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Abstract 
The intention of the essay was to see what Web users’ comprehension might be when watching four 
videos that are published on the Swedish Government’s Web site. One video contains an interview 
with Lena Hallengren, Minister for Youth Affairs of the Swedish Government, and in the other three 
Ulrica Messing, Minister for Communications and Regional Affairs of the same government, gives 
speeches about the governmental issues she is responsible for.  
     The comprehensions that were examined are those concerning the forms of presentation of the 
videos, the ministers’ appearances, the videos abilities to create and maintain the Web site visitors’ 
interest, and the visitors’ behaviours and conducts while being in contact with the Web site. 
     The examination was carried out with the Stimulated Recall method, where the respondents’ 
memory of what they thought while they visited the Web site and watched the videos were collected, 
along with an interview where they interpreted what they had seen. 
     The analysis of the data was based on the theories of Marshall McLuhan, Jay D. Bolter & Richard 
Grusin, and Jacob Nielsen, which contain ideas about how new media incorporate older media, and 
how Web users comprehend and behave in their contact with the Internet. 
     The conclusion was that the respondents had low interest in Lena Hallengren’s video because it 
was too long and made them inactive. Ulrica Messing’s appearance in her videos made two of the 
respondents think that she was a poor performer, while the third respondent liked what she saw 
because she was interested in what Ulrica Messing said. 
 
Key words: Comprehension, Government, Videos, Stimulated Recall, Internet, Appearance, Forms 
of Presentation 
 

Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att se vilken uppfattning webbplatsbesökare kan ha när de ser fyra 
videofilmer som finns på regeringskansliets webbplats. En videofilm innehåller en intervju med Lena 
Hallengren, ungdomsminister i regeringen, och i de övriga tre talar Ulrica Messing, 
infrastrukturminister, om de politikområden hon är ansvarig för. 
     De uppfattningar som undersöktes var de som handlar om filmernas presentationsform, 
ministrarnas framträdanden, filmernas förmåga att skapa och upprätthålla intresse hos 
webbplatsbesökarna, och besökarnas beteenden och förhållningssätt vid kontakten med webbplatsen. 
     Undersökningen utfördes med Stimulated Recall-metoden, där respondenternas minne av vad de 
tänkte när de besökte webbplatsen och såg filmerna samlades in, tillsammans med en intervju där de 
tolkade vad de hade sett. 
     Resultatanalysen baserades på Marshall McLuhans, Jay D. Bolter & Richard Grusins, och Jacob 
Nielsens teorier, som innehåller idéer om hur nya medier införlivar gamla medier, och hur 
Internetanvändare uppfattar och beter sig i kontakten med Internet. 
     Slutsatsen var att respondenterna hade ett lågt intresse för Lena Hallengrens film, eftersom var för 
lång och gjorde dem passiva. Ulrica Messings framträdande i sina filmer gjorde att två av 
respondenterna tyckte att hon var dålig i sitt framträdande, medan den tredje respondenten gillade det 
hon såg eftersom hon var intresserad av det som Ulrica Messing sa.  
 
Nyckelord: uppfattning, regering, videofilm, Stimulated Recall, Internet, framträdande, 
presentationsformer 
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Inledning 
– Hälften av statsråden, elva stycken, är så okända att över halva svenska folket inte alls känner till 
dem … Att så många ministrar är helt obekanta för svenska folket är inget bra betyg. Förutom det rent 
förvaltningstekniska inslaget i jobbet är statsrådens viktigaste uppgift att bilda opinion. Det är svårt 
om nästan ingen vet vem man är. 
 
Så skrev Lena Mellin i Aftonbladet den 3 januari 2004. Uttalandet baserade sig på en 
Sifoundersökning som gjorts ungefär en månad tidigare. En personlig åsikt, kan man tycka, men den 
uttrycker ändå en realitet som både regeringen och dess förvaltningsmyndighet, Regeringskansliet, 
redan vet: att statsråden ofta blir anonyma personer bakom pappersprodukter som utredningar och 
lagförslag.  
      
För att motverka det producerar Regeringskansliet informationsmaterial om ministrarna. I tryckt 
material och på webbplatsen, www.regeringen.se, presenteras ministrarnas arbete och deras visioner 
för regeringens politik inom deras ansvarsområden. Det finns broschyrer, böcker och faktablad där text 
och bild ska informera om vem statsrådet är och vad han eller hon vill arbeta för. Samma typer av 
texter och bilder finns också på statsrådens egna sidor på webbplatsen. 
 
En del av ministrarna har också informationsfilmer, så kallade statsrådsfilmer, på sina sidor och de 
innehåller presentationer av deras ämnes- och ansvarsområden. De ska också, på ett bättre sätt än text 
och bild, förmedla ministrarnas personlighet och på det sättet göra dem mindre anonyma. Att göra 
filmerna är ganska enkelt, tekniskt sett, men alla har inte tid att spela in dem, eller känner sig osäkra 
framför en kamera. Men målet är att alla ministrar ska ha en film på sin webbsida för att bland annat 
visa hur de är som människor. 
  
Två ministrar som idag har statsrådsfilmer på sina webbsidor är Lena Hallengren och Ulrica Messing. 
Infrastrukturminister Ulrica Messing talar om sina ämnesområden i tre filmer om vardera en minut, 
ungefär, medan Lena Hallengren framträder i en film som är drygt tre minuter lång. I den presenterar 
ungdomsministern, Lena Hallengren, regeringens ungdomspolitik. Just Messings och Hallengrens 
filmer har de två typerna av framträdanden som Regeringskansliet valt att ha i statsrådsfilmer: i Ulrica 
Messings filmer talar ministern med blicken in i kameran och Lena Hallengren blir intervjuad i sin 
film.  
 
 

Syfte 
Eftersom Lena Hallengrens och Ulrica Messings filmer representerar de typerna av framträdanden 
som idag förekommer i statsrådsfilm, är uppsatsens syfte att undersöka hur de kan uppfattas. Genom 
att samtala med vana Internetanvändare och studera hur sådana användare tar del av filmerna och 
deras tillhörande webbsidor, vill jag få kunskap om hur statsrådsfilm på Regeringskansliets webbplats 
kan uppfattas.  
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Frågeställning 
Lena Hallengren och Ulrica Messings filmer skiljer sig åt på flera sätt. Det finns en skillnad i antal 
filmer och deras längd, och det finns skillnader i framträdande och innehåll. Dessutom existerar de i en 
miljö, en webbsida, där annan information presenteras i form av text och bild. Detta leder till frågor 
som vad påverkar uppfattningen om filmen, och uppfattas filmerna på olika sätt? Eller mer utvecklat, 
hur kan filmerna uppfattas vad gäller 

• besökarens beteende och förhållningssätt vid kontakten med webbplatsen? 
• förmågan att skapa och upprätthålla intresse hos webbplatsbesökaren? 
• deras presentationsform? 
• ministerns framträdande? 

 
 

Avgränsningar 
Jag har valt att inte göra en undersökning som syftar till att generalisera eller göra jämförelser mellan 
uppfattningar om statsrådsfilmerna. Istället är undersökningens avsikt att vara en pilotstudie som kan 
vara en grund till utformningen av framtida undersökningar, vilka i sin tur kan generalisera och 
jämföra mellan uppfattningar. Att göra en pilotstudie som kan ge en inblick i vilka uppfattningar som 
kan finnas, har också passat bra med den tid och de resurser jag har haft.  
 
 

Tidigare forskning 
Mycket av tidigare forskning som handlar om film på Internet är teknikorienterad. Man utreder olika 
tekniker för att sända rörlig bild på Internet. Min uppsats syftar inte till att göra en sådan utredning, 
utan vill undersöka hur man kan uppfatta de rörliga bilderna. Några studier som ägnat sig åt det, eller 
testat det på användare, är svåra att få tag på, och de som finns är oftast riktlinjer för hur innehållet ska 
filmas för att visas med bra bild- och ljudkvalité.   
 
Men i oktober 2003 kom något som kan liknas vid en prognos av vad strömmande film kan ha för 
innehåll i framtiden. Prognosen är en rapport från Smartstudion på Interaktiva institutet i Stockholm. 
Interaktiva institutet är ”ett multidisciplinärt nyskapande forskningsinstitut som arbetar inom området 
digitala medier”, och ”institutet verkar i gränslandet mellan konst, teknik, vetenskap och företagande” 
(Interaktiva institutets webbplats, Om institutet). Smartstudion är den delen av institutet som sysslar 
med ”forskning ur ett konstnärligt perspektiv med inriktning på annorlunda tillämpningar av teknik”. 
(Smartstudions webbplats, About Smart).  
 

Plentycast 
Smartstudions rapport har varit en del av projektet Plentycast. Plentycast är en teknisk lösning för 
transport av data på Internet, utvecklad vid SCINT (Swedish Centre for Internet Technologies), en del 
av IT-universitetet som i sin tur är en samverkan mellan Stockholms universitet och KTH (Kungliga 
Tekniska Högskolan). Plentycast är tänkt att användas för att sända ljud och rörlig bild på Internet, och 
ska bli lika enkel att använda som e-post. Smartstudions bidrag till projektet har varit att föreslå 
tänkbara användningsområden, innehåll och gränssnitt för Plentycast. (Jonsson et al, 2003, s.3). 



 7 

 
I rapporten ligger tonvikten på möjliga användningsområden för tekniken, men man redogör också för 
teorier för hur människor uppfattar medier, och då främst digitala medier. Dagens medier, menar 
författarna, kännetecknas av att användaren kan påverka innehållet och hur det presenteras. Vidare 
säger man att Internet är ett så kallat hypermedium, ett medium där den linjära berättarstrukturen (från 
början till slut) är uppbruten, vilket gör det möjligt att förflytta sig fritt mellan olika delar av 
berättelsen och inte bara framåt och bakåt (som på en bandspelare eller i en bok). Dessutom menar 
författarna att  
 

användaren påverkas av hur ett givet medium opererar. Att se på TV och att se på bio är två helt 
olika saker. Att se rörlig bild via webben, eller rentav i en mobiltelefon, är ytterligare en annan 
sak. Införandet av interaktiva och hyperlänkade media medför kanske ett ännu större brott än när 

man går från till exempel bio till TV. 
(Jonsson et al, 2003, s.13) 

 
 

Teorier 
Främst har Plentycastrapporten baserat sina tankar på J. Bolter och R. Grusins Remediation -
Understanding New Media, liksom Marshall McLuhans Understanding Media. Genom rapporten har 
jag förstått att de här böckerna innehåller teorier som kan förklara varför mina undersökningsdeltagare 
uppfattar filmerna med Lena Hallengren och Ulrica Messing som de gör. Därför väljer jag att redogöra 
för dem här, tillsammans med Jacob Nielsens teorier om hur människor uppfattar rörlig bild på 
Internet. 
 

”The medium is the message” 
Hur vi uppfattar innehållet i ett medium handlar mycket om vilket medium det är, och på vilket sätt 
det påverkar samhället vi lever i. Marshall McLuhan sa redan 1964 i Understanding Media att ”the 
medium is the message” (s.7), det vill säga att mediet är budskapet. Med det menade han att ett 
mediums innehåll inte nödvändigtvis påverkar oss, utan att teknologin bakom det i själva verket 
påverkar vårt förhållningssätt till mediet och samhället i övrigt.  
 
McLuhans definition av vad ett medium är, var mycket vid. För honom var det mesta som var 
teknikrelaterat och knutet till industriell produktion ett medium. Därför kunde han påstå att järnvägen 
var ett medium, eller en fabriksmaskin, och hävda att teknologin bakom dessa påverkar hur människor 
förhåller sig till dem och att deras innehåll är av underordnad betydelse. Hur människor förhåller sig 
till en maskin i en fabrik är densamma, oavsett om den gör cornflakes eller Cadillacbilar. (McLuhan, 
1964 s.8). 
 
Det som utgör innehållet i ett medium, hävdade McLuhan, är ett annat medium. Det skrivna ordet 
utgörs av talet, precis som en tryckt boks innehåll är det skrivna ordet, och så vidare. (Ibid.). Med det 
menas inte att det är det som det skrivna ordet berättar som är innehållet i den tryckta boken, utan det 
skrivna ordet i sig. Det har införlivats och blivit en del av det som vi uppfattar som en tryckt bok. 
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Remediation, övermediering och osynlig mediering 
Införlivandet av ett medium i ett annat kallar Jay D. Bolter och Richard Grusin för remediation, 
remediering. I Remediation –Understanding New Media (1999) lägger de fram sina teorier för hur 
denna remediering går till och att det är en företeelse som är karaktäristisk för nya digitala medier. Ett 
nytt medium, enligt Bolter & Grusin, härmar alltid sin föregångare innan det hittar sin egen form, men 
de nya digitala medierna har en annan struktur än sina föregångare vilket gör att de införlivar de 
tidigare medierna på ett nytt sätt. 
 
Remediering handlar också om vad ett medium är. Bolter & Grusins definition av ett medium är att det 
ska gå att remediera (Bolter & Grusin 1999, s.65). Ett medium i vårt samhälle är relaterat till andra 
media, och vår förståelse av hur vi ska förhålla oss till det är baserat på vår förståelse av övriga media. 
Om man, exempelvis, skulle uppfinna en ny teknik för visuell presentation skulle uppfinnaren, 
användarna och de som bidragit med finansieringen först försöka att jämföra det med TV, film och 
olika digitala grafiklösningar som redan finns. I jämförelsen försöker man avgöra om den nya 
presentationstekniken slår de andra i att kunna förmedla en autentisk presentation av verkligheten.  
 
All mediering går ut på att skapa en känsla av omedelbarhet (immediacy). I omedelbarheten ska 
betraktaren, eller användaren, av mediet känna en närhet till det som presenteras. Omedelbarheten kan 
skapas på två sätt, menar Bolter & Grusin: genomskinlighet, eller osynlig mediering, och 
övermediering (hypermediacy), eller synlig mediering. 
 
Genomskinlighet går ut på att själva mediet, eller tekniken, inte ska märkas, och att upplevelsen av det 
på så sätt ska bli så verklighetstrogen som möjligt. Som exempel kan nämnas virtual reality, dataspel 
med tredimensionell grafik, eller traditionell biofilm.  
 
Övermediering, eller synlig mediering, blir verklighetstroget eftersom det ger flera versioner av 
verkligheten på samma sätt som vi vet att en historia berättas olika beroende på vem som berättar den. 
På webbsidor, exempelvis, presenteras samma information på flera sätt parallellt med varandra och vi 
måste aktivt arbeta med tekniken bakom medieringen för att kunna ta del av presentationerna. 
Eftersom vi interagerar med mediet blir detta och själva medieringen synliga för oss, och vi påminns 
hela tiden om att vi söker efter en omedelbarhet. 
 
Både Internet och TV ger en känsla av “här och nu” och därför blir det lätt för användaren/betraktaren 
att jämföra Internet med TV. (Bolter & Grusin 1999, s.187, 197). TV remedierar andra medier och 
verkligheten. I TV visas exempelvis film, men samtidigt en fotbollsmatch som spelas i verkligheten i 
realtid, det vill säga samtidigt som TV-tittaren ser den hemma. Internet har, liksom TV, en mångfald 
av remediering i sitt utbud och erbjuder upplevelser i realtid. Användaren kan läsa tidningen, titta på 
en direktsänd presskonferens och kommunicera med vänner via chat. 
 

TV-bild utan tittare 
Den stora skillnaden mellan TV och Internet är att vi har olika roller i kontakten med de två medierna. 
TV gör oss till tittare och i kontakten med Internet är vi användare. Jacob Nielsen, forskare som tagit 
fram riktlinjer för hur man ökar användbarheten på webbsidor, menar att många olika faktorer bidrar 
till hur vi interagerar med dessa medier. Förutom att vi kommunicerar med TV:n via fjärrkontroll och 
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med Internet via vår dators tangentbord och mus, påverkar möbler, sändningsteknik och 
skärmupplösning interaktionen.  
 
TV tittar vi på i vårt vardagsrum eller sovrum. Vi är avslappnade, sitter i bekväma möbler och är ofta 
tillsammans med andra människor. Även om vi kan välja vilken kanal och program vi ska titta på är vi 
beroende av vad TV-bolagen har bestämt att sända just då. Dessutom är avståndet till TV:n ganska 
långt. (Nielsen 2000, s.370), 
 
Internet tar vi del av via datorn. Vi sitter några decimeter från skärmen, i en upprätt position och ofta 
på en kontorsstol. Orsaken till att vi satt oss framför datorn är att vi ska göra något, och för det mesta 
är vi ensamma framför skärmen. Vi ger kommandon via tangentbord och musklick och bestämmer på 
så sätt vilket innehåll som ska presenteras för oss, och inte allt för sällan producerar vi innehållet 
själva. (Den vanligaste Internetaktiviteten är fortfarande att kommunicera med andra människor 
genom e-post). (Ibid.) 
 
Skillnaden i vårt beteende i dessa mediekontakter skapar en konflikt när man visar video på en 
webbsida, menar Nielsen. Speciellt om videon är linjär i sin presentation, det vill säga spelas upp från 
början till slut utan avbrott. Då tvingas Internetanvändaren att sitta inaktiv och titta på videon tills den 
är slut och detta går tvärtemot den aktivitet som Internet annars uppmanar till. (Nielsen 2000, s.150) 
 
På grund av detta bör man överväga vad som ska visas och hur långa filmerna ska vara. Om man vill 
behålla användarens intresse bör filmerna inte vara längre än en minut. Är det man ska visa längre än 
så, bör materialet delas upp i kortare avsnitt så att användaren kan välja själv vilken del den vill titta 
på. (Ibid.) Material som passar sig att presenteras med video är trailers för biofilmer eller TV-program, 
produktdemonstrationer, när man vill visa något som innehåller rörelse (som dans), och när man ska 
ge användaren en känsla för en människas personlighet. (Nielsen 2000, s.149). 
 
Om målet är att visa någons personlighet, bör det inte visas som ett talking head, en bild på en persons 
ansikte medan hon pratar, om det inte är ett TV-proffs. Ett ansikte som tittar in i kameran och pratar 
ser vi oftast på TV-nyheterna, ett så kallat nyhetsankare, och det är en person som tränats 
professionellt och sysslar med det varje dag. Därför, menar Nielsen, kommer användarna jämföra 
personen i webbfilmen med nyhetsankare och då är chansen stor att hon kommer att uppfattas som 
tråkig. (Ibid.) Det är bättre att göra en ljudupptagning när personen pratar och visa stillbilder, föreslår 
Nielsen (s.154).  
 

