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Abstract 
Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva problemen för produktionstekniker 

och konstnärliga ledare om rumsljudens betydelse under fjärrproduktion av virtuell 

teater, som är användbar för att skapa upplevd närvaro vid fjärrproduktion till publiken, 

skådespelarna och slutprodukten. Deltagande observation, intervjuer och webbenkät har 

använts som metoder för materialinsamling. Hur agerade produktionstekniker och 

konstnärliga ledare för att via fiber fjärrproducera närvaro under en direktsänd virtuell 

teater där produktionsteam, skådespelare och publik befann sig på tre platser i Norden?  

Tidigare forskning har pekat på ljudets betydelse för upplevd närvaro hos publiken och 

lyckad fjärrproduktion via fibernätet har därför benämnts som presence production 

(Knudsen, 2004). Forskning har även gjorts om inspelningspraxis av klassisk musik där 

ett imaginärt rum har betydelse för att göra musiken levande (Burlin, 2008). För analys 

och beskrivning av resultatet har en teori om förändringarna av konstnärers och 

hantverkarnas verksamhet, där hantverkarna börjar etablera sig i konstvärlden och 

konstnärerna börjar etablera sig i hantverkarnas värld, då de båda ser potentiella 

problem som kan lösas (Becker, 1978). Sedan en teori om olika roller för 

musikproducenter och om en produktion är dokumenterande eller producerande (Gullö, 

2010). Deltagande observationen av den fjärrproducerade virtuella teatern visade att 

produktionstekniker och konstnärliga ledare saknade kunskapen att skapa och producera 

rumsljud som kunde öka skådespelarens och publikens upplevelse av närvaro. 

Observationerna visade även att som ensam ljudtekniker så är det svårt att hinna 

producera tre rumsljud, en för skådespelaren, en för publiken och en för virtuella 

teatern.  
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1 Inledning 

Efter att jag har gjort ett flertal fjärrproduktioner där det har varit problematik med ljudet så 

har jag valt att fokusera på de ljudtekniska delarna av en fjärrproduktion men även att kunna 

uppleva närvaro i produktionen (presence production). Under uppsatsens gång så har jag 

insett vilka möjligheter som finns med att fjärrproducera och vad som skulle behövas göra 

med ljudet för att kunna uppleva närvaro. Min första intention med den här uppsatsen var att 

observera processen hur en fjärrproduktionen gick till men att jag senare valde att fokusera på 

rumsljudets betydelse för närvaron. Presence (närvaro) definieras som den subjektiva 

upplevelsen av att känna gemenskap i ett rum men de är fysiskt placerade i ett annat. 

Production (produktion) är skapandet av en känsla av närvaro och verklighet mellan individer 

som är geografiskt åtskilda (Knudsen, 2004). Min handledare introducerade mig till Erixon 

som har kunskap med fiber och video, han har även genomfört flera fjärrproduktioner. Erixon 

skulle åka till Norge och jobba med en fjärrproduktion som jag kunde få följa med på. Han 

hjälpte mig sedan att kontakta Knudsen som han tidigare har jobbat med och hen har 

genomfört flera fjärrproduktioner. Hen är även den som har forskat mest inom det här 

område, om närvaroproduktion. På Högskolan i Lillehammer, Norge, där Knudsen jobbar 

skulle de sätta upp en virtuell teater med hjälp av fjärrproduktion mellan Norge, Sverige och 

Finland. Så jag frågade hen om jag fick åka dit och göra en deltagande observation av hur 

produktionstekniker och konstnärliga ledare förberedde och genomförde fjärrproduktionen av 

en virtuell teater. Något som jag upptäckte sent under observationerna var att producerat 

rumsljud inte var något som de arbetade med, vilket enligt mig hade förstärkt närvaron i 

produktionen.  
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1.1 Syfte och Frågeställning  

Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva problemen för produktionstekniker och 

konstnärliga ledare om rumsljudens betydelse under fjärrproduktion av virtuell teater, som är 

användbar för att skapa upplevd närvaro vid fjärrproduktion till publiken.  

 

Syftet har brutits ner i en övergripande frågeställning;  

Hur agerade produktionstekniker och konstnärliga ledare för att via fiber 

fjärrproducera närvaro under en direktsänd virtuell teater där produktionsteam, 

skådespelare och publik befann sig på tre platser i Norden?  