Bakgrund  
Innan jag går in på själva undersökningen vill jag ge en överblick av hur det gick till när filmerna med 
Lena Hallengren och Ulrica Messing producerades, vilka som gjorde dem, och hur Regeringskansliet 
arbetar generellt och med information. 
 

Regeringskansliet 
Regeringskansliet är den myndighet som hjälper regeringen i dess arbete, och den består av 
Statsrådsberedningen, departementen och Förvaltningsavdelningen. Statsrådsberedningen är den delen 
inom Regeringskansliet som innehåller statsministerns stab, bland annat. Departementen ansvarar för 
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olika ämnesområden, som exempelvis kultur, försvar och utbildning. Förvaltningsavdelningen sysslar 
med sådant som alla i Regeringskansliet behöver: säkerhetsskydd, lokalvård, telefonväxel, IT-drift- 
och service, samordning av information och mycket mer. (Regeringskansliets webbplats, Regeringen 
och regeringskansliet) 
 
Precis som varje ämne går att dela upp i mindre ämnen, delas departementen in i mindre 
beståndsdelar. De kallas enheter. Inom Utbildningsdepartementet finns exempelvis en enhet som 
sysslar med skolfrågor, en annan med universitets- och högskolefrågor. På dessa enheter finns 
handläggare som har i uppgift att sammanställa rapporter inom sitt ämnesområde. Dessa rapporter 
ligger sedan som grund för vilken politik regeringen ska föra inom de här ämnesområdena. De 
utarbetar också riktlinjer för myndigheternas arbete. Det är myndigheterna som i praktiken utför 
regeringens beslut. Förutom den här typen av enheter har varje departement enheter som sysslar med 
saker som inte är av politisk karaktär: information, administration och personalfrågor, för att nämna 
några exempel. (Ibid.). 
 
Det är regeringen och dess politik som styr Regeringskansliets arbete, men få är politiskt anställda. 
Ungefär 4 500 tjänstemän arbetar i myndigheten och av dem är bara ca 120 politiskt anställda. De 
tillhör oftast den närmaste staben runt ett statsråd, som är ett annat ord för minister, och ska hjälpa 
denna i det politiska arbetet. Om statsrådet skulle avgå, eller det skulle bli regeringsskifte, måste de 
politiskt anställda sluta sitt arbete. De övriga tjänstemännen arbetar kvar, oavsett vem som har makten 
(om de inte slutar självmant). (Ibid.). 
 
Regeringskansliet ligger i Stockholm, och består av flera byggnader. De mest kända byggnaderna är 
Rosenbad där bland annat statsministern har sitt kontor, och Arvfurstens palats där stora delar av 
Utrikesdepartementet håller till. De övriga byggnaderna, som är åtta stycken, ligger koncentrerade till 
Drottninggatans södra del, närmast Riksdagen. 
 

Riktlinjer för informationen 
I Regeringskansliet har alla informationsansvar. De ska ”hålla sig själva informerade och … delge 
andra information, såväl internt som externt”. (Regeringskansliet s.8). Det finns riktlinjer för både den 
externa och interna informationen, men eftersom uppsatsen koncentrerar sig på information som är 
extern, som vänder sig till allmänheten, koncentrerar jag mig på att återge riktlinjerna för den externa 
informationen. 
 
Informationen ska vara ”öppen, begriplig och saklig”, säger nyckelorden i Riktlinjer för 
Regeringskansliets information och kommunikation. (Information Rosenbad, IR 2003.013) Med det 
menas att den som vänder sig till myndigheten med en fråga ska få så mycket information i frågan som 
det är möjligt. Den information som ges ska vara korrekt, ha med frågan att göra och vara aktuell. 
Dessutom ska den ges på ett sätt som gör att mottagaren kan ta del av den, och språket ska vara lätt att 
förstå. Detta är myndigheten skyldig till enligt grundlagen, förvaltningslagen och sekretesslagen. 
(Regeringskansliet s.7). 
 
I Regeringskansliets policy för information och kommunikation slås det fast att man ska använda ny 
teknik för att göra informationen lättillgänglig. (Ibid.). Den externa webbplatsen, www.regeringen.se, 
står för en del av den nya tekniken, och ska utformas så att även människor med funktionshinder kan 
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använda den. Samtidigt säger policyn att man ska komma ihåg att inte alla använder samma sätt för att 
ta till sig information, och ” därför är det viktigt att använda en kombination av kanaler för att 
kommunicera externt: muntliga, skriftliga och elektroniska”.  
 
Informationspolicyn fastslår att Information Rosenbad är ett informationsstöd till resten av 
Regeringskansliet. På den här enheten sysslar man med övergripande informations- och 
kommunikationsfrågor. Man har också ett ”utvecklings- och samordningsansvar för informations- och 
kommunikationsfrågor inom Regeringskansliet” (Regeringskansliet s. 9), och ansvarar för den externa 
webbplatsen, www.regeringen.se 
 

Information Rosenbad och webbsektionen 
Information Rosenbad hör till Förvaltningsavdelningen. Enheten i sig är indelad i tre sektioner: 
webbtjänsten, intern och extern kommunikation. Sektionen för intern kommunikation ansvarar för 
intranätet, personaltidningen, den grafiska profilen och nyhetsbevakning. Sektionen för extern 
information informerar allmänheten om regeringen och den politiska beslutsprocessen. (Information 
Rosenbad, 2003-09-24, s.1-2).  
 
Webbtjänsten, eller webbsektionen, ansvarar för tekniken och det redaktionella materialet på 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. Det redaktionella innehållet på departementens 
egna sidor ansvarar de själva för, men webbsektionen samordnar innehållet så att webbplatsen är 
enhetlig och uppdaterad. (Förvaltningsavdelningen 2003-03-24, s.10) 
 
Webbsektionen producerar även eget material. Det är nyheterna på Löpsedeln, den första sidan som 
visas när man kommer till webbplatsen. Annat material är allmän information om regeringen och 
Regeringskansliets arbete, liksom webbsändningar och annat filmat material. 
 

Filmproduktion 
All rörlig bild som visas på Regeringskansliets webbplats är strömmande video (Streaming Video). 
Med det menas att film- och webb-TV-filerna skickas ut från servern i små bitar i taget, och att dessa 
bitar laddas upp av webbplatsbesökarens dator samtidigt som filmen eller webb-TV: n spelas upp för 
besökaren. Film- och webb-TV-filerna är i ram-format, (Real Audio Movie), och visas för besökaren 
med hjälp av RealPlayer. Det är ett så kallat insticksprogram, ett program som (i det här fallet) passar 
ihop med webbläsaren, och fungerar som en video- och ljudspelare för bland annat ram-filer. I 
spelaren har användaren möjligheten att ändra ljudvolymen och visningsfönstrets storlek. RealPlayer 
är gratis och Regeringskansliets webbplats har en länk till www.real.com (Real är företaget som skapat 
RealPlayer) där besökarna kan ladda hem programmet. 
 
Själva filmproduktionen, eller webbsändningen, delar webbsektionen in i tre delar: presskonferenser 
från Rosenbad, presskonferenser, konferenser och seminarier utanför Rosenbad samt filmning för 
redigering, redigering av filmer och skapandet av multimediepresentationer. Arbetet med 
filmproduktionen prioriteras i den ordning de just nämndes. (Förvaltningsavdelningen 2003-03-24, 
s.8). Filmproduktion som inte är presskonferens i Rosenbad, görs på beställning från departementen.  
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I Rosenbad finns Regeringskansliets presscenter. Det utgörs av konferenssalarna Bella Venezia, 
Pressrummet och Konferenscentret . Så gott som varje dag hålls det presskonferenser och de 
direktsänds på webbplatsen. I konferenssalarna finns kameror och mikrofoner som är kopplade till ett 
kontrollrum där utsändningen sköts. En bildproducent ser kamerabilden i monitorer och manövrerar 
kamerorna och ljudvolymen med joystick. Bilden och ljudet skickas över till en dator där en tekniker 
reglerar bild- och ljudkvalitén i materialet. Detta laddas kontinuerligt upp på webbplatsens server och 
nås via en länk på webbplatsen.  
 
Regeringen och Regeringskansliet deltar ofta i konferenser och seminarier utanför kanslibyggnaderna, 
och ibland följer ett kamerateam med. De filmar och intervjuar olika konferens- och 
seminariedeltagare och filmar dem när de håller tal och föredrag. En del av dessa konferenser och 
seminarier direktsänds, medan andra spelas in för att redigeras innan de sänds.  
 
Den redigerade filmen kan vara ett reportage från en konferens eller mässa eller liknande, men den kan 
också innehålla andra saker. Bland annat görs filmer där statsråden får berätta om sina politikområden. 
Redigerade filmer görs i mån av tid och personalresurser. Ofta är det Veronika Borzymowski, anställd 
filmare i Regeringskansliet, som både filmar och redigerar. Till sin hjälp, speciellt när det gäller 
statsrådsfilm, har hon en webbredaktör, Åsa Hildestrand, som förbereder och kontrollerar innehållet i 
filmerna.  
 

Veronika Borzymowski 

Veronika Borzymowski är utbildad filmregissör vid Karlsuniversitetet i Prag. Tre månader efter att 
utbildningen avslutades, i februari 2001, började Veronika Borzymowski sin anställning i Information 
Rosenbad. Som projektanställd skulle hon filma presskonferenserna vid EU: s ministermöten som då 
hölls i Sverige, eftersom Sverige hade ordförandeskapet i EU första halvåret 2001. Efter det fortsatte 
Veronika Borzymowski att arbeta med såväl direktsändningar av Regeringskansliets presskonferenser, 
liksom med att göra redigerade filmer.  
 
Sin regissörsutbildning tycker hon att hon har stor användning av. Hon är den första och enda filmaren 
som blivit anställd i Regeringskansliet och hon får göra mycket som i vanlig filmproduktion sköts av 
specialister inom varje fack: kamera, ljud, ljus (i den mån det finns) och redigering. Veronika 
Borzymowski har gått grundkurser inom dessa områden eftersom ”regissören är chefen för 
filminspelningen och därför måste vara insatt i alla professioner”. (Veronika Borzymowski, 2003-10-
31).  
 
I intervjun med Veronika Borzymowski påpekade hon att hon inte är informatör och att det inte är 
hennes roll. Därför är hon beroende av sina kollegor på webbsektionen i Information Rosenbad, 
liksom de som beställer film av henne, att de kontrollerar att innehållet är korrekt. Det är bland annat 
därför hon samarbetar mycket med Åsa Hildestrand som läser in sig på ämnesfrågorna i de 
konferensfilmer och statsrådsfilmer som görs, och sedan ser till att innehållet följer Regeringskansliet 
riktlinjer för information. 
 



 13 

Åsa Hildestrand 

Åsa Hildestrand arbetar tillsammans med Veronika Borzymowski i produktionen av konferensfilm 
och statsrådsfilm, bland annat. Där har hon rollen som reporter och har hand om innehållet i filmerna. 
 
Åsa Hildestrand är i grunden statsvetare. Hennes första anställning i Regeringskansliet var som 
handläggare i Miljödepartementet. Efter det sökte hon sig till Sveriges generalkonsulat i Los Angeles, 
USA. Hon har, förutom intresset för samhällsfrågor, också alltid gillat kommunikation, vilket ledde 
Åsa Hildestrand till att söka sin nuvarande tjänst som webbredaktör på Information Rosenbad.  
 
Sedan 2001 arbetar hon på webbsektionen med att bland annat hålla Regeringskansliets webbplats 
uppdaterad, ansvarar för innehållet på webbplatsens första sida, Löpsedeln, skriver i personaltidningen 
Klara och håller i en del studiebesök. Dessutom handlar mycket av arbetet just nu om att förbereda 
den nya versionen av Regeringskansliets webbplats som ska lanseras våren 2004.  
 

Statsrådsfilm 
Statsrådsfilm är beteckningen på de filmer där ministrarna pratar om sina politikområden och som 
finns på deras egna sidor på webbplatsen. Filmerna visas med hjälp av RealPlayer, en video- och 
ljudspelare, där visningsfönstret är 320x240 pixlar stort (webbsidor brukar vara 800x600 pixlar stora).  
Deras syfte är att vara informationsfilmer med ett politiskt innehåll. Dessutom ska de vara ett 
komplement till det skrivna materialet som finns på webbsidorna.  
 
Åsa Hildestrand tror också att filmerna kan hjälpa anonyma statsråd att synas, samtidigt som de kan 
uppmuntra till kontakt. 
 
– Vissa föredrar säkert att ta till sig det de säger i filmerna som en skriven punktlista, säger hon. Men 
på det här sättet får de stå mer för sina frågor. Statsråden blir mindre anonyma och mer mänskliga. 
Webbplatsbesökaren kanske känner sig mer manad att ta kontakt, komma med egna förslag eller ställa 
ministern till svars. 
  
Veronika Borzymowski försöker också att visa statsråden som de är. Hon regisserar dem inte, utan 
ändrar på sin höjd deras sätt att sitta. Det är viktigt, tycker hon, att de ser avslappnade ut och att de 
pratar avslappnat. Annars kommer inte den som ser filmen att vilja lyssna på vad de säger.  
 
– Jag kan också låta dem ta flera omtagningar för att de ska bli varma i kläderna och då blir de mer 
avslappnade, berättar Veronika Borzymowski. Men det är ju skillnad mellan statsråden när det gäller 
hur pass vana de är att vara framför en kamera. Fast jag tror att de blir mer vana ju mer de träffar mig 
och ju fler filmer de gör.  
 
De flesta filmerna spelas in på ministrarnas kontor, eller i omgivningarna runt omkring. Orsaken är att 
statsråden har ett pressat schema varje dag och inte kan avsätta så mycket tid till filminspelning. 
Bakgrunden är hur som helst inte så tydlig, eftersom Veronika Borzymowski valt att visa närbilder på 
deras ansikten. Det valet av bildutsnitt baserar sig på att fönstret filmen ska visas i är litet, och att hon 
tycker att det är viktigt att man tydligt ser ministrarnas ansikten när de pratar.  
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Statsråden erbjuds två typer framträdanden i filmerna: att prata rakt in i kameran, eller att bli 
intervjuad. En del ministrar vill styra över sitt framträdande själva. De har tänkt ut vad de ska säga och 
på vilket sätt. Andra känner sig mer trygga om de blir intervjuade.  
 
– De kommer igång mer när man gör filmen i samtalsform, säger Åsa Hildestrand, och jag kan som 
intervjuare ställa frågor som gör att ministern måste förtydliga och förenkla det den säger.  
 
Filmerna med Lena Hallengren och Ulrica Messing representerar de här två typerna av statsrådsfilm 
som finns. Lena Hallengren blir intervjuad och Ulrica Messing pratar rakt in i kameran. Det är därför 
jag har valt att undersöka hur man kan uppfatta just dessa filmer.  
 
Hur produktionen av dem gick till berättas om i följande avsnitt. Det är Veronika Borzymowski och 
Åsa Hildestrand som berättat hur inspelningarna gick till. Jag har försökt att få kontakt med Lena 
Hallengren, Ulrica Messing och deras pressekreterare, men har inte fått svar. På grund av att Veronika 
Borzymowski och Åsa Hildestrand står för större delen av arbetet med produktionerna, tror jag ändå 
att jag fått en rättvisande bild av dem. 
 

Produktionen av Lena Hallengrens film 

– Det kom en beställning från Utbildningsdepartementet om att man ville ha en film med Lena 
Hallengren, berättar Veronika Borzymowski, och de ville ha den i intervjuform. Sedan sammanställde 
Hallengrens politisk sakkunniga assistent och pressekreterare frågor som de stämde av med Åsa.  
Dessa gavs till Lena Hallengren så att hon kunde förbereda sig innan inspelningen. 
 
Som inspelningsplats valde man Kungsträdgården. Den ligger nära ministerns kontor, samtidigt som 
det var stor chans att hitta ungdomar som kunde vara i bakgrunden. (Eftersom Lena Hallengren är 
ungdomsminister och pratar om ungdomspolitik i filmen). Lena Hallengren och Åsa Hildestrand satte 
sig på några lånade caféstolar på en gräsmatta och utförde intervjun medan Veronika Borzymowski 
filmade. Vid sidan om fanns den politiskt sakkunnige för att assistera ministern om det behövdes, men 
det gjorde det inte. 
 
I redigeringen valde representanterna från Utbildningsdepartementet att Åsa Hildestrands frågor skulle 
klippas bort. Istället skulle de visas i form av text på skyltar. Veronika Borzymowski valde att även 
klippa bort de tillfällen då Lena Hallengren stakat sig eller snubblat på orden.  
 

Produktionen av Ulrica Messings filmer 

– Ulrica Messing var den som gjorde de första statsrådsfilmerna, berättar Veronika Borzymowski. 
Hon kontaktade mig och vi gjorde filmer om hennes ansvarsområden. Sedan har andra ministrar hakat 
på. De filmerna som finns på hennes webbsida idag gjordes då de första filmerna blev inaktuella, 
eftersom hon bytte ansvarsområden efter senaste valet. 
 
Enligt Veronika Borzymowski är Ulrica Messing duktig på att prata utan att behöva förbereda sig. 
Ministern hade bestämt vad hon skulle säga tillsammans med sin pressekreterare och vid inspelningen 
pratade hon direkt in i kameran, utan manus och omtagningar. 
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Messing och hennes pressekreterare hade innan inspelningen bestämt att det skulle bli tre filmer, en 
för varje ansvarsområde. På grund av tidsbrist var de hänvisade till kontoret som inspelningsplats, och 
försökte variera bakgrundsmiljön så gott det gick mellan filmerna. 
 
Åsa Hildestrand var inte involverad i produktionen av de här filmerna eftersom hon inte behövs som 
intervjuare den här typen av framträdande.  
 

Webbplatsen 
När man skriver in adressen www.regeringen.se i adressraden i webbläsarfönstret kommer man till 
första sidan på Regeringskansliets webbplats, Löpsedeln. 

 
Som figur 1 visar, innehåller 
den kort information om 
senaste nytt. Via menyraden till 
vänster kan man klicka sig 
vidare till de olika departe-
menten, SOU: er (Statens 
offentliga utredningar) och 
propositioner och mycket, 
mycket mer. Man kan också 
söka efter specifik information 
genom att skriva in sökord i en 
sökruta under menyraden.  
 
Hur många som besöker 
webbplatsen är svårt att avgöra 
och därför har jag valt bort en 
presentation av besöksstati-
stiken. Regeringskansliet 
använder ett webbstatistik-
program som, likt andra sådana 

Figur 1. Löpsedeln. Adress: www.regeringen.se 

 
program, är till för att mäta belastningen på servern webbplatsen befinner sig på, inte antalet besökare. 
Detta gör att ”etthundra registrerade besök kan lika gärna bero på att hundra människor anropar någon 
sida från webbplatsen var sin gång, som att en person anropar webbplatsen hundra gånger”. (Handbok 
för arbete med Regeringskansliets webbplats, Statistikhandbok).  
 
Webbplatsen är stor och har många undersidor. De flesta är inte relevanta för uppsatsen så därför ska 
jag inte presentera dem. Det som är värt att nämnas är att statsråden finns presenterade i en lista, där 
varje namn är en länk. Listan når man genom att klicka på Regeringen i menyraden. 
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 Listan visas departementsvis (se figur 2) och går 
från Statsrådsberedningen till 
Näringsdepartementet. Ordningen är kronologisk, 
det vill säga äldsta departementet först och yngsta 
sist. Inom departementen står departementschefen, 
ministern som ansvarar för hela departementet, 
först och övriga ministrar kommer efter.  
 
Vid scrollning i den här listan, hittar man ganska 
långt ner de båda statsråden Lena Hallengren och 
Ulrica Messing. 
 

 

 
 
 
 

Figur 2. Listan med statsråd.  Adress: www.regeringen.se/regeringen 

Lena Hallengrens webbsida 

Sidan består mest av län-
kar till ytterligare infor-
mation (se figur 3). Besö-
karen kan ta del av vad 
regeringen har för politik 
inom Hallengrens olika an-
svarsområden, ta del av 
den fråga som är mest 
aktuell just nu, titta på hen-
nes faktablad (som är en 
meritförteckning i Pdf-
format), och titta på film: 
Ungdomsministern om 
dagens och framtidens 
ungdomspolitik. Det är 
Hallengrens statsrådsfilm. 
 
Den text som visas är ett 
citat av vad ministern sagt 
om visionen för sina 
ansvarsområden. Det 
handlar om att hon vill ha  
ett samhälle och ett lärande 

Figur 3. Lena Hallengrens webbsida.                                                                          där ingen lämnas utanför. 
Adress: www.utbildning.regeringen.se/hallengren.                                                           
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Ulrica Messings webbsida 

 
Figur 4. Ulrica Messings webbsida. Adress: www.naring.regeringen.se/messing. 

 

Ulrica Messings sida, däremot, innehåller mycket mer text (se figur 4). Det står om vad Ulrica 
Messing och regeringen vill och tror ska utveckla Sverige, om hur verktygen för detta finns i Messings 
ansvarsområden, och att målet är att skapa tillväxt i hela landet. 
 
Efter texten, om man scrollar ner på sidan, finns länkar till mer text om de olika områdena. På mitten 
av sidan finns tre filmlänkar och en länk till Ulrica Messings CV (som är en meritförteckning i Pdf-
format). Filmlänkarna har titlarna Se Ulrica Messing tala om sambanden mellan sina ansvarsområden, 
Se Ulrica Messing tala om IT-politik, och Se Ulrica Messing om skogs- och gruvpolitik. 
 

Ny webbplats 2004 

För att göra Regeringskansliets webbplats lättare att administrera och för att fler ska kunna bli 
potentiella besökare och kunna använda den, håller den på att göras om. Den nya webbplatsen kommer 
lanseras under våren 2004.  
 
Filmerna med Lena Hallengren och Ulrica Messing kommer att följa med till den nya webbplatsen och 
troligtvis kommer filmproduktionen öka. 
 
– Jag tror att webbsändningarna kommer utvecklas, säger Åsa Hildestrand. Vid presskonferenserna, 
till exempel, ska man kunna arbeta interaktivt och kunna ställa frågor till presskonferensen via 
webben.  
 
Chansen finns att även statsrådsfilmerna kommer utvecklas. Veronika Borzymowski har exempelvis 
en idé om att göra en presentation av ministrarnas meritförteckningar som innehåller rörlig bild.  
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Metod 
Huvudmetoden jag använde mig av kallas Stimulated Recall, vilken finns beskriven i Susan M. Gass 
& Alison Mackeys Stimulated Recall Methodology in Second Language Research. Metoden utökades 
med en kvalitativ intervju. I det här kapitlet kommer jag att redogöra för metoderna och sedan visa hur 
själva undersökningen gick till. 
 

Stimulated Recall 
I medvetandet strömmar tankar hela tiden och den här metoden är framtagen för att isolera dem. 
Stimulated Recall, fritt översatt till ”att minnas med stimulans”, handlar om att man med hjälp av 
stimuli stödjer undersökningsdeltagarnas minne från när de utförde en uppgift. (a.a. s.xi) 
 
Undersökningsdeltagaren får utföra en uppgift som spelas in på video, eller med hjälp av ljud- 
upptagning, och sedan spelas detta upp för deltagaren som ett stöd för minnet. Det man som forskare 
är ute efter är att få veta vad deltagaren tänkte när den utförde uppgiften, och det får man genom att 
deltagaren berättar om sina tankar medan stimuli spelas upp. (Ibid.) 
 
Gass & Mackey varnar för att mycket kan gå fel när metoden används, om inte forskaren är väl 
förberedd och har väl utprövade instruktioner till sin hjälp. Forskaren kan av misstag framkalla 
minnen som inte finns, inte få fram de som finns, eller tolka minnena på fel sätt när analysen ska 
göras. Detta avhjälps genom att forskaren dels pilottestar sina instruktioner till deltagaren noggrant, 
och dels undviker de fallgropar som finns när man ska framkalla minnen. Dessutom bör forskaren 
använda ett starkt stimuli och spela upp det för deltagaren direkt efter att uppgiften är genomförd. 
 
De minnena forskaren vill ha är de som är det första som dyker upp hos deltagaren när denna ser eller 
hör sig själv. Forskaren kan hjälpa till och exempelvis säga att ”där rynkar du på ögonbrynen, vad 
tänker du”? men ska inte försöka dra ut minnen som inte finns. Då kan det hända att deltagaren känner 
sig tvingad att svara, och spekulerar fram ett minne, det vill säga hittar på. (a.a. s.57f). 
 
Om man använder stimuli där deltagaren kan både se och höra sig själv, är det ett starkt stimuli. Då är 
det lättare för deltagaren att sätta sig in i situationen den befann sig i när den utförde uppgiften, och 
chansen är större att man får en genuin hågkomst av vad deltagaren tänkte. Sker uppspelningen av 
stimuli direkt efter att uppgiften genomförs, är chansen också stor att minnet blir bättre. (a.a. s.23). 
 
Den största invändningen mot att använda metoden är att jag aldrig använt den förut, eller sett den 
användas. Dessutom har jag hämtat kunskap om den från en metodbok som vänder sig till 
språkforskare. Men Gass & Mackeys anvisningar är så pass allmänna, att de med lätthet går att 
applicera på min undersökning. De är också detaljerade och illustreras med många exempel att det inte 
är svårt att förstå hur man ska göra. 
 
Utifrån kapitel 4 (s.57ff) i Gass & Mackey (2000) har jag arbetat fram de instruktioner och protokoll 
som jag använde i undersökningen. Dessa ska jag gå in på närmare senare, och själva 
undersökningsmanualen finns som bilaga (1). 
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Kvalitativ intervju 
För att kunna stämma av de resultat som kommer från Stimulated Recall-undersökningen, valde jag att 
göra en kvalitativ intervju direkt efter att deltagarna fått återkalla tankarna de hade när de genomförde 
uppgiften. Eftersom jag ville undersöka deltagarnas uppfattning om något, kunde jag inte bara förlita 
mig på deras tankar de hade när de genomförde uppgiften. Jag måste också få veta deras generella 
uppfattning om budskap, stil etcetera och deras tolkning av informationen de tog del av när de 
genomförde uppgiften. Därför gjordes en öppen, delvis strukturerad intervju med varje deltagare. 
 
En öppen, delvis strukturerad intervju, handlade i det här fallet om att det i slutet av 
undersökningsmanualen fanns ett formulär som innehöll frågor om hur deltagarna tolkat 
informationen de tagit del av. Deltagarna fick dels svara på frågorna och dels resonera kring dem, 
medan jag lyssnade. Jag sa ofta ”varför” för att de skulle förklara sig närmare, och jag återgav vad de 
sagt så att de kunde bekräfta att jag förstått eller rätta mig.  
 
Orsaken till att jag valde att ha den här typen av intervju, beror på att jag ville få en chans att få reda 
på tolkningar och resonemang som jag inte kunnat föreställa mig när jag konstruerade intervjun.   
 

Så här gick undersökningen till 
Undersökningen bestod av två delar: uppgiftslösning samt en Stimulated Recall-del och intervju. 
Undersökningsmanualen finns som bilaga (1). Undersökningen skedde hemma hos mig, och jag bjöd 
på middag eller fika innan vi satte igång. Det var mest för att deltagaren skulle känna sig bekväm och 
få en känsla av att jag var avslappnad och att de inte hade något att vara oroliga för. 
 
Allt som allt gjordes tre pilotintervjuer för att justera instruktioner och frågeformulär. Dessutom fick 
jag tre övningstillfällen till att förbättra mitt förhållningssätt och min intervjuteknik. 
 
En undersökning tog ungefär två timmar att göra. 
 

Del 1 

 
Som figur 5 visar, fick deltagaren sätta sig framför datorn och en kamera filmade deltagarens 
ansiktsuttryck när hon löste uppgiften. Uppgiften var att finna information om statsråden Lena 
Hallengren och Ulrica Messing på Regeringskansliets webbplats.  
 
Uppgiftens instruktioner var uppdelade på tre kuvert (se bilaga 2). Orsaken var att jag inte ville förvilla 
deltagarna med för mycket instruktioner på en gång. Från början var instruktionerna fördelade på två 
kuvert, ett per statsråd, men genom pilotintervjuer så märkte jag att deltagarna missade att titta på 
filmen då. Därför valde jag att ge instruktionen om att de skulle se filmerna i slutet av 
uppgiftslösningen, i ett tredje kuvert. Hade de redan sett filmerna, kunde jag avbryta uppgiften när de 
öppnade kuvert nummer tre.  
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Figur 5. Undersökningsdeltagaren löser uppgiften.             Vy från videokameran.       (Bilden är en rekonstruktion) 

 

 
Innan de fick sätta igång med uppgiften gav jag grundläggande information om regeringen och 
Regeringskansliet. Tanken var att det skulle underlätta för dem att navigera på webbplatsen. Dessutom 
betonade jag att det inte var ett kunskapstest och att de fick avbryta undersökningen när helst de ville 
och att deras medverkan var anonym.  
 
Deltagarna fick vara ifred framför datorn när de löste uppgiften, men jag fanns i ett angränsande rum. 
Eftersom ljudet från datorn gick ut genom högtalarna kunde jag höra ljudet från filmerna, och på så 
sätt avgöra om de sett dem, och stoppa deltagarna om de var på väg att se filmerna mer än en gång. 
Dessutom lyssnade jag efter rop på hjälp om det skulle uppstå något problem.  
 

Del 2 

 
I andra delen av undersökningen flyt-
tade vi till vardagsrummet och TV: n (se 
figur 6). En kamera kopplades till TV: n 
och spelade upp filmen från del 1 i 
undersökningen, stimulansfilmen. Vi 
satt som bilden visar och en annan 
kamera spelade in den här delen av 
undersökningen. Jag använde video 
istället för ljudinspelning eftersom 
deltagarna gärna pekade på TV-bilden 
för att förklara vad som skedde på 
skärmen. Dessutom kommunicerade de, 
som alla andra människor, med kropps-
språk och det är som bekant lättare att 

Figur 6. Stimulansfilmen spelas upp.  (Bilden är en rekonstruktion).   fånga med bild än med ljud. 
 
Både jag och deltagarna stoppade stimulansfilmen för kommentarer, men oftast var det jag. Jag 
instruerade dem hur fjärrkontrollen fungerade, och sa att när de såg en sekvens i stimulansfilmen som 
fick dem att komma ihåg vad de tänkte vid just det tillfället i uppgiftslösningen, skulle de stoppa 
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stimulansfilmen. Jag stoppade när deltagarna ändrade ansiktsuttryck, kroppsställning eller rörde på sig. 
Jag skulle också ha kunnat stoppa stimulansfilmen vid givna tillfällen som jag tänkt ut i förväg (se 
bilaga 1). De givna tillfällena var mest en säkerhet att ta till om någon deltagare inte pratade så 
mycket, eller suttit orörlig när hon titta på filmerna. Valet av tillfällen baserade sig på rörelser, klipp 
och när nya händelser sker i filmerna. De baserades också på vad jag själv tyckte var svåra ord, eller 
när jag inte hörde vad statsråden sa.  
 
De fick kommentera allt de gjorde, inte bara statsrådsfilmerna. Eftersom filmerna inte ses separat, utan 
visas i en kontext bestående av en webbsida, kan detta färga uppfattningen om filmerna. En del av 
deltagarna kanske inte ens skulle ha valt att titta på filmerna om de inte blivit ombedda att göra det, 
och då är det nödvändigt att studera hur de tar del av information på en webbsida. Deras uppfattning 
om filmerna startar redan innan de har sett dem, eftersom de måste ha någon uppfattning om 
filmlänken innan de klickar på den.  
 
Efter att stimulansfilmen var färdig stängdes TV: n av och intervjun tog vid. De fick resonera kring 
filmerna och informationen de fått när de besökte webbplatsen (se bilaga 1). Dessutom fick de ge 
bakgrundsinformation om sig själva. När intervjun var färdig informerade jag dem om vad 
undersökningen handlade om. 
 

Urval av deltagare 
Urvalet av deltagare skulle följa vissa krav. Dessa var att deltagarna skulle ha tillgång till dator och 
Internet hemma, och använda Internet främst till e-post och informationssökning. Dessutom skulle de 
ha gått ut gymnasiet, och vara myndiga, eftersom Regeringskansliet har en webbplats för skolan där 
gymnasieungdom är en av målgrupperna, och det skulle ha gjort att deltagarna inte hörde till 
målgruppen intresserad allmänhet.  
 
Målgruppen för Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se är ”massmedia, myndigheter och 
andra offentliga institutioner samt den intresserade allmänheten”. (Förvaltningsavdelningen 2003-03-
24, s.5) Den intresserade allmänheten betyder människor som bor i Sverige och är intresserade av att 
besöka webbplatsen. Vilka de är finns det ingen statistik för, eftersom det är svårt att kolla upp via de 
mätmöjligheter webbplatsens server erbjuder.   
 
Det som det finns statistik för, däremot, är dator- och Internetanvändande i Sverige, liksom vilken typ 
av information och tjänster man nyttjar Internet för. Statistiken för dator- och Internetanvändande 
kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, den övriga ges av Internetbarometern som sammanställs 
och publiceras av Nordicom-Sverige, en del av den nordiska sammanslutningen för medieforskning. 
Utifrån dessa kan man utläsa vem den genomsnittlige Internetsvensken är. 
  
Jag ville att deltagarna skulle vara den genomsnittliga Internetanvändaren, eftersom jag då hade störst 
chans att ringa in den intresserade allmänheten. Den som besöker Regeringskansliets webbplats måste 
ju i första hand ha tillgång till dator och Internet och använda dessa, innan den kan bli intresserad av 
att besöka webbplatsen. Den genomsnittlige användaren i Sverige är enligt SCB mellan 16 och 44 år 
och har tillgång till dator och Internet hemma. (SCB, IT bland individer, 2002). De flesta använder 
Internet för e-post och att söka information. (Nordicom-Sverige, 2002 Tabell 11).  
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Utifrån detta valde jag att ha tre undersökningsdeltagare som kunde vara axplock ur åldersspektrat 16-
44 år. En deltagare skulle vara bland de yngsta, men vara myndig och ha gått ut gymnasiet, alltså 
mellan 18 och 22 år gammal. De andra två skulle finnas inom samma åldersspann runt trettio, 
respektive fyrtio år, så att de tre deltagarna kunde utgöra en början, mitt och slut på åldersspektrat. 
Tanken bakom detta handlar om att jag ville få en mer varierad insyn i hur man kan uppfatta filmerna 
med Lena Hallengren och Ulrica Messing. Människor i de här olika åldrarna har varit i kontakt med 
datorer och Internet under olika stora delar av sitt liv, har haft tillgång till olika typer av TV-utbud, till 
exempel, vilket skulle kunna ge dem olika referensramar till hur de uppfattar filmerna med Lena 
Hallengren och Ulrica Messing.  
 
Jag har inte för avsikt att generalisera de olika deltagarnas uppfattningar, eller få dem att representera 
sin åldersgrupp. De olika åldrarna ska endast ge mig chans att ta del av olika typer av uppfattningar. 
Genom att välja tre deltagare i olika åldrar, istället för att ta alla ur samma åldersgrupp eller bara ha en 
deltagare, ansåg jag vara ett mer säkert sätt att få ta del av olika uppfattningar. Dessutom ansåg jag att 
antalet deltagare passade in med tanke på metoden jag valt och de tidsresurser jag hade. 
 
Med tanke på mina resurser valde jag deltagare ur min bekantskapskrets, eftersom jag, redan innan 
deltagarna blev tillfrågade, visste att de passade in på kraven jag hade. Urvalet blev tre kvinnor i 
åldrarna 18, 28 och 38 år. Att det blev bara kvinnor är en slump, eftersom jag inte känner några män 
som passade in på kraven för urvalet. Jag är medveten om att resultaten kanske inte blir representativa 
för Regeringskansliets webbplats målgrupp, men då den här undersökningen inte gör anspråk på att 
göra några sådana generaliseringar, tycker jag att urvalet passar.   
 