1.2 Avgränsningar 

Problemområdet har avgränsats till vilken betydelse rumsljud har för upplevelsen av närvaro 

vid fjärrproduktion. Det innebär att jag har fokuserat mer på ljudteknikers aktiviteter än 

bildteknikers. Då jag endast undersökt en fjärrproduktion där professionella och studenter 

agerade, innebär det insamlade materialet en avgränsning.  

1.3 Begrepp 

TOM- Technical Operations Manager är en person som har det tekniska huvudansvaret. I 

vissa produktioner så finns även en eller flera assistenter till TOM, så kallade TOM-

assistenter. Deras uppgift är att hjälpa TOM i arbete. 

 

Konstnärliga ledare- Kan vara till exempel regissör och bildproducent. De som är 

innehållsskapare.  

 

Produktionstekniker- Kan vara till exempel ljudtekniker och bildtekniker. De som håller på 

med tekniken.   

 

Presence production- Översätter jag till närvaroproduktion. Det är skapandet av den 

subjektiva upplevelsen att känna gemenskap i ett rum medan de är fysiskt placerade i ett 

annat.  
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Imaginärt rum- Är det rumsliga i en musikproduktion. Det rumsliga kan skapas genom eko 

och efterklang, vilket kan finnas både naturligt eller elektroniskt. Den spatiala aspekten är 

lyssnarens upplevelse av ljudens placering och rörelser i rummet.  

 

Dante- Ljudprotokoll som använder nätverk för att skicka ljud. Dante är flexibelt då du kan 

välja fritt vilken enhet som ska ta emot ljud och skicka ljud över nätverket. 

 

MADI- Ljudprotokoll som använder optisk kabel eller koaxialkabel för att skicka ljud. MADI 

är inte lika flexibelt som Dante då det behövs kopplas kablar mellan enheterna. 
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2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om problemområdet presenteras under följande rubriker ”2.1 

Närvaroproduktion”, ”2.2 Imaginärt rum”, ”2.3 Medhörning”, ”2.4 Fjärrproduktioner” och 

”2.5 VR, Surround och OB”.   

2.1 Närvaroproduktion 

Presence production eller närvaroproduktion, Knudsen (2004) valde termen ”presence” av 

Witmer och Singer´s (1998) definition:  

Presence is defined as the subjective experience of being togheter in one space when on is 

physically situated in another.  

 

Knudsen (2004) skriver att i definitionen så betyder ”together” eller ”tillsammans” den 

subjektiva upplevelsen av ett gemensamt utförande av åtminstone två representationer. Varje 

utförande kan vara en representation av dig själv som två- eller tredimensionell, med hjälp av 

en kamera som avkänningsanordning. Enlund (2000) använder ordet presence och presence 

production för att hänvisa till erfarenheterna i både teleoperation och virtuella miljöer. Ordet 

production hänvisas till den avsiktliga skapandet av en känsla av närvaro och verklighet 

mellan individer som är geografiskt åtskilda.  

 

Handberg, Jonsson och Knudsen (2005) gjorde en produktion med tre föreställningar mellan 

KTH i Stockholm och Stanford University i Palo Alto, CA i USA som var finansierad av 

Wallenberg Global Learning Network. Målet med produktionen var att publiken och 

musikerna skulle känna en virtuell gemenskap mellan platserna med hjälp av scenografi, 

dramaturgi och berättelser som var noggrant applicerade på avancerad mediateknologi. 

Prensence production är känslan av mänsklig och rumslig närvaro fast i en annan miljö än den 

fysiska, publiken skulle få en känsla av att det var ett framträdande istället för två. För att 

uppnå presence så använde de en hexagonal utformning av projektordukar och kameror. Vid 

varje plats så var publiken placerad på en av de sex sidorna. Kamerorna filmade antingen 

musikerna eller publiken som sedan skickades till den andra platsen via en video mixer som 

tillät videosignalen att bli manipulerad i realtid. I en hexagonal utformning så kan båda 
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publiken känna närvaro med varandra när de tittade och lyssnade på framträdandet. Med den 

här uppställningen så finns det en fördel med att ha båda platserna spegelvända, istället för 