Deltagarna 
De tre deltagarna kallas här Lisa, Maggan och Ulrika. Egentligen heter de någonting annat. Sina alias 
har de valt själva. I beskrivningarna som följer har de också godkänt övriga omskrivningar av 
sysselsättning och bostadsort. Beskrivningarna är annars förkortade redogörelser av vad de själva sagt 
i sina intervjuer, utan att mina egna tolkningar eller bedömningar finns med. 
 

Lisa 

Lisa bor ensam i en lägenhet i en norrortskommun i Stockholms län. Hon är 28 år och jobbar som 
kontorsassistent på en turistbyrå.  
 
Hon använder Internet både hemma och på jobbet. I arbetet använder hon Internet för en stor del av 
sitt arbete: e-post, söka information om researrangörer och valuta kurser, boka biljetter, kolla upp 
reserekommendationer från utrikesdepartementen i de nordiska länderna, bland annat.  
 
Privat använder hon Internet till e-post och informationssökning, och det händer att hon besöker 
myndighets- och offentlighetswebbsidor. Det är när hon ska titta på platsannonser hos 
Arbetsförmedlingen, eftersom hon håller på att söka nytt jobb. Hon brukade också gå in på 
Stockholmskommunernas bostadssidor för inte så länge sedan, när hon sökte bostad.  
 
Lisa har använt dator sedan de sista åren på 1980-talet då hon gick på högstadiet. Internet kom hon i 
kontakt med 1995 när hon började plugga på högskolan, och då använde hon det främst till att mejla 
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sina vänner. Hon har inga problem med att spela upp ljud- och filmfiler på datorn och från Internet. 
Det sker inte dagligen, men ofta. 
 

Maggan 

Maggan känner sig inte speciellt van att spela upp film- och ljudfiler på datorn och Internet. Orsaken 
är att det kräver att man måste ladda ner en massa filer, tycker hon, och på hennes arbete filtreras 
sådana filer bort. 
 
Maggan arbetar som gruppchef på en IT-avdelning i en bank. IT-avdelningen har hand om drift och 
service av de övriga anställdas datorer och nätverket inom banken. Hon är 38 år och har använt dator 
sedan 1988 och Internet sedan 1994. 
 
I arbetet besöker Maggan oftast nyhetssidor som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, för att hålla 
sig uppdaterad. Sedan använder hon sig av sökmotorer som Altavista och Google för att söka 
information. 
 
I hemmet, ett radhus i en norrortskommun i Stockholms län där hon bor med sin son, använder hon 
Internet främst till att koppla upp sig mot jobbet. Dessutom använder hon Hotmail till e-post, och hon 
söker saker hon behöver kolla upp: busstidtabeller, information om saker hon ska köpa och så vidare. 
De myndighets- och offentlighetswebbsidor hon besöker är främst landstingets, och det sker när hon 
behöver telefonnummer till husläkare. 
 

Ulrika 

 Arbetsförmedlingen är den myndighets- och offentlighetswebbsida som Ulrika besöker, och det sker 
när hon är hemma, som är i Stockholms innerstad där hon bor hos sin mamma i en lägenhet. Annars 
handlar hennes privata Internetanvändning till stor del om att vara på communities, mejla, kolla TV-
guiden, leta efter inspiration till kläder och frisyrer, delta i tävlingar och läsa dagstidningar som 
Aftonbladet och Dagens Nyheter. 
 
Ulrika är 18 år och pluggar på högskolan. I studierna använder hon Internet till att hämta information 
och mejla sin lärare, men hon använder den dator och Internetuppkoppling hon har hemma.  
 
Ulrika har använt dator sedan 1996 och hon var 11 år. Då spelade hon mest spel som MS Röj och 
Harpan. 1998 kom hon i kontakt med Internet då de skaffade uppkoppling hemma. Då chattade hon 
mest. I sjuan hade Ulrika datakunskap i skolan och fick lära sig grundläggande saker om 
Officeprogrammen. Internet användes inte i undervisningen förrän på gymnasiet. 
 
I dagsläget känner sig Ulrika van att spela upp ljud- och filmfiler på datorn och Internet. Det händer 
inte så ofta, kanske en gång i veckan, säger hon. 
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Resultat 
Resultaten av undersökningen återges i tre delar: hur deltagarna löste uppgiften, deras kommentarer 
om deras reaktioner när de såg filmerna, och deras tolkningar av informationen och presentationerna 
de kom i kontakt med när de utförde uppgiften. 
 

Hur de löser uppgiften 
Uppgiften deltagarna fick var uppdelad på tre kuvert. I det första stod det att de skulle ta reda på 
information om Lena Hallengren. I det andra kuvertet var målet för informationssökningen Ulrica 
Messing, och det tredje var en garanti för att deltagarna skulle se filmerna.  
 
Eftersom vi alla är olika, var sannolikheten stor att de skulle lösa uppgiften på olika sätt, och det 
gjorde de. De har till exempel inte klickat på samma länkar, tagit lika mycket tid på sig, eller sett 
filmerna i samma ordning. För att kunna förstå senare kommentarer från deltagarna, presenteras här en 
kortfattad redogörelse för hur de gick till väga när de löste uppgiften. 
 

Lisa 

Lisa börjar scrolla, det vill säga dra i rullisten i webbläsarfönstret, när hon kommer in på förstasidan, 
den så kallade Löpsedeln, på Regeringskansliets webbplats.  Hon vill hitta information om ministrarna, 
säger hon, och tycker inte att det var uppenbart var hon skulle hitta den. 
 
Efter några sekunder hittar hon en länk i vänstermenyn där det står Regeringen, som hon klickar på. 
Då visas en lista med statsråden och vilka departement de hör till. Lisa hittar Lena Hallengren och 
klickar på hennes namn som är en länk till statsrådets sida.   
 
På Lena Hallengrens sida låter Lisa muspekaren svepa över länkarna som står längst ner på sidan. Hon 
klickar inte på någon av dem eftersom som hon är på jakt efter mer allmän information om ministern, 
inte för att veta mer om skola, barnomsorg och utbildning, vilket hon uppfattar att länkarna leder till.  
 
Sedan öppnar Lisa Lena Hallengrens filmlänk. Hon försöker alltid titta på filmer när hon ser dem på 
en webbsida. 
 
– Det är spännande, förklarar hon. Skulle filmen vara ointressant kan jag alltid stoppa och inte se den 
färdigt, men jag vill alltid kika lite först. 
 
– Hade jag besökt den här webbsidan självmant, fortsätter Lisa, hade jag inte sett färdigt på filmen, för 
jag tyckte den var för lång, och Lena Hallengren återkommer ofta till samma sak flera gånger. 
 
När filmen är färdig öppnar Lisa PDF-filen Faktablad om Lena Hallengren . Hon böjer sig fram mot 
skärmen och läser intresserat. Det första som slog henne var att Hallengren var född 1973, och Lisa 
tycker att det är en ung ålder. Sedan läser Lisa om Hallengrens utbildningar. 
 
– När jag träffar på nya människor som har sådana här jobb, då vill jag veta hur de hamnat där. Jag 
tycker att det är intressant. 
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Efter att ha gått tillbaka till Lena Hallengrens huvudsida, tar sig Lisa till listan med statsråden och letar 
upp Ulrica Messing. Hon klickar på namnet och kommer till statsrådets sida. Där läser hon igenom 
texten, även om hon tyckte att det var mycket information att ta in. Hon väljer att inte klicka på 
länkarna som finns längst ner på sidan. 
 
– Jag såg att länkarna ledde till mer information inom de områden de representerade. Jag ville ha mer 
allmän information om Ulrica Messing, därför ville jag inte läsa om det länkarna ledde till. 
 
Sedan scrollar Lisa upp till mitten av sidan och klickar på filmlänkarna i tur och ordning. Hon börjar 
med att se Se Ulrica Messing tala om sambanden mellan sina ansvarsområden, följt av  
Se Ulrica Messing tala om IT-politik och Se Ulrica Messing om skogs- och gruvpolitik. 
 
När sista filmen är färdig öppnar hon PDF-filen CV Ulrica Messing. Precis som med Lena Hallengrens 
faktablad, är Lisa intresserad av vad Ulrica Messing gjort innan hon blev minister och hur gammal hon 
är. 
 
Tidsåtgång: 21 minuter. 

 

Maggan 

Maggan känner sig förvirrad när hon kommer till Löpsedeln, det vill säga förstasidan på 
Regeringskansliets webbplats. Hon vill hitta en rubrik med texten ministrar, men det gör hon inte. 
Istället skriver hon in Lena Hallengren  i sökrutan på Löpsedel-sidan. 
 
– Men jag får upp så många träffar, säger Maggan, så det är svårt att hitta Hallengren på en gång. Jag 
börjar läsa igenom sökresultaten och får reda på att hon är minister i Utbildningsdepartementet och 
klickar mig dit. 
 
På Utbildningsdepartementets förstasida klickar Maggan på en bild av Lena Hallengren, vilken leder 
till statsrådets sida. Hon läser igenom texten som finns på sidan och konstaterar att sidan är bra 
upplagd, eftersom hon inte behöver tveka om var hon ska börja läsa.  
 
Sedan öppnar Maggan PDF-filen Faktablad om Lena Hallengren. Det som intresserar henne är att 
veta vilken ålder ministern har, och hon tycker att Lena Hallengren är ung.  
 
Efter det börjar Maggan leta efter Ulrica Messings sida och blir irriterad över att hon inte hittar den. 
Via ett besök på sidan som listar departementen kommer hon till Information om regeringen och 
Regeringskansliet och vidare till Så arbetar regeringen. 
 
– Jag försöker hitta en kanslisida, förklarar Maggan. En sida som beskriver hur organisationen 
fungerar, där jag kan lista ut hur jag kan hitta en förteckning med alla ministrar. Men jag hittar ingen. 
 
Istället skriver hon in Ulrica Messing i sökrutan och genom att klicka på en länk bland sökresultaten 
kommer hon till statsrådets sida. Där möts hon av mycket text, som hon upplever det, och tycker att 
det är svårt att koncentrera sig. Det händer att hon får läsa om samma stycke flera gånger för att 
uppfatta vad som står där.  
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Maggan scrollar (det vill säga dra i rullisten i webbläsarfönstret) upp och ned på sidan och klickar på 
PDF-filen CV Ulrica Messing. Hon tycker att inledningen och texten under Ulrica Messings bild är 
intressant, men resten struntar hon i att läsa.  
 
Sedan går Maggan vidare till Näringsdepartementets sida via en länk på Ulrica Messings sida. Hon 
fortsätter till en sida med en lista över departementen och där klickar hon på en länk som leder till 
Statsrådsberedningen. Sedan klickar sig vidare till sidan Detta är statsrådsberedningen.  
 
– Jag vill fortfarande hitta en lista med ministrarna, förklarar hon. 
 
Maggan ger upp om att hitta listan och börjar titta på filmerna istället. Först går hon tillbaka till Lena 
Hallengrens sida och ser filmen som finns där. Sedan fortsätter hon med Ulrica Messings filmer. Hon 
börjar med Se Ulrica Messing tala om sambanden mellan sina ansvarsområden, fortsätter med Se 
Ulrica Messing tala om IT-politik, för att till sist avsluta med Se Ulrica Messing om skogs- och 
gruvpolitik. 
 
Tidsåtgång: 19 minuter 

 

Ulrika 

Ulrika letar efter en sida där departementen finns, eller en sida med alla ministrar, när hon kommer till 
förstasidan på Regeringskansliets webbplats. Hon hittar inga länkar på Löpsedeln, som förstasidan 
kallas, som hon tycker skulle leda henne till sådana sidor. Därför skriver hon in Lena Hallengren  i 
sökrutan. 
 
När Ulrika får upp sökresultaten blir hon förvånad över att de var så många. Hon hade förväntat sig att 
hon skulle komma till Lena Hallengrens sida direkt, men istället måste hon lista ut vilken länk som 
leder henne dit. När hon förstår vilken länk hon ska klicka på ler hon: 
 
– Om man går in på en webbsida för första gången är alla länkar i samma färg, blå till exempel. Nu har 
ju andra gjort den här undersökningen och besökt de här sidorna från den här datorn före mig, så de 
har redan klickat på flera av länkarna. Nu såg jag att den här länken hade bytt färg, att någon annan 
klickat på den före mig, och då valde jag att klicka på den. 
 
Inne på Lena Hallengrens sida öppnar hon nästan direkt PDF-filen Faktablad om Lena Hallengren.  
Hon gäspar när sidan kommer upp i webbläsarfönstret, och säger att det beror på att hon är missnöjd.  
 
– Jag trodde att det skulle stå mer om hennes arbete, men det står bara när hon är född och hennes 
historia. Dessutom förstod jag inte förkortningen SFI. 
 
Ulrika öppnar ett nytt webbläsarfönster och skriver in adressen till Regeringskansliets webbplats. På 
Löpsedel-sidan skriver hon Ulrica Messing i sökrutan och kommer via en länk på sökresultatsidan in 
på statsrådets sida.  
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Ulrika tycker att det är för mycket text på sidan. Hon suckar och säger att hon inte tycker att Ulrica 
Messings ämnesområden är intressanta. Därför läser hon bara inledningen där det står vad Ulrica 
Messing är för sorts minister, men det glömmer hon snabbt bort. 
 
Sedan går Ulrika till webbläsarfönstret där hon sparat Lena Hallengrens sida och tittar på filmen. När 
den är slut tittar hon på Ulrica Messings filmer. Ulrika börjar med Se Ulrica Messing tala om 
sambanden mellan sina ansvarsområden, går vidare till Se Ulrica Messing tala om IT-politik och till 
sist ser hon Se Ulrica Messing om skogs- och gruvpolitik. 
 
Tidsåtgång: 14 minuter 

 

Kommentarer om reaktioner under uppspelning av stimulansfilm 
Kommentarerna visas tillsammans med en beskrivning av deltagarnas reaktioner i en illustration av 
filmens innehåll. För att kunna förstå denna illustration bör man ta del av följande instruktioner. 

Illustrationens uppbyggnad 

Illustrationen ska läsas från vänster till höger (se figur 7).  
 
1. Bildinformation. Här visas vad som 

sker i bild i filmen och när det sker. 
2. Tidslinje. Här visas tiden i ett inter-

vall på tre sekunder. Tidslinjen går 
från vänster till höger. 

3. Ljudinformation. Här visas vad som 
sägs i bitar på tre sekunder. Talet är 
uppdelat efter tidsintervallerna på 
tidslinjen. Varje bit av talet ska 
läsas från vänster till höger, upp-
ifrån och ner.  

4. Reaktioner och kommentarer. En 
pil leder från det ord i talet som 
sägs då deltagaren reagerar, eller 
från en exakt punkt på tidslinjen. 
Reaktio-nen står ovanför 
kommentaren, och kommentaren är 
ett citat från det som deltagaren sa           

Figur 7                                                                                                om sin reaktion. 
 

 
Observera att en filmillustration kan uppta flera sidor.  
 
Jag har sållat bort de tillfällen då jag stoppade stimulansfilmen och deltagarna inte kom ihåg vad de 
tänkte vid just det tillfället. Jag har också bortsett från kommentarer där deltagarna var osäkra på vad 
de tänkte, eller när de försökte förklara varför de tänkte som de gjorde. Sådana tolkningar lämnades till 
intervjun efter att stimulansfilmen spelats upp. 
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Ungdomspolitiken är strukturerad så att man 

har tre

0:05

och man ska känna att man tas tillvara som 

en resurs i samhället
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och för att nå de här väldig övergripande 

målen

så behöver man delmål som handlar om 

bostad som handlar om
om utbildningspolitik, att man ska komma in 

på sitt förstahandsval på gymnasiet
till exempel som handlar om
fritidsvanor, och då får olika myndigheter, 

olika departement

få uppdrag att jobba mot olika delmål
att gemensamt försöka nå de delmål vi har 

satt upp

Tyst

Jag tror det är viktigt att se att ungdomar 

inte har en egen agenda egentligen 
Regeringen har en sådan prioriterad 

målsättning att alla
ska arbeta mot ohälsan och för integration

och det är sådana frågor som är viktiga för 

också ungdomar att man

har en god hälsa, att man inte haren alltför 

stressig miljö när man ung, därför det är 

klart 

att det ger spår senare i vuxenlivet och 

arbets -

livet. När det gäller integrationen är det inte 

minst viktigt att unga 

människor att man får lika förutsättningar 

oavsett vilken
etnisk bakgrund man har.

ska kunna leva självständiga liv, att man

ska 

inflytande och delaktighet

övergripande mål: att ungdomar 

Klipp

”Det såg intressant ut med en filmlänk.
Finns det en filmlänk vill man titta på den.
Man kan alltid stoppa om det inte är intressant”

Blicken fäst på filmfönstret Rynkar ögonbrynen, lägger huvudet
på sned. Ögonen ser ut att läsa.

”Det är som att lyssna på någon som sitter ansikte mot
ansikte med någon som pratar”
”Jag tänker: jag ska koncentrera mig på vad hon säger”
” Jag tänker: Det ser ut som att hon är vid en skola, vilken
bra miljö de valt”

Slickar sina läppar, sträcker på sig, har
huvudet rakt

”Hon pratar ju om att ’ungdomar är 
stressade och bla, bla…’  Jag tänker: 
man hör stress överallt, i alla 
sammanhang.

Höjer ögonbrynen

”Jag är förvånad: hon ser inte ut som på fotot.
Hon ser mycket äldre ut här.”
”Jag tänker: sådana här människor har en otrolig
förmåga att prata, vet alltid vad de ska säga”

Tittar ner på instruktionen

”Jag tycker att det hon säger är ointressant.”
”Jag tänker: hoppas jag inte ska kunna det här
utantill”

Tittar upp på skärmen igen

”Jag upptäcker nog att bilden ändrat på sig.”
”Jag tänker: vem håller mikrofonen?”
”Jag tänker: är det samma människor som springer där,
eller är det statister?”
”Jag tänker: känner jag igen området?”

Stannar till medan hon tar upp
instruktionen och kliar sig på kinden.

”Jag tänker på det hon säger: att ha lika
förutsättningar.”

Tittar på filmfönstret, kliar sig på hakan,
Svänger fram och tillbaka på stolen

”Jag är trött”
”Jag tittar på tiden och ser att den är 3 min. lång”
”Jag tänker: hur ska jag orka?”
”Jag tänker: jag måste koncentrera mig
Men jag tänker på det så mycket att jag inte
koncentrerar mig på filmen.”

Läser, gnider sig på hakan, blicken stannar till

”Jag var inte beredd på att det här skulle komma upp.”
”Jag tänker: nu är det slut!
Men det var ju inte slut!”

Tittar ner, utanför skärmen. Fingrarna
leker med håret

”Hon pratar väldigt mycket!”
”Det är ju ett viktigt ämne, men ingenting
jag känner att jag behöver!”

1:06-1:07
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Jag tror att 

1:08

ungdomsorganisationer. Att stötta 
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1:58-1:59

kommunerna i deras arbete, fritidsgårdar. 

Att se

till att skolor har den här inriktningen

på sitt arbete. I skolan möts alla oavsett 

social, ekonomisk och kulturell bakgrund 

och det är en viktig
mötes plats

och det är ett viktigt underlag för mig och 

övriga regeringen att ta

fördjupad analys och tidigare en värderings

-

och attitydsstudie

Tyst

hänsyn till när man formar framtidens politik 

och

framtidens ungdomspolitik och vi har inte 

nått så långt

som vi borde ha gjort och det ger oss bara 

ännu mer argument

för att fortsätta arbetet för en nationell

ungdomspolitik som går att utvärdera och 

som går att

få resultat om fyra år. 

finns. Det finns över en halv miljon 

ungdomar som redan är med i 

det handlar om att dels jobba mot de 

ungdomsorganisationer som redan

Klipp

Suckar

”Jag tänker: det är ganska långt”
” Jag tittar på tidsindikatorn i filmfönstret
för att se hur mycket tid som gått och
hur långt det är kvar”

Tittar ner på instruktionen

”Jag tittar på papperet för att se när det är klart.”
”Jag tycker det är skitointressant.”
”Jag tänker: åh, är det inte färdigt snart?”

Lutar huvudet i handen, halva ansiktet täcks av
handen. Blicken fixerad på en punkt i tomma luften

”Det var jobbigt att titta på bilden”
”Det var samma bild hela tiden, det hände inget”
”Det är som när man har ögonkontakt för länge,
då vill man titta bort”

1:14

1:07

Jag är väldigt glad att ungdomsstyrelsen 

presenterar en rapport. Dels en

Börjar läsa längst ner på skärmen
eller utanför

”Jag tittar på tipsdelen i instruktionen”

Tittar på filmfönstret igen

”Jag hade tagit en paus,
så nu kunde jag titta igen”
”Det var en ny fråga:”
”Jag tänker: vad kan hon ha 
att säga om det här, då”
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som ser pessimistiskt på framtiden, som inte 

är 

2:08

handlar om tvåtredjedelssamhället, utan 

bland ungdomar kanske det handlar 
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3:05-3:06

om kanske en tiondel. Det, kan man tycka, 

är bättre med en

tiondel än en tredjedel men risken är

att en tiondel är en lite för liten grupp att 

man

därför glömmer bort den och att ha den i 

åtanke 

när det gäller skolan när det gäller 

arbetslivet, det kommer vara jätteviktigt

mer vi använda den här fördjupade analysen 

som presenterar. Den kommer vara jätte

-

ungdomspolitik faktiskt under hösten. Dels 

kom
-

En ny

viktig Så hoppas jag att alla de som tycker en 

massa saker om ungdomspolitik
bidrar med det till mig, gör remiser

skickar mejl till mig, går in på hemsidan och 

verk -

ligen
svara på frågor vad man tycker om

delaktighet och inflytande, för ungdomar är 

så olika att man

kan säkert se olika delar av 

ungdomspolitiken lyftas

ifrån. Och det är viktigt att vi kommer ihåg 

att det inte som i vanliga fall 

en bra utbildning att de kommer kunna 

försörja sig själva och flytta hem

-

Klipp

Tittar på en punkt strax 
utanför skärmen (ser ut att tänka)

”Jag tänker: en tiondel tror inte att
de kommer att klara sig”
” Det är mycket nu: ’en tiondel är mindre än
en tredjedel men en tiondel är en alltid tiondel’.
Jag tror jag börjar få nog”

Blinkar snabbt flera gånger

”Jag tror att jag är trött”
”Jag lyssnar inte på vad hon säger”
”Jag tänker: oj, nu har jag inte lyssnat på 
Ett tag”

2:14

Tittar ner, tittar upp på
filmfönstret., 2 ggr

”Jag tänker: det är ett nytt ämne”
”Men det blev samma sak igen, så jag tittar ner”
”Sen säger jag åt mig själv att lyssna.”

2:052:02 2:59 3:02 3:05 3:08

3:14 3:16 3:20

särskilt säkra på att de kommer få ett bra 

jobb 

fram olika mycket. Och sen kommer det 

under hösten

arbetas med att forma en ny ungdomspolitik 

helt enkelt. Den nya politiken kommer läggas fram för 

riksdagen
i vår som en proposition eller en skrivelse

framförallt att det är viktigt att det finns en 

tiondel

3:11

och då kommer det vara 

någonting som alla arbetar 

efter

Lägger ned instruktionen.
Vilar huvudet i handen

”Jag väntar på att det ska 
bli färdigt”

Tittar ner

”Jag läser på instruktionen. 
Hur man reglerar volymen 
och det där”

Tittar på filmfönstret

”Jag är osäker på om den är 
färdig”
”Jag tror det ska komma en 
till”
”Sen tänker jag: Äntligen 
färdig””

Ler snett, rycker på axlarna

”Jag tänker: skönt! Nästa!”
”När filmen kändes för lång, 
började jag vänta på att få 
göra nästa steg”
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mellan sina ansvarsområden 1/1

Sverige är ett spännande land på många sätt. 

Spännande därför att

0:05

och skärgården
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Spännande också för här finns stora och 

viktiga turist
-

attraktioner. Nu vet vi att det finns en 

växande nyfikenhet på Sverige som 

turistland.

Det är allt fler utländska gäster som kommer 

till oss för att

se det som är unikt för just Sverige.

Se fjällen, se kylan och se
isen. En förutsättning för att vårt land ska 

fortsätta att vara

av en mångfald och människor som bor i 

alla Sveriges delar det är att vi har en 

fungerande infrastruktur
och att infrastrukturen med bussar och 

med tåg och med flyg kompletterar varandra 

och att de

finns där som e …
 nt möjlighet

för enskilda personer och för företag att få 

växa

och utvecklas och kunna göra det
på vilken plats som helst i vårt land och ändå

konkurrera med resten av världen.

stora orter, fjäll, skogar

här finns en mångfald: små orter

”Jag konstaterade att det fanns 3
filmer att titta på här”
”Jag tänker: jag tittar på alla filmer”

Lutar sig tillbaka Tittar ner, blinkar snabbt två gånger

”Det är tråkig bakgrund.”
”Det känns inövat.”

Vilar hakan i båda händerna

”Jag tycker det här är ett 
intressantare ämne.”
Det är om vår näring här i Sverige.”

Böjer sig fram och rör vid
något nedanför skärmen

”Jag höjer ljudet.”
”Det var inte samma volym
som på förra filmen.”

Rynkar ögonbrynen

”Jag tror jag tittar på hennes frisyr.”
”Hon har två testar som hänger i ansiktet.”
”Jag tänker: de där ska nog vara bakom örat.”
”Och jag jämför med fotot.”
”Jag tänker: hon är mer lik fotot än den
förra [ministern].”

Höjer volym genom att dra i 
volymreglaget i filmfönstret

”Hon pratade ganska lågt jämfört
med den andra tjejen.”

Ler
”Det var som reklam för Sverige.”
”Det var så inövat!”
”Jag tänker: hon har haft det nerskrivet
på papper, memorerat vad hon ska säga
precis innan filmning och sen sagt: 
’nu kör vi !’ ”

Trummar med fingrarna mot hakan

”Jag ser att det bara är några sekunder kvar.”
”Jag tänker: det är ingen idé och lyssna,
hon gör bara reklam.”

0:02

spännande och för att det ska kunna präglas

Börjar läsa något till
höger på skärmen

”Jag tittar på tidräknaren.”
”Jag såg inte det på förra filmen.”
”Jag tänker: jaha, nu kan jag se
hur lång tid det är kvar.”
”Jag tänker: bra, då kan jag pla-
nera hur länge jag ska sitta här.”

Stannar till med blicken och
tittar på en punkt i luften

”Jag reagerar på det hon säger:
’utländska gäster från Tyskland’.”
”Jag tänker: det kommer väl hit
andra än tyskar!”

Stannar till i all rörelse

”Det känns för långt.”
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”Jag får en visuell bild av kablarna
som ligger där och telefonsladdarna
som hänger där.”
”Jag tänker: det var inte de det handlade
om.”

är en av våra nya och moderna 

infrastrukturer, men som inte 

0:05

upp i våra telefonstolpar, utan IT handlar 

Lisa:

Maggan:

Ulrika:
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väldigt mycket om hur ny teknik har 

förändrat

vårt sätt att leva i vardagen och också

hur IT har ändrat gamla arbets

-

platser, kunna lösa nya problem och

hitta nya tjänster och framför allt rädda liv

på ett sätt som vi inte trodde var möjligt för 

några år sedan

Inget annat land, i Europa eller i 

ändrats så med IT så som Sverige har gjort,  

med våra myndigheter, i våra hushåll

i skolorna, och överallt i arbetslivet.

Jag ser fantastiska möjligheter för att IT 

ska fortsätta och göra vardagen och

arbetet lättare för dig och mig och en av 

mina

ansvarsområden då, som an…
 som IT

-

minister, 

det är att se till att de operatörer som finns 

på marknaden

längs vägarna eller hur mycket kabel vi har 

hängt

alls bara handlar om hur mycket svartfiber vi 

har grävt ner

”Jag tänker: Vad f-n är det här?!”
”Jag fattar inte vad det är på bilderna.”
”Hennes ansikte, gissar jag, men vad
är det andra?”
”Jag tänker: det är inte snyggt!”

Gnuggar sig i ögat
Lisa stoppar filmen själv och säger:

”Jag minns att jag tyckte att det hon sa 
var fel.”
”Jag tänker: det finns väl andra länder i 
Europa som förändrats lika mycket 
som Sverige. England ligger alltid före 
oss teknikmässigt!”

Stödjer huvudet i ena handen.
Håller om hakan med den andra

”Jag tänker: nu blir det IT.”
”Det gillar jag, det är intressant.”

Börjar läsa till vänster
på skärmen.

”Jag tror det står något om
IT där.”
”Hon säger att [IT] inte bara
handlar om svartkabel.”
”Jag tänker: nej, det gör det verk-
ligen inte!”

Tittar bort från skärmen vid
’svartfiber’ och ’kabel’.

”Jag tänker: det är precis samma
som andra filmen.”
”Jag tänker: liknelsen är inövad”
”Det känns fel.”

Stannar till i all rörelse, rynkar på
ögonbrynen

”Jag tänker: hur räddar man liv med IT?”
”Jag ser framför mig hur någon knappar
in på en dator att den behöver hjälp.”

0:02

världen, har så…
 genomgående för

-

Titta på något till höger,
utanför skärmen.

”Hon säger rädda liv.”
”Jag tänker: vad är det man gör för 
något för att rädda liv då?”
”Sedan gissar jag att man utvecklat
tekniken på sjukhusen.”
”Jag förstår ändå inte kopplingen.”

IT 

Sitter framåtlutad, lägger
huvudet på sned

”Jag tänker: ’rädda liv’, hur då?”
”Jag fick en bild i huvudet, där alla hade mobil
och ringde 112
”Jag tänker: man kan alltid nå varandra snabbt.”

Stannar till i all rörelse,
rynkar på ögonbrynen.

Tittar ner, i utkanten av/utanför
skärmen.
”Jag tappar koncentrationen.”
”Jag tittar ner för att se vad som 
kommer på nästa film.”

Ler
”Hon säger ’dig och mig’.”
”Jag tänker: hon försöker nå mig.”
”Det känns reklamaktigt.”
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konkurrerar på lika villkor och att

1:05

vi har, men att de inte samarbetar om pris

-

Lisa:

Maggan:

Ulrika:
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sättning och innehållet i tjänster, utan att vi 

har

en marknad som gynnar dig och mig som 

konsument. 

kontakta varandra oavsett vilken operatör 

de samarbetar så att du och jag kan

Nickar, höjer ögonbrynen, ler ett
snett leende.
”Jag blev nöjd med det hon sa om att 
operatörerna ska samarbeta, men inte om priser.”
”Jag tänker: det är bra att hon kämpar för att det
ska bli bättre.”
”Jag är intresserad av det här, det är sådant som
jag måste betala när jag flyttar hemifrån.”

1:02
1:21



Ulrica Messing om skogs- och 
gruvpolitik 1/1

”Gruvor och skog är inte de mest 
intressanta ämnena, precis.”
”Jag kommer från Västerbotten.”
”När jag hör henne prata, tänker jag:
det är precis som hemma.”

Både skogen och gruvorna är två av Sveriges 

stora basnäringar. 

0:05

ny politik för hur vi vill utveckla 

gruvnäringen 

Lisa:
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som just en näring i vårt land. När det gäller

skogen har vi höga ambitioner för vår skogs

-

politik. Vi har två jämställda mål 
Ett mål som handlar om höga krav på 

produktion 

och återväxt. Ett mål som handlar om

lika höga krav på miljöfrågorna i skogen

Förutom att vi har höga krav på 

skogsnäringen,

också skogen en unik mötesplats för oss alla. 

En plats där vi kan ströva omkring och 

njuta. En plats där vi kan få nya upplevelser

och e …
 n källa för oss till rekreation. 

land, och i höst ska vi presentera en

Sverige är dessutom EU:s största gruv

-

Rör muspekaren runt på skärmen

”Jag lyssnar inte längre.”
”Jag tänker: skogen, bla, bla, bla.”

Tittar bort från filmfönstret..
Tittar på skärmen.

”Jag är uttråkad.”
”Jag tänker: bra, sista videon.”
”Jag tänker: nu kan jag ropa snart.”
(anm: sista uppgiften är att ropa när
man är färdig).

Stannar till i all rörelse

”Jag tänker: det är sista filmen.”
”Jag tänker: jag måste koncentrera mig.”
”Ärligt talat, jag lyssnade inte på den
här videon.”

0:02

som är en av våra största näringar, så är

Koncentrerar blicken på
Ulrica Messin:

”Jag tänker: vi förstör vår natur.”

Tittar ner på instruktionen

Ler
”Jag börjar fatta att det är slut.”
”Jag var glad för att det var sista
videon.”

0:51

Flackar runt med blicken på
skärmen

”Jag scannar av sidan,
men jag läser inte.”
”Man är ju inte fokuserad
på bilden hela tiden.”
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Deltagarnas tolkningar av informationen och presentationen 
Undersökningen bestod av två delar, där den första gick ut på att lösa uppgiften. I del två fick 
deltagarna kommentera sina reaktioner de hade när de löste uppgiften. Efter att kommentarerna var 
gjorda fick de ge sina egna tolkningar av informationen och presentationerna de kom i kontakt med 
när de löste uppgiften.  
 
Här följer nu en redogörelse för dessa tolkningar (som är direkta citat från det som deltagarna sagt 
under intervjun). 
 

Varför finns filmen med Lena Hallengren, tror du? 
 
Lisa: 
Hon ska göra en presentation av sig själv och sitt arbete på ett mer levande sätt än med en text. 
 
Maggan: 
Den finns för att tala om för människor som går in på sidan vad hon står för, och vad hon tycker och 
tänker. 
 
Ulrika: 
Den kanske finns för att folk tröttnar på att läsa så himla mycket. Det blir variation om det finns en 
film också. 
 

Vad tror du filmen vill säga? 
Lisa: 
Den vill informera om henne och hennes jobb på ett neutralt sätt. Det är inte någon kampanjfilm. 
 
Maggan:  
Budskapet var att ungdomarna är viktiga för Sverige och dess framtid. 
 
Ulrika: 
Den ska berätta om vad de vill jobba för, vad de står för, vad de planerar att göra. 
 

Hur skulle du beskriva tilltalet? Pratar hon för dig, till dig, eller med dig? 
Lisa: 
Hon pratar till mig på ett informativt sätt. Hon vänder sig till allmänheten och inte till någon speciell 
person. 
 
Maggan:  
Hon pratar till mig.  
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Ulrika: 
Hon talar inte med mig, utan med personen som frågar. Man hör att hon svarar på frågor som ställs av 
personen som står bredvid den som filmar. Det är en reporter, som gör precis som de gör på TV-
nyheterna. 
 

Känner du igen den här typen av stil som filmen har? 
Lisa: 
Det kändes nog väldigt bekant, eftersom jag inte reagerade på något, men samtidigt är det inte något 
man ser allt för ofta. Det var kanske som en kampanjfilm inför val, för det var inte som reklamfilm. 
Det kändes för informativt för att kunna vara reklam. 
 
Maggan:  
Det är som när man ser politiker på TV-nyheterna, de står och pratar. Det är en typiskt politisk stil: 
monolog. Politiker är så inne i sitt budskap att de har svårt att förmedla kontakt med folket. Hon ger så 
mycket fakta och information, och när jag börjar tänka på vad hon säger, vad det innebär och har för 
konsekvenser, då har hon redan börjat prata om något annat. Jag som inte är politiskt bevandrad 
känner mig bortkollrad då. 
 
Ulrika: 
Det är som TV, fast inte nyheterna. Filmen var för lång för det och hon gick in för djupt i svaren på 
frågorna. Det skulle ha kunnat vara ett samhällsprogram där de försökte utreda ett problem som finns i 
samhället. 
 

Varför tror du att filmerna med Ulrica Messing finns? 
Lisa: 
Det var en presentation av hennes arbetsuppgifter. 
 
Maggan:  
De finns för att sprida ett politiskt budskap. Men det är inte samma typ av budskap som förs fram vid 
val. Det här är ett budskap som inte hör till en politisk gruppering, utan som är gemensamt för hela 
Sverige. 
 
Ulrika: 
De finns också till för att vara en variation till texten som finns på sidan. Man ska se och lyssna istället 
för att läsa. 