exakt likadana. Det är för att när musikerna rör sig så skulle de ha gått åt motsatt håll på den 

andra platsen om uppsättningen var likadan. De satte även upp en projektor och kamera ute 

vid entrén så att publiken kunde mingla med varandra efter föreställningen. Metoden för 

undersökningen av musiker och publiken var både kvantitativa och kvalitativa. Musikerna 

djupintervjuades och även vissa utvalda personer ur publiken, resten fick svara på en enkät 

med frågor om hur de hade upplevt framförandet. Publiken som var med på produktionerna 

var lärare, studenter, forskare och vänner. De flesta hade ingen kunskap om vad som skulle 

ske. Innan framförandet startades gavs en kort introduktion om vad det här skulle handla om. 

 

Publikundersökningarna från både Stanford och KTH visade ganska liknande resultat och att 

publiken kunde känna närvaro, vilket några tyckte var viktigare än själva musiken. De 

upplevde heller inte att musikerna var på olika ställen, dock när musikerna visades på samma 

bild så upplevde de distansen samt en fördröjning vilket påverkade närvaron. De flesta 

uppskattade att de kunde mingla med varandra efteråt. Forskarna tyckte det var ett lyckat 

projekt där den här tekniken kunde föra människor samman över distans och tid med hjälp av 

mediateknik, scenografi och arkitektur. Mingelhörnan bidrog mycket till att de kunde känna 

en närvaro med den andra publiken. Jag förhåller mig kritiskt till den här artikeln för 

forskarnas bias. De kan medvetet ha gynnat resultaten positivt, dels för att forskningen är 

finansierad av Wallenberg och sedan att de önskade få fram ett så bra resultat som möjligt. 

Trovärdigheten för resultatet kanske inte stämmer så bra då det bara är de positiva resultaten 

som är framlagda.  

2.2 Imaginära rum 

Burlin (2008) skriver om det imaginära rummet där jag har valt att fokusera på musikens 

rumsliga gestaltning. Eftersom vi människor lever i en tredimensionell värld så är all klingade 

musik rumslig. Den spatiala aspekten har alltid varit en central betydelse på inspelningar, 

rummet måste simuleras på olika sätt för att musiken ska bli levande. I elektronisk musik så är 

det extra tydligt, då ett fiktivt rum skapas med eko och efterklang. Skillnaderna mellan eko 

och efterklang är att eko är något som finns naturligt i världen, efterklang är något som 

människan har skapat med hjälp av byggnader, ett undantag som finns är grottor. Efterklangen 

har fungerat som en förstärkare av ljud som till exempel i kyrkor. Den spatiala i inspelningen 
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är summan av lyssnarens upplevelser av de musikaliska ljudens placering och rörelser i 

rummet. Vare sig det är mono, stereo eller flerkanalsinspelning så finns de musikaliska ljuden 

inte bara som reverb, eller eko, som akustik, utan de befinner sig i också i olika slags rumsliga 

relationer till varandra. Varje inspelning har olika nivåer av höger, vänster, upp, ner och så 

vidare som gör att lyssnaren blir placerad i det imaginära rummet och kan uppleva det inifrån. 

När en musiktekniker jobbar med den praktiska rumsakustiken är det en skillnaderna mellan 

ljudkällan och rumsradien. När ljud strömmar ut i ett rum så finns det ett direktljudsfält, detta 

fält är olika stort beroende på vilken vinkel det har emot ljudkällan. I rumsakustiken kallas 

detta för ljudets Q-värde, som kan vara 1 (rundstrålande), eller ½ (ljudet strålar ut i en 

halvcirkel). Utanför direktljudsfältet så finns det ett diffusljudfält som är beroende av 

efterklangtiden, ju större efterklangstid det är desto större blir diffusljudet. Det är relationen 

mellan ljudkällan, direkt- och diffusljudsfältet som bestämmer var rumsradien går. Var i 

rummet mikrofonerna nu placeras så kommer de påverkas vad de kommer ta upp. Om de 

placeras nära ljudkällan och direktljudsfältet så kommer ljudet att vara direkt och påverkar 

den stereofoniska lokaliseringen.  