 

Vad tror du filmerna vill säga? 
Lisa: 
De ville kort informera om hennes roll och vad hon jobbar med. 
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Maggan: 
Hur viktigt det var med IT och hur stor påverkan IT haft på Sverige och dess utveckling, och att det 
skulle vara konkurrens så att vi konsumenter skulle få bättre förutsättningar. I filmen om skogen och 
gruvorna handlade om att Sverige stod för den största gruvnäringen. Det var intressant, det visste inte 
jag. Man ville värna om miljön också. I filmen om kommunikation och infrastrukturen sa hon att vi 
skulle vara ett turistland. 
 
Ulrika: 
Ulrica Messing ville visa hur bra det är inom de här ämnesområdena.  
 

Hur skulle du beskriva tilltalet? Pratar hon för dig, till dig, eller med dig? 
Lisa: 
Hon pratar inte med mig för jag får inte känslan av en relation, direkt. Hon pratar till mig, tror jag. 
 
Maggan: 
Hon tilltalade mig med känslor. Hon sa ”i skogen kan vi alla gå och vila och stressa av”, och det sätter 
ju igång människors känslor. 
 
Ulrika: 
Hon försökte verkligen att få kontakt med mig genom att säga ”gynnar dig och mig”, till exempel, för 
att visa att hon var en av folket. Men det kändes inövat och fel, så jag köpte inte hennes kontaktförsök. 
 

Känner du igen den här typen av stil som filmerna har? 
Lisa: 
Det känns inte obekant, men jag kan inte jämföra med något jag sett. Jag associerar till politiker som 
propagerar för något, som de gör på TV, i kampanjer och i dokumentärer.  
 
Maggan: 
De är som TV-nyheterna, eller överhuvudtaget som när politiker står och pratar. Det märks, för de 
måste prata för sådant som de inte riktigt håller med om. Ulrica Messing kände nog inte lika starkt för 
IT som för skogen, gruvorna och turism. Det var därför det inte var lika mycket fokus på IT. 
 
Ulrika: 
Hon pratade så inövat att det kändes som reklam, fast ändå inte. Det lät mer som en instruktionsvideo, 
eller TV-shop.  
 
Vilka skillnader fanns mellan Ulrica Messings och Lena Hallengrens filmer? 
Lisa: 
Lena Hallengren gjorde sig bättre på film och var naturligare. Ulrica Messing stakade sig och det hon 
sa kändes inövat, och förmodligen var det inövat. 
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Maggan: 
Lena Hallengren var mer säker i sitt sätt att prata. Messing var mer osäker och hon stakade sig. 
Hallengren pratade på utan papper, medan Messing nog tittade ner på stödord på papper och sedan har 
de redigerat ihop hennes filmer.  
     Messing tilltalade mig med mer känslor, den andra rabblade mest fakta. 
     Det var lättare att koncentrera sig på Ulrica Messings filmer än Lena Hallengrens film, men jag var 
mer intresserad av Messings ämnen.  
     Messing befann sig på olika ställen, medan Hallengren var på samma ställe.  
 
Ulrika: 
Ulrica Messing ville visa något, medan Lena Hallengren ville förklara något.  
     Messing ville säga ”så här är det” och inte svara på mina frågor, även om hon ville få kontakt med 
mig. Hallengren kändes mer öppen, som att man kunde fråga henne vad som helst, hon skulle svara på 
allt.  
     Därför tyckte jag att Lena Hallengrens film var bättre. 
 

Vad fann du för information om Lena Hallengren och hennes arbete? 
Lisa: 
Jag fick reda på vilket hennes ämnesområde var, den här filmen, och hennes CV [det vill säga 
meritförteckning]. Där stod det hur gammal hon var och vad hon gjort innan hon blev minister. 
 
Maggan: 
Jag kommer ihåg PDF-filen där hennes ålder och studier stod skrivna, men inte vad som fanns på 
första sidan. Det var uppdelat, tror jag, i ungdomar och utbildning 
 
Ulrika: 
Jag fann inte så mycket information. Jag fick reda på att hon var ungdoms- och förskoleminister och 
minister för något mer, jag minns inte vad. Sen läste jag hennes faktasida där det stod hur hon jobbat 
sig uppåt och hur gammal hon var. 
 

Tycker du att den information du fann på sidan överensstämde med den som gavs i filmen? 
Lisa: 
Ja. Filmen gav den information jag förväntade mig. Jag tror att jag fick en uppfattning om vad filmen 
skulle handla om när jag läste om hennes arbete innan. 
 
Maggan: 
Det gjorde den säkert, jag kommer inte ihåg. 
 

Ulrika: 
Jag tyckte att de överensstämde. Hallengren är ungdomsminister och hon pratade om ungdomar, det 
hör ju till ämnet. 
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Gav filmen någon information utöver den som du tog del av på sidan? 
Lisa: 
Ja, filmen är ett smidigare sätt att ge information på än om man gett den i textform. Jag orkade inte 
klicka på länkarna som ledde till hennes olika politikområden och läsa det som stod där. På det här 
sättet fick jag reda på mer utan att läsa. Det krävdes mindre av mig, det var bara att sitta och titta på 
filmen. 
 
Maggan: 
Absolut! Jag tänker på de där tio procenten som hon pratade om. Det stod inget om det på sidan. 
 
Ulrika: 
Ja. Hon pratade om vad de planerade att göra och det stod inget om det på sidan. 
 

Vad fann du för information om Ulrica Messing och hennes arbete? 
Lisa: 
Jag fick reda på vad hon arbetade med och vad de gjorde på hennes departement. Jag fick se hennes 
CV [hennes meritförteckning]. 
 
Maggan: 
Jag kommer ihåg PDF-filen. Det fanns en uppdelning på hennes sida i infrastruktur, turism, skog och 
gruvor, och IT.  
 
Ulrika: 
Det var så mycket text så jag orkade inte läsa det som stod där. Jag tror att det stod vad hon är för sorts 
minister, men jag minns inte vad det heter, och vad hennes ämnesområden handlade om. Det stod inte 
vad hon hade för arbetsuppgifter. 
 

Tycker du att den information du fann överensstämde med den som gavs i filmerna? 
Lisa:  
Ja. 
 
Maggan:  
Ja, det tror jag. 
 
Ulrika: Jag läste ju inte informationen på sidan så noga, men jag tror att filmerna och texten sa samma 
sak. 
 

Gav filmerna någon information utöver den som du tog del av på sidan? 
Lisa: 
Ja, informationen hade tagit mycket mer plats i text. Det är möjligt att jag fått samma information i 
textform om jag klickat på länkarna som ledde vidare till de olika politikområdena. 
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Maggan: 
Ja det gjorde de. Att vi har tillgång till skogen kan gå ut och vila i den. I IT-filmen pratade hon om 
konkurrensen mellan operatörer och det stod inte på sidan.  
 
Ulrika: 
Det vet jag inte. 

 

Fanns det någon skillnad mellan Ulrica Messings och Lena Hallengrens uppdelning av 
information på webbsidan och information i filmerna? 
Lisa: 
Det var mer text på Ulrica Messings sida och tre kortare filmer. Det fanns mer information på 
Messings sida överhuvudtaget: mer text, fler länkar, fler filmer. Jag tycker det är bra när informationen 
är uppdelad i tydliga bitar där man kan välja själv vad man vill ta del av. Det var mer uppdelat på 
Messings sida än på Hallengrens. 
 
Maggan: 
Det fanns ingen skillnad, det var ungefär samma tänk bakom uppläggen på sidorna. 
 
Ulrika: 
På Lena Hallengrens sida var det jättelite text. Det stod vad hon var för sorts minister, sen fanns det 
länkar som man kunde klicka på om man ville veta mer om ämnena hon ansvarar för. Det kändes 
tydligt och enkelt. Ulrica Messings sida innehöll en jobbig text som var för lång.  
I Lena Hallengrens film talade hon lite om sitt arbete, vad det fanns för problem och hur de skulle lösa 
dem. Det var också tydligt och enkelt. Jag upplevde Ulrica Messings filmer som begränsade för att det 
var som att man inte kunde ställa frågor till henne. 
 

Övrigt: 
Lisa: 
Jag tittar på filmen när den precis har börjat, sen lyssnar jag bara och får egna bilder i huvudet. Det 
kanske blivit bättre filmer om det fanns fler bilder i dem. Inte att man visar en bild på en skola varje 
gång Lena Hallengren, till exempel, säger ”skola”, men i vissa avsnitt. Så som filmerna är nu tittar jag 
inte på dem, bara de första sekunderna. 
 
Maggan: 
Jag har inget att tillägga. 
 
Ulrika: 
Lena Hallengrens film var mycket intressantare. Ulrica Messings filmer kändes falska och begränsade.  
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Har du varit på www.regeringen.se förut? 
Lisa: 
Ja, på Utrikesdepartementets sida. I mitt arbete måste jag hålla mig uppdaterad om 
reserekommendationer, som vilka länder som är säkra att resa till. Speciellt nu med Irakkriget. Jag har 
inte kollat runt på webbplatsen, och inte sett filmerna förut. 
 
Maggan: 

Ja, någon gång, i sambandet med valet. Det fanns en länk dit från Aftonbladets webbsida. Men jag har 
aldrig sett de här filmerna förut. 
 
Ulrika:  
Nej. 
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Tolkning och analys 
Resultaten från undersökningen visar hur deltagarna uppfattar filmerna med Lena Hallengren och 
Ulrica Messing. För att resultaten ska ge någon mening, väljer jag att tolka dem efter en analys, som är 
baserad på uppsatsens teoriavsnitt. Det är McLuhans, Bolter & Grusins samt Nielsens teorier om hur 
människor uppfattar, förhåller sig till, och vad de förväntar sig av nya medier och remediering. 
 

Deltagarnas förhållningssätt: 
Hur vi beter oss i kontakten med ett medium är en del av själva mediet, menade Marshall McLuhan 
när han sa att ”the medium is the message”. Detta beteende beskriver Jacob Nielsen när han förklarar 
hur vi skapar våra relationer till TV och Internet. I kontakten med TV sitter vi tillbakalutade i soffan 
och tar del av det som presenteras för oss. Internetkontakten sker vid datorn där vi sitter redo att utföra 
en aktivitet och själva skapa det som ska presenteras för oss. 
 
I undersökningen märks detta Internetbeteende, men även olika förhållningssätt i kontakten med 
informationen som presenteras. Det syns när Maggan förklarar sina reaktioner med vad som sker i 
filmen, vad ministern säger och vad som visas i bild, och Ulrika, däremot, förklarar sina reaktioner 
med sitt beteende hon har i kontakten med mediet. Det första hon gör när filmen med Lena Hallengren 
börjar är att se efter hur lång den är. Att tidslängden är över tre minuter får henne att tappa intresset. 
Maggan tappar också intresset (efter 26 sekunder), men säger att det är för att det Lena Hallengren 
säger är ointressant. 
 
Varken Maggan eller Ulrika klickade på filmlänkarna när de besökte statsrådens sidor första gången. 
Maggan säger att hon aldrig tittar på film på webbsidor, medan Ulrika säger att hon gör det då och då. 
Lisa säger att hon alltid klickar på filmlänkar, och det kan vara därför hon såg filmerna första gången 
hon besökte webbsidorna. Lisa säger också att hon tycker att det är spännande att klicka på en 
filmlänk.  
 
Enligt Bolter & Grusins teorier skulle detta kunna vara ett sökande efter närhet och direkthet. 
Sökandet är en del av den synliga medieringen, övermedieringen, som sker på Internet. Tekniken 
bakom mediet blir synlig för oss, och vi interagerar med tekniken, köper att den är synlig, för att nå en 
närhet till det som mediet presenterar för oss. Lisa vill få mer närhet till informationen som webbsidan 
ger, och filmlänken, som hon tycker är spännande, kan kanske ge henne den närheten hon vill ha.  
 
I intervjun efter undersökningen säger Lisa till och med att filmerna gav henne något utöver de övriga 
delarna på webbsidan, men att filmerna var som hon hade förväntat sig. Lisa pratar inte om känslan 
eller informationen som filmen ger henne, utan vad den gör för hennes kontakt med mediet. Lisa är ute 
efter en varierad sysselsättning när hon använder Internet, och det bidrar filmen med. ”Den är ett 
avbrott från läsningen”, säger hon. 
 
Det är även syftet med varför filmen med Lena Hallengren finns, tror hon. Den uppfattningen delar 
hon med Ulrika som säger att ”den finns för att folk tröttnar på att läsa så himla mycket”. Maggan, 
däremot, säger att syftet är att Lena Hallengren ska tala om för webbsidebesökarna vad hon står för. 
Maggan ändrar syftet när det gäller Ulrica Messing filmer: ”de finns för att sprida ett politiskt 
budskap”. Lisa och Ulrika har däremot samma syfte för Ulrica Messings filmer som för Lena 
Hallengrens. 
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Ulrika och Lisa är mer medvetna om att filmerna är en remediering av TV än vad Maggan är. 
Remediering, det vill säga då ett medium införlivar ett annat medium, är typiskt för Internet, som 
består av nya versioner av det personliga brevet, boken, tidningen, film, TV, radio och så vidare. 
Ulrika och Lisa har ett mer analytiskt förhållningssätt till webbsidornas innehåll och identifierar på så 
sätt att remedieringen sker på ett övermedialt sett. Med andra ord, de konstaterar att webbsidorna 
innehåller olika typer av presentationer av samma information, och de känner igen presentationerna 
från andra medier. 
 
Detta märks då de ska identifiera stilen som filmerna har. De jämför med ett annat medium, TV, och 
försöker hitta en genre som passar. Lisa pratar om att Lena Hallengrens film var som en kampanjfilm 
för val, och Ulrika tycker att den är som ett samhällsprogram. Messings filmer kändes som TV-shop, 
tyckte Ulrika, medan Lisa jämförde dem med politiska kampanjframträdanden och dokumentärer.  
 
Maggan kommer också att tänka på TV i första hand, och jämför både Hallengrens och Messings 
filmer med TV-nyheterna, men hon baserar inte jämförelsen med hur presentationen sker, utan med 
vad de båda statsråden säger. När Maggan ser politiker prata på TV kan hon känna sig ”bortkollrad” 
för att hon inte förstår vad de säger, och den känslan får hon när hon ser Lena Hallengrens film. 
Samma sak gäller Ulrica Messings filmer där Maggan säger att hon får samma känsla hon kan få från 
TV-nyheterna: att politiker får prata varmt för en sak de inte riktigt tror på själva.   
 
Av detta drar jag slutsatsen att Lisa och Ulrika har ett förhållningssätt till mediet Internet, och Maggan 
ett annat. Lisa och Ulrika förväntar sig en upplevelse i kontakten med presentationerna av information 
som finns på en webbsida. De förväntar sig också olika typer av presentationer. Lisa uttrycker en 
önskan om att det ska vara spännande och Ulrika vill absolut inte få tråkigt, eftersom de olika 
presentationerna ska ta så kort tid som möjligt. För Maggan är de olika presentationerna och deras 
karaktär av underordnad betydelse. För henne är informationen det viktigaste. Hon vill inte lyssna mer 
på Lena Hallengren när det som ministern säger blir ointressant. Ulrika, däremot, vill inte se filmen då 
hon blir missnöjd med presentationen av den: den är för lång och hon får ha det tråkigt. 
 
 

Deltagarnas intresse 
Med intresse menar jag hur pass mycket deltagarna tar del av filmen, alltså inte om de tycker att 
ämnena som filmerna handlar om är intressanta, eller om de håller med om det som sägs. Jag anser att 
intressegraden är högre om deltagarna kommenterar innehållet i filmen. Det visar att filmen tagit så 
pass stor del av deras uppmärksamhet att de tänkt på vad som sägs eller visats i bild. När deltagarna 
visar tecken på koncentrationssvårigheter, eller säger något som visar på det, anser jag att 
filminnehållet inte är lika fängslande och därmed blir intressegraden låg. 
 

Intresset för Lena Hallengrens film 

Intresset för Lena Hallengrens film är lågt hos alla deltagarna. När det gått 38 sekunder har alla visat 
tecken på koncentrationssvårigheter. Ulrika konstaterar tidigt, vid 5 sekunder, att filmen är över 3 
minuter och det är för långt för henne. Efter 26 sekunder tittar Maggan bort från skärmen och säger att 
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det Hallengren pratar om är ointressant. När första textrutan, Viktiga frågor just nu, visas, rynkar Lisa 
på ögonbrynen och förklarar det med att hon säger åt sig själv att koncentrera sig.  
 
Ungefär en minut senare har det gått för lång tid och deltagarna ger upp. Ulrika tittar ut i tomma intet 
och täcker halva ansiktet med handen när det gått 1 minut 11 sekunder. Orsaken är att det är jobbigt att 
titta på bilden, säger hon. Lisa säger vid 1 minut 30 sekunder att ”det är ganska långt”, och tittar på 
tidsindikatorn i filmfönstret och suckar. När andra textrutan, Om ungdomsstyrelsens analys, visats har 
det gått 1 minut 38 sekunder och Maggan ser ner på instruktionen. Hon vill se när filmen är färdig. 
”Det är skitointressant”, är hennes kommentar. 
 
Ointresset kan förklaras med Jacob Nielsens teori om att visning av video på webbsida skapar konflikt. 
Deltagarna har som andra Internetanvändare räknat med att vara aktiva när de besöker statsrådens 
webbsidor, eftersom Internet uppmuntrar till aktivitet, och filmen gör deltagarna passiva. Detta sker 
speciellt om en film har ett linjärt förlopp, det vill säga om den spelas upp från början till slut, och om 
den är över en minut lång. 
 
Det är också en möjlighet att ämnet inte intresserar deltagarna. Maggan och Ulrika påtalar att ämnet är 
ointressant, eller inte gäller dem. Det är förståeligt eftersom Lena Hallengren är ungdomsminister och 
filmen handlar om regeringens ungdomspolitik. Maggan och Lisa räknas inte som ungdomar, men det 
gör Ulrika. Hon känner dock att hon inte behöver det som Lena Hallengren pratar om.  
 

Intresset för Ulrica Messings filmer 

Intresset för Ulrica Messings filmer är något större: alla deltagarna kommenterar filminnehållet och 
Messings framträdande mer än tittandet på filmen. I Ulrica Messing om sambanden mellan sina 
ansvarsområden tittar Maggan på filmrutan hela tiden och studerar Messings ansikte. Orsaken är att 
Messing ”har två [hår]testar som hänger i ansiktet”. Ulrika säger att filmen är som reklam, för att 
Messings tal känns inövat, och vill inte lyssna för att ”hon bara gör reklam”.  
 