2.3 Medhörning 

Williams (2009) skriver i en artikel om vilka problem som finns när ljudtekniker eller musiker 

i inspelningsstudio ska ställa in medhörning i hörlurarna. Han skriver att Schafer (1977) 

föreslog termen ”soundscape” för att omfatta och redogöra hela ljudupplevelsen i en miljö. I 

sin analys så skriver han om förekomsten av olika ljud och ljudkällor, där han gjorde skillnad 

mellan ljud som kommer från en ”naturlig källa” och de som återges bortsett från deras 

ursprungskälla, vilket är fallet med ljudinspelningar. Schafer kallar denna ljudupplevelse 

”schizophonia”, separation av ljud från ljudkällan som realiseras i olika tidpunkter. 

Inspelningspraktiken utvidgar schizophonia av medierad närvaro och för att göra det tydligare 

gör Williams om termen soundscape till ”audioscape”. Detta gör han för att ta itu fenomenet 

med flera samtidiga ljudupplevelser som ett resultat av användningen av mikrofoner, 

högtalare och hörlurar. Metoden som Williams använde var en större etnografisk studie av 

inspelningsstudios praxis, där han var ute i fältet i flera år. Problemet som Williams 

observerade var när musikerna skulle få medhörning via hörlurar under inspelning i studio. 

Det var svårt för ljudteknikerna att skapa en flerkanalsmix till musikerna så att de blev nöjda. 

Då dels deras instrument inte låter lika i hörlurar som det gör i verkligheten men sedan att 

någon musiker tycker att något instrument är för starkt i mixen. Detta kan lösas genom att 
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instrumenten skickas genom bussar ut till musikernas medhörning där de sedan kan ställa 

själva hur mycket av varje instrument de får höra. Nackdelen med det är att då kanske de har 

trummorna för svaga och inte spelar i takt med de andra. I en studio så står oftast musikerna 

isolerade från varandra och de kan bara höra varandra genom hörlurar. Därför är det viktigt att 

ljudteknikern och musikerna visar varandra generositet och ömsesidighet för att klara 

gemensamma värderingar och mål. Där ljudteknikern gör stora ansträngningar för att lösa de 

tekniska problemen för att förstå musikernas dilemma och inte störa den känsliga atmosfären 

som omger den kreativa akten hos musikern. 

2.4 Fjärrproduktioner 

Johnston (2014) skriver att CBC/RC fick rättigheterna att sända OS 2014 och 2016. Innehållet 

sändes till TV, dator, mobil, surfplatta och radio live med de två officiella språken engelska 

och franska. För att göra det här möjligt så har CBC valt att använda fjärrproduktion till både 

Montreal och Toronto från Sochi. Fjärrproduktion som det appliceras på CBC/RC är ett 

koncept för att producera material där det används en så liten infrastruktur som möjligt för att 

kunna distribuera från inspelningsplatsen. Detta medför lägre produktionskostnader men 

kvalitet och tillgänglighet ökade märkbart. Kameraproduktionen var multilateral och 

unilateral. Multilateral betyder att det var OBS (Olympic Broadcast Services) som levererade 

bilderna till alla länder. Unilateral betyder att det är landet själv som producerar signalen och 

äger alla rättigheter till den. I CBC/RC´s fall så använde de båda signaltyperna som de 

skickade till både Toronto och Montreal för att skapa den slutgiltiga produkten. Detta medför 

att de kunde använda den egna studion och anställda i Kanada, vilket medförde att färre 

behövde resa iväg till Sochi.  

 

De ekonomiska resultaten visade att det var lönsamt att fjärrproducera, då kostnaderna var 

låga och kontrollerade, vilket gav CBC/RC möjlighet att producera mer material att sända. 

Johnston påpekar några saker som de kan tänka på är att fjärrproducera mer och att ha 

utrustning i staden vilket medför att arbetarna får arbeta nära hemmet, samt att ha en bättre 

planering på vilken utrustning som behöver användas. Sedan att använda MADI teknologi för 

att reducera installations- och konfigurationstid samt att vidare bedriva filbaserade 

arbetsflöden för olika aspekter av produktionen.  
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I en liknande studie gjorde Lind (2012) deltagande observationer och intervjuer om en 

fjärrproduktion med SVT. Det var precis när SVT hade byggt om sin studio i Stockholm och 

fått egen teknik för att kunna utföra fjärrproduktion. Lind var med när SVT direktsände 

tjejvasan där spelplatsen för inspelningen var i Oxberg och i Mora. Materialet sändes sedan 

med fiber till Stockholm där det producerades. Syftet med Linds studie var att se hur detta 

påverkade arbetarna bakom kameran och vilka problem som uppstod. Resultatet var att 

arbetssättet inte direkt förändrades mot hur de tidigare hade jobbat, dock så blev det svårare 

för bildproducenten och TOM att kommunicera med de som var på spelplatsen, då de inte 

fysiskt var på samma plats. Traditionellt så har dessa två roller ansvar för arbetet som bedrivs 

både på spelplats och i kontrollrum. Detta medförde att det skedde missförstånd och att den 

mesta kommunikationen skedde via mobil. Eftersom bildproducenten och TOM saknades på 

spelplatsen så fick kameramännen och ljudmännen ta större ansvar och de kanske saknade den 

kompetens som behövs för att utföra den typ av arbete. Därför skulle varit bra att ha en TOM 

assistent på spelplatsen, för att det inte ska ske begreppsmissar och kommunikations problem.  

 

I en studentundersökning i ämnet ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, gjorde 

Uddgård (2012) också en deltagande observation om fjärrproduktion men med teater i fokus. 

Själva produktionen var en fysisk teater med publik (salong A), sedan satt det en annan publik 

på en annan teater och tittade på föreställningen med hjälp av en projektor och duk (salong B). 

De filmades och skickades tillbaka till första teatern och blev projekterade på en skärm på 

sidan av teatern. I en intervju av producenten/regissören så var han mycket fascinerad över 

hur ljudet sammanförde rummen:  

Det var realistiskt. Till exempel så kunde man säga ”nu dansar vi” och så kunde man dansa till 

samma rytm på båda platserna utan fördröjning. Plus att om publiken hostade till exempel så 

hörde både publiken i salong A och salong B/ [...] tappar man ljudet så tappar man närvaron. 

När man hör varandra upphävs rummets lagar och allt sitter ihop.  

Detta antyder på att ljudet har stor betydelse för att kunna känna närvaro, är inte ljudet där så 

kommer inte fjärrproduktionerna att fungera. Uddgård skriver också att skådespelarna var 

beroende av publiken, en säger att ”Publiken är viktig, annars blir teatern meningslös”. Han 

skriver även att skådespelarna hade svårt att ha kontakt med publiken som var på en skärm 

när de hade en fysisk publik att spela emot.   



 9 

2.5 VR, Surround och OB 

Virtuell verklighet eller förkortningen VR (virtual reality) är en datorgenererad skenvärld som 

användaren upplever sig vara och agera i. Den vanligaste metoden för att använda VR är att 

använda två små bildskärmar, där det är en bildskärm för vardera öga för att ge ett 

djupseende. Bildskärmarna är inbyggda i en hjälm som är försedd med anordningar som 

känner av huvudets läge och orientering. Datorn beräknar sedan informationen och skapar ett 

virtuellt rum, om huvudet vrids till vänster så ser rummet längre ut åt vänster och om 

personen går framåt så zoomas bilderna in och så vidare. Om det kopplas utrustning på 

händerna så kan personen skapa saker i det virtuella rummet som att till exempel måla, peka 

på saker och så vidare. Det går även att använda stereoljud som datorn kommer anpassa till 

huvudvridningar och förflyttningar i rummet. (Nationalencyklopedin, virtuell verklighet).  

 

Ett system för att öka en känsla av rymd vid återgivning av ljud kallas för surroundsystem. 

Det vanligaste surroundsystemet har sex högtalare (5.1). Där är två högtalare placerade som 

ett vanligt stereopar (front), sedan en center högtalare som är i mitten av stereoparet. Två 

högtalare placeras sedan bakom lyssnaren i ungefär samma position som stereoparet (bak). 

Sist finns det en subwoofer som levererar bastoner och placeras vanligast framme vid front 

högtalarna. Tanken med detta system är att lyssnaren ska känna sig omsluten eller innesluten 

av surroundljudet. (Nationalencyklopedin, surround.)   