Intresset är som störst för Ulrica Messing talar om IT-politik. Alla deltagarna kommenterar livligt det 
som Messing säger. Lisa är så pass intresserad att hon själv stoppar stimulansfilmen och säger att hon 
inte höll med Messing när ministern sa att ”inget annat land i världen har så genomgående förändrats 
med IT som Sverige har gjort”. Alla reagerar på att IT kan rädda liv, och börjar fundera på hur det går 
till och gör föreställningar om det för sig själva.  
 
Intresset är som minst för Ulrica Messing talar om skogs- och gruvpolitik. Lisa tycker att ämnet är 
ointressant, medan Ulrika tröttnat på att titta på film. Maggan håller intresset uppe eftersom hon gillar 
ämnet, och hon funderar över att ”vi förstör vår natur” när Messing pratar om miljöfrågor.  
 
Att intressegraden är högre för Ulrica Messings filmer beror nog i första hand på att de är cirka en 
minut långa och uppdelade efter ämne. Passiviteten hinner inte sätta in. Det innebär en viss aktivitet att 
kunna klicka på en ny filmlänk när ett nytt ämne ska presenteras. Dessutom var det ämnen som 
deltagarna kunde relatera till och som kändes relevanta för dem. 
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Deltagarnas åsikter om filminnehåll och framträdande 
Filminnehållet är det som syns och hörs i filmen. En del av filminnehållet är statsrådens 
framträdanden. Syftet med följande analys och kommentarer är inte att avgöra om filmerna är bra eller 
dåliga, eftersom det avgörandet ligger hos varje tittare. Syftet är snarare att se hur deltagarna uppfattar 
det som sägs, och hur de uppfattar statsråden som personer. 
 

Åsikter om Lena Hallengrens film 

Lisa och Maggan ger kommentarer medan de tittar på stimulansfilmen som visar att de tänkt på 
filminnehållet medan de såg Lena Hallengrens film. Lisa säger att hon gissar att Hallengren är vid en 
skola, medan Maggan undrar om hon känner igen området i bakgrunden. Det Hallengren säger om 
stressade ungdomar får Lisa att tänka på stress i allmänhet och att många pratar om stress, medan 
Maggan funderar över att unga människor ska ha lika förutsättningar. Lisa ger dock upp när 
Hallengren pratar om att en tiondel av ungdomarna ser pessimistiskt på framtiden: ”det är mycket nu”, 
säger Lisa och imiterar Hallengren: ”’en tiondel är mindre än en tredjedel, men en tiondel är alltid en 
tiondel’ –jag tror att jag börjar få nog”. 
 
När deltagarna bedömer filmen i efterhand konstaterar Maggan att Hallengren mest rabblar fakta, och 
att hon hade svårt att koncentrera sig på filmen. Ulrika och Lisa, däremot, ger Hallengren godkänt. 
Ulrika tycker om att ministern svarar på frågor, för det gör att hon uppfattar Hallengren som en öppen 
person. Lisa säger att hon uppfattar Hallengren som naturlig och att hon gjorde sig bättre på film än 
Messing.  
 
Maggan och Ulrika tycker att filmen ger information om något som de inte kunde hitta på Lena 
Hallengrens webbsida. Maggan ”tänker på de där tio procenten” Hallengren pratade om, och Ulrika 
nämner regeringens planer för ungdomspolitiken i framtiden. Lisa tror att det gick att läsa om 
informationen om hon klickat på länkarna till Hallengrens politikerområden, men säger att det gav 
henne mer att titta på film än att läsa. 
 
Deltagarna tittar dock inte på Lena Hallengrens film, utan de lyssnar. Maggan har, till exempel, hört 
ministern prata om ”de där tio procenten”, men när det avsnittet visas på filmen tittade Maggan ner på 
instruktionen. Ulrika säger rent ut att det är jobbigt att titta på bilden för det händer inget i den, och 
Lisa säger att hon bara tittar på filmen de första sekunderna, och att hon sedan bara lyssnar. 
 
De klipp och textrutor som visades i filmen gav inte tillräckligt med variation för att deltagarna skulle 
uppmuntras att titta på filmen. Ulrika tittar exempelvis upp när sista textrutan, Så går arbetet vidare 
nu, visas och säger att hon tittar ner igen för att ”det blev samma sak igen”. Maggans och Lisas 
intressegrad höjs när första klippet kommer vid 1 minut 6 sekunder, och de kommenterar det som 
Hallengren säger (”stress” och ”lika förutsättningar”), men vid senare klipp reagerar de inte ens på att 
ett klipp sker.  
 

Åsikter om Ulrica Messings filmer 

 I Ulrica Messing talar om sambanden mellan sina ansvarsområden tittar Maggan på Messings frisyr, 
medan Lisa och Ulrika tycker att hennes tal låter inövat. Ulrika tycker att ”hon gör bara reklam”, och 
vill därför inte lyssna på den.  
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”Vad f-n är det här?” säger Lisa när Ulrica Messing talar om IT-politik startar och menar att hon inte 
förstår motivet i den tvådelade bilden i inledningen. Maggan, däremot, är mer förväntansfull eftersom 
hon gillar ämnet. Den här filmen engagerar alla deltagarna innehållsmässigt och det beror på vad 
Messing säger. När hon pratar om svartfiber längs vägarna och kabel i telefonstolparna håller Maggan 
med ministern: ”hon säger att IT inte bara handlar om svartkabel … nej, det gör det verkligen inte!”. 
Lisa får en bild för sin inre syn av det som sägs: ”kablarna som ligger där, och telefonsladdarna som 
hänger där”. Ulrika reagerar på själva liknelsen och jämför med hur Messing pratade i Ulrica Messing 
talar om sambanden mellan sina ansvarsområden. ”Den är inövad och det känns fel”, säger hon. 
 
Ulrika gillar heller inte att Messing säger dig och mig eftersom det gör att filmen blir som reklam, 
säger hon. Annars så är det här enda filmen där Ulrika reflekterar över informationen i det ministern 
säger. På slutet blir hon nöjd när hon hör att operatörerna ska samarbeta, men inte om priserna, och när 
Messing säger att IT räddar liv blir hon fundersam över hur det går till: ”jag ser framför mig att någon 
knappar in på en dator att den behöver hjälp”.  
 
Att IT räddar liv gör att också Lisa börjar fundera: ”jag fick en bild i huvudet där alla hade mobil och 
ringde 112”. Maggan förstår inte kopplingen, säger hon och gissar att Messing pratar om utvecklingen 
av tekniken på sjukhusen.  
 
Maggan är den enda som ger Messing någon uppmärksamhet i Ulrica Messing talar om skogs- och 
gruvpolitik, men hon tappat koncentrationen mot slutet. Maggan blir engagerad av miljöfrågorna, 
medan Lisa känner igen ämnena från hennes hemort i Västerbotten och vet att hon inte är intresserad 
av dem. Ulrika är uttråkad från början och lyssnar inte alls.    
 
 Ulrica Messing talar om IT-politik engagerar deltagarna mest och det beror på att de inte förstår, eller 
håller med ministern. Liknelsen med att IT bland annat skulle handla om svartfiber i början av filmen 
gör dem konfunderade. Orsaken finner jag i nästa förbryllande uttalande, att IT räddar liv. Ulrika 
förknippar IT med datorer och kontakten man har med Internet via datorn. För Lisa blir IT 
mobiltelefoner och Maggan tänker på att sjukhusteknik räddar liv, men det stämmer inte med hennes 
bild av IT och därför förstår hon inte kopplingen. 
 
I efterhand gör Lisa och Ulrika bedömningen att de tycker sämre om Messings filmer, medan Maggan 
tycker de är bäst. För att förklara detta måste man titta på deltagarnas förhållningssätt till Internet. Som 
jag nämner tidigare är Ulrika och Lisa mer medvetna om att filmerna är en remediering av TV än vad 
Maggan är, därför förväntar de sig mer av filmerna än vad Maggan gör.  
 
Att Ulrika och Lisa förväntar sig mer av filmerna förklaras av Jacob Nielsens teorier om att någons 
personlighet inte bör visas genom ett talking head, det vill säga en bild på någons ansikte när den 
pratar och tittar in i kameran. Orsaken är att vi känner igen företeelsen från nyhetsankare, de som 
presenterar nyheter på TV, och de har detta som heltidssysselsättning och är tränade till uppgiften. 
Därför gör de det bra. Är man inte proffs på att vara ett talking head, uppfattas man lätt som tråkig, 
säger Nielsen. 
 
På Internet är TV ett av medierna som remedieras, införlivats i Internet, och syftet är att detta ska leda 
till en ny och mer direkt upplevelse för användarna. Ulrika och Lisa har ett mer utpräglat och Internet-
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specifikt förhållningssätt till de remedierade presentationerna, det vill säga de förväntar sig en ny och 
mer omedelbar upplevelse av dem. Därför blir de inte nöjda med Messings talking head. Om de ska se 
ett sådant framförande kräver de minst en nyhetsankarprestation, om inte bättre.  
 
För Maggan är inte det lika viktigt, även om hon noterar att ”Messing var mer osäker och stakade sig”. 
Hon gillar ämnena och att bli tilltalad med känslor, och har inga förväntningar på framförandet. Att 
Messing stakar sig och låter inövad är däremot orsaken till att Lisa inte gillade filmerna. Ulrika tycker 
att när det låter inövat blir framträdandet som ett inslag i TV-shop, och Messing blir ännu mindre lik 
det nyhetsankare hon försöker att föreställa. 
 

Slutsats 
Alla deltagarna har ett lågt intresse för Lena Hallengrens film. Orsaken är att den är för lång. 
Dessutom kan det som Lena Hallengren pratar om, ungdomspolitik, vara ointressant för deltagarna. De 
klipp och textrutor som finns i filmen erbjuder för lite variation för att deltagarna ska orka hålla upp 
intresset, och de slutar titta på filmen efter en minut. Istället lyssnar de.  
 
Intresset är högre för Ulrica Messings filmer, och som mest för Ulrica Messing talar om IT-politik. 
Det beror på att filmerna är korta, runt en minut, och uppdelade efter ämne. Deltagarna hinner inte bli 
passiva, eftersom det innebär en viss aktivitet att klicka på de olika filmlänkarna. Ämnena som 
filmerna handlar om, och då främst Ulrica Messing talar om IT-politik, kan alla deltagarna relatera till 
och är därför mer intresserade av dem än de andra filmerna.  
 
Deltagarna har olika förhållningssätt till mediet Internet. Lisa och Ulrika förväntar sig en upplevelse i 
kontakten med de olika presentationsformerna av informationen som finns på en webbsida. De 
förväntar sig också olika typer av presentationer. För Maggan, däremot, är de olika presentationerna av 
underordnad betydelse. Informationen, som presentationerna förmedlar, är det viktigaste för henne. 
 
De olika förhållningssätten påverkar deltagarnas uppfattning om statsrådens framträdanden i filmerna. 
Lisa och Ulrika tycker bättre om Hallengrens film än Messings filmer, och det beror på att de är 
missnöjda med Messings framträdande. Missnöjet kommer från deras förväntningar på Messings 
framträdande. Deras förhållningssätt till Internet gör att de identifierar att statsrådsfilmerna är en 
remediering av, härmar, TV, och i sina filmer tittar statsrådet direkt in i kameran, likt nyhetsuppläsare 
på TV. Därför förväntar sig Lisa och Ulrika att Messing ska göra ett lika bra framträdande som en 
nyhetsuppläsare. De anser att hon inte gör det och tycker därför att Messings framträdande är sämre än 
Hallengrens. Maggan har däremot inga förväntningar på framträdandet. Hon gillar ämnena i Messings 
filmer och att bli tilltalad med känslor och liknelser. Hallengrens film innehåller mest fakta och ämnet 
är ointressant. Därför tycker Maggan bättre om Messings filmer än Hallengrens.  
 

Kommentarer till slutsatsen 
Innan jag lämnar över stafettpinnen till nästa undersökning om statsrådsfilm på Regeringskansliets 
webbplats, vill jag delge min egen uppfattning om filmerna med Lena Hallengren och Ulrica Messing, 
vilken grundar sig på slutsatsen i den här undersökningen. 
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Som Åsa Hildestrand på Information Rosenbad berättat, ska dessa filmer utgöra ett komplement till 
texten och bilderna som finns på Hallengrens och Messings webbsidor. Dessutom ska de förmedla 
ministrarnas personlighet och göra dem mindre anonyma.  
 
Undersökningens slutsats gör mig tveksam till om filmerna verkligen utgör ett sådant mervärde. Två 
av deltagarna klickade inte ens på filmlänkarna, utan att bli ombedda. Om andra webbplatsbesökare 
beter sig på samma sätt kommer inte filmerna att ses. Dessutom berättas det inte om något personligt i 
dem, och de visar heller inte hur ministrarnas kroppsspråk är, eller hur de rör sig. Därför kan filmerna, 
som de presenteras på webbsidan och med det innehåll de har idag, bara utgöra ett komplement till den 
skrivna texten. Jag anser inte att de kan vara ett sätt att förmedla statsrådens personlighet. 
 
Jag anser heller inte att bättre placering av filmlänkarna, eller nya filmer med annat innehåll kommer 
att vara rätt sätt att få webbplatsbesökarna intresserad av filmen. Istället tror jag att besökarna är 
intresserad av olika saker och kommer att bete sig på olika sätt när de ska ta del av informationen på 
statsrådens sidor. Är ministrarnas personlighet en viktig del av informationen som ska finnas på deras 
webbsidor, bör den nog lysa igenom på fler ställen än bara i filmerna. 

 

Kritik mot undersökning och analys 
- Går det att göra generaliseringar utifrån de redovisade uppfattningarna om statsrådsfilmerna på 
regeringskansliets webbplats? 
 
Nej, det går inte. Jag har använt mig av alltför få undersökningsdeltagare och jag har inte relaterat 
deras uppfattningar till könstillhörighet eller större befolknings- och språkgrupper i Sverige. Vad 
undersökningen däremot givit mig, är en inblick i hur olika förhållningssätt Internetanvändare har i sin 
kontakt med Internet och hur det påverkar deras uppfattning om filmerna. Denna kunskap kan jag 
vidareförmedla till andra som vill göra större undersökningar av hur statsrådsfilmerna uppfattas. 
 
– Användes verkligen undersökningsmetoden Stimulated Recall korrekt? 
 
Det är mycket möjligt att det inte gjordes. Jag har inte använt den förut, och har inte sett den användas 
av någon annan. Dessutom använde jag mig av en metodbok som var avsedd för språkforskning. Den 
boken gav dock väldigt tydliga exempel på hur man skulle göra och exemplen var så pass allmänna att 
de med lätthet gick att följa i den här typen av undersökning som jag gjorde.  
 
Dessutom fick jag träna mig i tre pilotintervjuer som alla filmades, vilket gav mig en möjlighet att 
studera mig själv och kunna korrigera mitt sätt att utföra undersökningen. Jag gjorde också en 
detaljerad manual som gjorde att jag inte glömde bort något av de många stegen i undersökningen.  
 
– Är urvalet av undersökningsdeltagare korrekt? 
 
Det kan verka motsägelsefullt att vilja ha genomsnittliga Internetanvändare som deltagare när man inte 
försöker hitta någon genomsnittlig uppfattning om statsrådsfilmerna. Och visst, jag kunde ha valt att 
bara välja en deltagare, vilken som helst, men på det här sättet fick jag en större verklighetsförankring 
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i en konstruerad undersökning. Att ha tre deltagare i olika åldrar gav mig fler inblickar i vilka 
uppfattningar om statsrådsfilmerna som kan finnas.  
 
Det kan också vara en nackdel att jag kände de tre deltagarna eller vänner till dem. Det kan ha gjort att 
de inte vågade säga allt de tänkte. För att motverka det, poängterade jag flera gånger att de skulle 
förbli anonyma. 
 
– Är resultaten tillförlitliga och giltiga för undersökningen? 
 
När stimulansfilmen spelades upp kan jag ha pressat deltagarna att komma ihåg, vilket gjort att de 
hittat på tankar istället för att säga att de inte mindes vad de tänkte. Jag kan också ha sållat bort för 
mycket när jag skulle sammanställa deras kommentarer, vilket gjort att resultatet inte är rättvisande. 
Dessutom kan man undra om de resultat jag har verkligen kan säga något om uppfattningen om 
filmerna. 
 
I pilotintervjuerna lärde jag mig hur jag skulle bete mig mot deltagarna för att inte pressa fram minnen. 
Dessutom spelades stimulansfilmen upp direkt efter att de genomfört uppgiftslösningen, vilket gjorde 
att deras minne var färskt. I sammanställningen av deras kommentarer och tankar så utgick jag från en 
videoinspelning av samtalen. Det gjorde att jag kunde läsa av kroppsspråk och liknande som gjorde 
det lättare att bedöma när de faktiskt kom ihåg något och när de hittade på. Det resultat som 
sammanställningen gav motsvarade min tolkning av vad uppfattning är för den här uppsatsen, 
eftersom undersökningen bygger på den inledande frågeställningen. 
 
– Är analysen tillförlitlig och giltig för slutsatsen? 
 
När samma person förbereder, genomför och tolkar en undersökning är chansen stor att det görs för 
mycket tolkningar. Det kan göra att man leds till en felaktig slutsats. Dessutom är det lätt att tappa bort 
sig i uppsatsarbetet och göra en analys som inte motsvarar den inledande frågeställningen. 
 
Fördelen med att vara samma person som förberett, genomfört och tolkat resultaten av 
undersökningen, är att jag har förstått avsikten med undersökningen och mött alla deltagarna. Därför 
har jag kunnat bedöma vilka resultat som är tillförlitliga, eftersom jag haft möjlighet att studera 
kroppsspråk och liknade hos deltagarna. Jag har utgått från avsikten med undersökningen, 
frågeställningen, i varje moment i uppsatsarbetet. 
 

Förslag till framtida forskning 
I rapporten om Plentycast från Smartstudion, Interaktiva institutet, säger författarna att 
 

användaren påverkas av hur ett givet medium opererar. Att se på TV och att se på bio är två 

helt olika saker. Att se rörlig bild via webben, eller rentav i en mobiltelefon, är ytterligare en 
annan sak. Införandet av interaktiva och hyperlänkade media medför kanske ett ännu större 
brott än när man går från till exempel bio till TV. 