 

OB eller outside broadcast, är när till exempel sportevenemang eller konserter produceras på 

en annan plats än från en studiolokal. När en OB-produktion ska ske så skickas personal och 

teknik ut till spelplatsen i ett temporärt kontrollrum i form av en OB-buss. Bussen parkeras i 

anslutning till spelplatsen och där genomförs sedan hela produktionen av TV-programmet, 

som kan sändas direkt eller spelas in. Signalen för själva sändningen kan sedan skickas via 

fiber ut till ett torn som sedan sänder ut signalen till tittarna. Eller så kan det ske via en 

upplänk, då skickas signalen via geostationära satelliter som befinner sig cirka 36 kilometer 

över havet. Det tar ungefär en halv sekund för signalen att transportera sig mellan sändaren 

till satelliten och sedan till mottagen. (Lind, 2012). 
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3 Teori 

I detta avsnitt så kommer jag redogöra två teorier. Först Becker (1978) där det finns 

förändringar av konstnärernas och hantverkarnas verksamhet, hantverkarna börjar etablera sig 

i konstvärlden och konstnärerna börjar etablera sig i hantverkarnas värld vilket gör då de båda 

ser potentiella problem som kan lösas. Sedan Gullö (2010) som skriver om en tredimensionell 

modell där det finns olika roller för musikproducenter och om en produktion är 

dokumenterande eller producerande.  

3.1 Arts and crafts 

Beckers arts and crafts (1978), handlar om konst (art) och hantverk (craft) som är två 

kontraster av estetiska arbetarorganisationer och arbetsideologi. En person som skapar en 

produkts unika och målande karaktär kallas för artist och produkten kallas för konst (art). 

Andra människor vars skicklighet kan bidra att försörja kallas för hantverkare och deras 

arbete kallas för hantverk (craft). En produkt som oftast är skapad av en hantverkare kan bli 

konst när konstnärer tar över deras media, tekniker och organisationer. Detta kan även bli 

omvänt om hantverkaren tar över konstnärens media och tekniker, detta är oftast genom ökad 

akademism och underordning av traditionell konst.  

 

Som ett arbetsideologi och estetisk form av arbetsorganisation, hantverk existerar oberoende 

av konstvärldar, deras utövare och deras definitioner. I folkdefinitionen av hantverk består det 

av en mängd kunskaper och färdigheter som kan användas för att framställa användbara 

föremål som till exempel, porslin, stolar, tyg, VVS och så vidare. Ur en helt annan synvinkel 

så består hantverk av förmågan att prestera, som till exempel att spela musik som kan dansas 

till, servera måltider till gäster, arrestera brottslingar så lätt som möjligt och så vidare. En del 

hantverkare accepterar skönhet som ett kriterium och då blir den organisatoriska formen av 

hantverksvärlden mer komplicerad och skild än vad den annars skulle varit. Hantverk kan 

delas mellan vanliga hantverkare som försöker göra ett arbete för att leva vardagligt. Sedan 

har vi konstnärshantverkaren som har mer ambitiösa mål och ideologier. Vanliga hantverkare 

respekterar vanligtvis konstnärshantverkarna och ser dem som en källa till innovation och 

originella idéer. En del konstsamlare och galleriägare gör anspråk att konsthantverkarens 
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arbete kan betraktas som konst, detta öppnar för nya organisatoriska inställningar och en 

förändring för att arbeta och få stöd för sitt arbete.  

 

En annan förändring sker när medlemmar av en etablerad värld som är definierad som 

konstmänniskor som är inblandad i typiska aktiviteter och ideologier av den samtida 

konstvärlden §börjar invadera en etablerad hantverksvärld. Förändringen börjar när 

konstnärer letar efter nya medier för att utforska ett uttrycks problem. Dessa konstnärer stöter 

på ett hantverk och ser arbetet med material och teknik som en potential för konstnärlig 

exploatering. De ser ett sätt att göra något intressant för konstvärlden som de är orienterade i. 

De har inget intresse av den konventionella standard av praktiskt nytta, deras uppfattning om 

skönhet är annorlunda och mer avancerad än en traditionell hantverkare. De nya konstnärerna 

i hantverken producerar nya standarder, de är bara intresserad av verktygen som definieras av 

konstvärlden som de deltar i. Konstverktygen innefattar typiskt användbarheten som föremål 

för estetisk kontemplation, för insamling och uppseendeväckande visning och som objekt för 

investeringar och ekonomisk vinning. Detta leder till att konst förvandlas till hantverk och det 

finns i två former, akademisk konst och kommersiell konst. 