(Jonsson et al, 2003, s.13) 
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Om uttalandet stämmer, kan jag inte avgöra med hjälp av den här uppsatsen, och det har heller inte 
varit syftet med den. Uppsatsarbetet har dock fått mig att tro att det ligger något i det de säger. I min 
undersökning märkte jag att deltagarna hade olika förhållningssätt gentemot mediet Internet och 
användandet av det. Det förhållningssättet påverkade troligtvis deras uppfattning om filmerna med 
Lena Hallengren och Ulrica Messing. Därför är jag nyfiken på om de skulle ha uppfattat filmerna 
annorlunda om de visats på TV. Syftet med en sådan undersökning skulle vara att försöka utreda om 
det är någon skillnad mellan att se rörlig bild på TV och på Internet.  
 
Ett annat sätt att gå vidare med resultaten från den här uppsatsen, skulle vara att använda den som ett 
underlag för en större undersökning. Information Rosenbad och Regeringskansliet har inte gjort några 
användartest på de filmer som finns utlagda på webbplatsen. Det är ett stort och omfattande arbete att 
förbereda en sådan undersökning. Mina resultat skulle bland annat kunna ligga som grund för 
upplägget av intervjufrågor och konstruktion av testuppgifter.   
 

Sammanfattning 
Uppsatsens avsikt har varit att undersöka hur statsrådsfilmerna med ungdomsminister Lena Hallengren 
och infrastrukturminister Ulrica Messing, som finns på Regeringskansliets webbplats, kan uppfattas. 
Statsrådsfilmerna, där ministrarna presenterar sina politik- och ansvarsområden, finns på respektive 
statsråds webbsida och erbjuder två typer av framträdanden. Lena Hallengrens framträdande är en 
intervju, vilket är ett exempel på den ena typen av framträdande. Den andra typen står Ulrica Messing 
för då hon pratar med blicken in i kameran. Dessutom har Hallengren en längre film på drygt tre 
minuter, medan Ulrica Messing har tre kortare filmer på ungefär en minut. En besökare på 
Regeringskansliets webbplats hittar filmerna på ministrarnas egna sidor tillsammans med annan 
information som finns i text- och bildform, och tanken är att de ska vara ett komplement till just text 
och bild. De ska också ge besökaren en uppfattning om statsrådens personligheter.  
 
Det som undersökts är uppfattningen om ministrarnas framträdande i filmerna, filmernas 
presentationsform, deras förmåga att skapa och upprätthålla intresse hos webbplatsbesökaren, och 
besökarens beteende och förhållningssätt vid kontakten med webbplatsen. Syftet har varit att få 
kunskap om hur statsrådsfilmer på Regeringskansliets webbplats kan uppfattas. 
 
Tre personers uppfattning om filmerna har undersökts med Stimulated Recall-metoden och en intervju. 
Stimulated Recall-metoden gick, i det här fallet, ut på att undersökningsdeltagarna fick utföra en 
uppgift medan detta spelades in med videokamera. Deras uppgift var att söka information om Lena 
Hallengren och Ulrica Messing på Regeringskansliets webbplats, samt se dessa ministrars 
statsrådsfilmer. När uppgiften var slutförd, fick deltagarna, med inspelningen med sig själva som 
minnesstöd, återge vad de tänkte medan de utförde uppgiften. Sedan fick de tolka informationen de 
tagit del av i en intervju. De tre deltagarna var fördelade efter det åldersspektra som finns bland 
Sveriges vanligaste Internet användare, och tillika troliga besökare på Regeringskansliets webbplats.  
 
Analysen av resultaten baserades på teorier av Marshall McLuhan, Jay D. Bolter och Richard Grusin, 
samt Jacob Nielsen, och ledde fram till följande slutsats: deltagarna har olika förhållningssätt i sin 
kontakt med Internet och webbplatsen och detta på verkar deras uppfattning om ministrarnas filmer. 
Två deltagare tycker att Messing är den som gör sig sämst på film, eftersom hon inte svarar mot deras 
förväntningar av hur hennes framträdande ska vara. Förväntningarna är kopplade till deras 
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förhållningssätt till Internet, vilket gör att de ser att ministerns framträdande liknar en TV-
nyhetsuppläsares och att Messing inte är lika bra som en sådan. Den tredje deltagaren har inte sådana 
förväntningar, utan tycker att Messing är bäst av de två ministrarna eftersom hon pratar om intressanta 
ämnen på ett bra sätt.  
  
Slutsatsen är också att deltagarna intresse var lägre för Lena Hallengrens film, än för Ulrica Messings. 
Det berodde på att filmens längd, över 3 minuter, gjorde att de blev för passiva och att det går emot det 
aktiva beteende som Internet uppmanar till. Det kunde också bero på att Lena Hallengren pratade om 
ungdomspolitik, och att deltagarna inte kunde relatera till det ämnet.  
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Bilaga 1: Undersökningsmanual 
 

• Rigga inspelning genom att sätta undersökningsdeltagaren vid datorn: 
 

 
Check! 

- ställ in spegel       
 

 

- ställ in ljus 
 

 

- ställ in vitbalans 
 

 

- ställ in fokus 
 

 

- ställ in ljud 
 

 

- sätt in band 
 

 

- sätt på kameran 
 

 

 
 

• Instruera undersökningsdeltagaren: 
 

Undersökningen består av 2 delar. Detta är första delen i undersökningen. 
 
Du får avbryta undersökningen om du vill. Du kommer vara anonym. 
 
Du ska få ta del av några sidor på Regeringskansliets webbplats.  
 
Först vill jag berätta lite om regeringen och Regeringskansliet. Du kanske känner till 
det jag berättar för dig, men jag säger det ändå, eftersom det kan hjälpa dig i att 
förstå webbplatsen lättare.  
 
Regeringen styr över Sverige. Den består av 22 ministrar. Statsministern är chef 
över de andra ministrarna. Regeringskansliet är den myndighet som hjälper 
regeringen i dess arbete. Experter inom olika områden hjälper till med att ta fram 
lagar och ge instruktioner till myndigheter, IT-tekniker underhåller datorerna, 
sekreterare håller reda på möten och papper, mm. Majoriteten av dessa människor, 
som kallas tjänstemän, arbetar opolitiskt i Regeringskansliet. Regeringskansliet är 
uppdelat i departement och ministrarna i regeringen, eller statsråd som de också 
kallas, hör också till dessa olika departement. Departementen ansvarar för olika 
ämnesområden, och ibland kan det finnas flera ministrar inom samma departement.  
 
Du ska få instruktioner i 3  kuvert. Här är det första (ge kuvert nr 1). Jag lägger nr 2 
och 3  vid skärmen (gör det). Öppna första kuvertet och läs det nu. Säg till om det är 
några oklarheter. (Låt personen läsa). 
 
Det här är inget kunskapstest. För att undersökningen ska gå bra är det viktigt att jag 
uttryckt mig klart i instruktionerna, så att du förstår. Är det något som är otydligt, 
måste jag förtydliga mig så att du förstår.  
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• Kontrollera kameran. Gå ifrån datorn. Lyssna efter hjälprop. 
 
• Uppgiften är slutförd: 
- stäng av kameran 
- låt undersökningsdeltagaren ta rast  

 
• Rigga kamera vid TV:n:  

 
 
• Erbjud förfriskning: något som släcker törsten och något som höjer blodsockret 

snabbt! 
 
• Instruera hur uppspelning ska ske: 
 
- Lägg fjärrkontrollen till SONY-kameran på den vita soptunnan, som ställs mellan mig 

och undersökningsdeltagaren 
 
 
 
 
 
 

 Check! 

- sätt in SONY-kameran i förstärkare och TV. 
Spola tillbaka. Kontrollera att fjärrkontroll och 
bild fungerar. 

 

 

- Rigga JVC-kameran i stativet 
 

 

- Sätt i band i JVC-kameran 
 

 

- Sätt stativet vid soffbordet  
 

 

- Sätt mig själv på soffan 
 

 

- Sätt undersökningsdeltagaren i fåtöljen 
framför TV:n 

 

 

- Sätt ljus  
 

 

- Vinkla JVC-kameran mot TV:n och 
undersökningsdeltagaren –vinkla TV om 
nödvändigt  
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- Säg följande: 
 

Detta är del två i undersökningen. 
 
Nu ska vi titta på uppgifterna du precis utförde vid datorn. Jag är nyfiken på vad du 
tänkte när du utförde uppgifterna. 
 
Filmen som vi ska titta på nu visar dig när du utförde uppgifterna. När jag ser eller hör 
något som är intressant, kommer jag trycka PAUSE på fjärrkontrollen (visa på 
fjärrkontrollen). Sedan ber jag dig berätta vad du tänkte vid just det tillfället.  
 
När du känner att du berättat allt som finns att berätta om detta tillfälle, trycker du på 
PLAY på fjärrkontrollen. Sedan fortsätter vi tills det är dags att trycka på PAUSE 
nästa gång. 
 
När du ser en sekvens på filmen som får dig att ko mma ihåg vad du tänkte vid just det 
tillfället, vill jag att du trycker på PAUSE (visa på fjärrkontrollen)och berättar det för 
mig. 
 
När du känner att du berättat allt som finns att berätta om detta tillfälle, trycker du på 
PLAY (visa på fjärrkontrollen)  på fjärrkontrollen. Sedan fortsätter vi tills det är dags 
att trycka på PAUSE nästa gång. 
 
Du får trycka PAUSE och stoppa bandet så ofta du vill. Det är OK att stoppa och 
spola tillbaka en sekvens om du missar något. Det är också OK att be mig att spola 
tillbaka och spela upp en sekvens igen då jag ber dig kommentera något som du 
tycker att du missat.  
 
Alla tankar du kommer ihåg är viktiga! Även om det du tänkte när du utförde 
uppgiften inte har med den att göra, spelar det ingen roll. De tankarna är också viktiga 
att få reda på.   
 

      Detta är inget kunskapstest. Kommer du inte ihåg vad du tänkte vid en sekvens som         
      jag ber dig kommentera, är det viktigt att du berättar det.  
 
      Vilken politisk åsikt du har är oviktig. Du har möjlighet att vara anonym. 
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• Stoppa först när deltagaren 
- hittar ministrarnas sidor, låt deltagaren berätta hur den tänkte för att hitta 
- låt deltagaren berätta vad den tittar på  
- urskilj om de läser/tittar. Fråga vad de tänker när de gör detta 

 
• Stoppa även när deltagaren 
- klickar sig någon annanstans  
- gör ansiktsuttryck 
- gör gester 

 
• Vid filmerna, stoppa vid dessa tillfällen, om det är en tyst undersökningsdeltagare: 

 
Lena Hallengren:  

- 0:15 – ”tas till vara som en resurs i samhället” - när inledningen är slut 
- 0:36 – ”gemensamt nå de delmål vi satt upp” - första skylten 
- 1: 07 – ”vilken etnisk bakgrund man har” – klipp kronologiskt fel? 
- 1:30 – ”och det är en viktig mötesplats” -skylt 
- 1:58 – ”ger ännu bättre resultat om fyra år” -klipp 
- 2:32 – ”det kommer va jätteviktigt” –skylt 
- 3:06 – ”den nya politiken kommer läggas fram” –övergång kronologiskt fel? 
- 3:14 –avslutningsskylt 

 
Ulrica Messing 1: 

- 0:13  -  ”skärgår’n” –rör ansikte 
- 0:28  -  ”unikt för Sverige” –rör ansikte 
- 0:52  -  ”ett möjlighet” –stakar sig  
 

Ulrica Messing 2: 
- 0:08 – ”svartfiber” – ovanligt ord 
- 0:29 – ”rädda liv” –hur räddar man liv med IT? 
- 0:38 – ”har så genomgående förändrats” – stakar sig 
- 0: 58 – ”ett av mina ansvarsområden” – stakar sig 
- 1:20 – ”gynnar dig och mig” –personligt tilltal för 3:e gången 

 
Ulrica Messing 3: 

- 0:29 – ”ett mål som handlar om lika höga krav” –handgest 
- 0:41 – ”en unik mötesplats” – röd buss passerar  

 
 

 
• Stoppa även då undersökningsdeltagaren  
- tittar på annat än filmen 
- klickar sig någon annanstans  
- gör ansiktsuttryck 
- gör gester 
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• Efter kommentarer, ställ följande frågor (nu får inte filmen användas som hjälp): 
- varit på www.regeringen.se förut? 
            Om ja: varför? 
                    sett filmerna förut? 

 
- Lena Hallengren: 
          varför tror du att filmen finns? 
          Vad vill filmen säga? 
          Hur vill du beskriva tilltalet (pratar hon för dig/till dig/med dig)? 
          Känner du igen typen av stil som filmen har? 
                 Om ja: varifrån? Exempel! 
          
- Ulrica Messing: 
          varför tror du att filmerna finns? 
          Vad vill filmerna säga? 
          Hur vill du beskriva tilltalet (pratar hon för dig/till dig/med dig)? 
          Känner du igen typen av stil som filmerna har? 
                 Om ja: varifrån? Exempel! 

               Upplevde du någon skillnad mellan de tre filmerna? 
                       Om ja: vilka? 
 

- Ulrica Messing och Lena Hallengren: 
Upplevde du några skillnader mellan filmerna? 
      Om ja: vilka? 

 
- Miljön: 

Vad fann du för information om Lena Hallengren? 
Överensstämde informationen med innehållet i filmen? 
      Ger innehållet i filmen någon information utöver den som finns på resten av          
       sidan? 
                Om ja: vadå? 
Vad fann du för information om Ulrica Messing? 
Överensstämde informationen med innehållet i filmerna? 
      Ger innehållet i filmerna någon information utöver den som finns på resten av          
       sidan? 
                Om ja: vadå? 
                Fanns det någon skillnad mellan de tre filmerna? 

                    Fanns det skillnader mellan Messing  och Hallengren?  
 

- Övrigt om filmerna 
               Finns det något du skulle vilja tillägga om filmerna? 

 
 

- Dator-och Internetvana: 
                 Hur länge har du använt dator? 
                Hur länge har du använt Internet? 
                Använder du dator och/eller Internet i jobbet?
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                          Om ja: vad använder du Internet till? 

Vad använder du Internet till hemma? 
Besöker du myndighets-/offentlighetssidor? 
            Om ja: på jobbet? Hemma? Vilka sidor? 
Hur pass van är du att spela upp ljud- och bildfiler på en webbsida? 

 
- Bakgrundsfrågor (poängtera att det är för att få en helhetsbild av deltagaren, senare 

skrivs allt om – omskrivning godkännes av deltagaren– så att det inte går att urskilja 
vem han/hon är):  

 
             Vad jobbar du med? 
             Var bor du? 
             Med vilka bor du? 
             Hur gammal är du? 
   
 
- Övrigt: 
 

         Finns det något du vill tillägga? 
          
- Anonymitet: 

 
   Välj alias:  
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Bilaga 2: Instruktioner 
 
 
 
Läs igenom följande instruktioner noga. Försäkra dig om att du har förstått dem.  
    Utför sedan punkterna i den ordning de står. 
    Försök att inte titta på papperet.  
 
 
 

Start 
 

 
 

• Gå till Regeringskansliets webbplats, www.regeringen.se. 
 

 
 
Regeringen är en samling ministrar. Det finns idag 22 ministrar. Lena Hallengren är en av 
ministrarna i regeringen.  
 

• Din uppgift är att utforska den information som finns om Lena Hallengren och 
hennes arbete. 

 
 
 

 
När du tagit del av den information som finns om Lena Hallengren och hennes arbete 
 

• Öppna kuvert nummer två. 
 

 
 
 
 

 
Tips 

 
• Om du vill höja och sänka ljudet 
 

- vrid på den stora ratten till höger på tangent bordet  
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Instruktioner 

 
 
Läs igenom följande instruktioner noga. Försäkra dig om att du har förstått dem. Ropa på mig 
om du behöver få något förklarat för dig. 
    Utför sedan punkterna i den ordning de står. 
    Försök att inte titta på papperet.  
 
 
 

Fortsättning 1 
 

 
                                     

• Var kvar på Regeringskansliets webbplats, www.regeringen.se 
 

 
Regeringen är en samling ministrar. Det finns idag 22 ministrar. Ulrica Messing är en av 
ministrarna i regeringen.  
 

• Din uppgift är att ta del av den information som finns om Ulrica Messing och hennes 
arbete. 

 
 

När du tagit del av den information som finns om Ulrica Messing och hennes arbete 
 

• Öppna kuvert nummer tre. 
 

 

 
 
 

 
Tips 

 
• Om du vill höja och sänka ljudet 
 

- vrid på den stora ratten till höger på tangent bordet  
 

                            



Bilaga 2, kuvert 3 

Bilaga 2, kuvert 3 

 
 
 

Instruktioner 
 
 
 
Läs igenom följande instruktioner noga. Försäkra dig om att du har förstått dem. Ropa på mig 
om du behöver få något förklarat för dig. 
    Utför sedan punkterna i den ordning de står. 
    Försök att inte titta på papperet. Titta endast på Tips-delen. 
 
 

Fortsättning 2  
 

 
 

• Gå tillbaka till sidan där Lena Hallengren presenteras. 
 
 

 
• Klicka på följande länk och titta på webbteven tills den är färdig 
                 

 
 

 
När webbteven är färdig, och du har 
 

• Gå till sidan där Ulrica Messing presenteras. 
 
 

 
• Klicka på följande länkar i tur och ordning. Titta på varje film tills den är färdig. 

Sedan kan du klicka på nästa länk 

       1      2     3  
 
 

När sista filmen spelats färdig i RealOne Player-fönstret 
 

• Ropa på mig. 
 

Slut
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Tips 

 
 
Webbteven visas med hjälp av programmet RealOne Player.  
 

  
• Om RealOne Player-fönstret skulle försvinna 
 

- klicka på rutan där det står RealOne Player. Rutan finns längst ned på 
skärmen i Start-listen.  

 

                                   
                                                        
 

 
• Om du råkar stänga ner RealOne Player - fönstret 
 

- klicka på webbteve-länken igen 
 

                                                   
 

 
• Om du vill höja och sänka ljudet 
 

- vrid på den stora ratten till höger på tangent bordet  
 

                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