3.2 Tredimensionell modell för musikproduktion 

I en tredimensionell modell för musikproduktion så baserar Gullö (2010) resultaten i en 

analys om musikproduktion och musikproducenternas arbetssätt. Det är tre tänkta 

dimensioner som utgör modellen där musikproduktionen utgör den första. Den andra 

dimensionen beskriver musikproducentens strategier och den tredje dimensionen beskriver 

musikproducentens funktion. Dimension ett (musikproduktion) kan vara i två slag, antingen 

ha en gestaltande produktionskaraktär eller ha en registrerande dokumentationskaraktär. 

Skillnaden mellan dessa kan vara till exempel, en musikproduktion med 

dokumentationskaraktär av en radioutsändning med en symfoniorkesterkonsert. Målet är då 

rimligt att det ska vara en produktion där musiken som spelas i radion ska efterlikna hur det 

lät i konsertsalen vid inspelningstillfället. Musikproducenten kommer i detta fall att använda 

tillgänglig teknisk utrustning och sin egen skicklighet för att så långt som möjligt återskapa 

verkligheten korrekt. I en musikproduktion med produktionskaraktär är målet att 

produktionens klingande resultat ska vara så bra som möjligt och för detta ändamål är alla 

medel tillåtna. Därför finns med detta ideal ingen anledning att med någon slags 

autenticitetsträvan försöka reproducera ett unikt akustiskt förlopp. I dagens 
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populärmusikproduktion så är det vanligaste att arbeta med mål som kan beskrivas ha en 

produktionskaraktär, där producenten strävar mot att skapa en illusion av verkligheten.  

 

I den andra dimensionen i modellen beskriver den musikproducentstrategi och kan även den 

vara i två slag, där en producent kan vara coachande och förstärkande eller dirigerande och 

drivande. Skillnaden mellan förstärkande och drivande producentstrategi kan förklaras med 

följande exempel. En av världens mest kände musikproducent, Sir George Martin, som 

producerade The Beatles, arbetade med en förstärkande strategi. Med denna producentstrategi 

är det artisten och musiken som står i centrum, George Martins mål under Beatles 

produktionerna var att The Beatles skulle låta som The Beatles. Han uppnådde detta genom 

att lyfta fram och exponera de starka sidorna hos medlemmarna, var och en för sig och 

tillsammans som grupp. Den andra typen av musikproducentstrategi är den drivande som kan 

exemplifieras av en annan känd producent, Phil Spector.  På 1960-talet skapade Spector The 

Wall of Sound som en strategi för sina produktioner där artisten snarast blev en bild utåt. De 

som sjöng och spelade på hans produktioner var ofta utbytbara och det kunde även vara ibland 

andra sångare än de som fanns på skivomslagen som hade medverkat vid inspelningarna. I 

denna producentstrategi är det producentens intentioner som står i centrum. Kompositörernas 

verk tillsammans med musiker och artister är då endast medel för att nå produktionsmål.  

  

Den tredje dimensionen i modellen beskriver musikproducentfunktion och även den är i två 

slag. Antingen är en musikproducent närvarande och aktiv eller passiv och inte närvarande 

under produktionsarbetet. Skillnaden mellan aktiv och passiv musikproducent kan jämföras 

med att vara styrman eller befälhavare i sjöfart, där båda uppdragen är ansvarsfulla men på 

olika sätt. Det utmärkande med den aktiva producenten är att denne personligen leder 

produktionsarbetet på plats och deltar aktivt i den skapande processen. Till skillnad mot den 

passive producenten som sällan är på plats under själva produktionsarbetet. Den arbetar 

genom att skapa förutsättningar för musikproduktion men låter andra genomföra det konkreta 

produktionsarbetet. Vid en mindre produktion så är det fullt rimligt att en person kan både ha 

den aktiva och passiva musikproducentfunktionen, medan i en större produktion så kan 

ansvaret delas upp mellan flera producenter som bildar ett team. 
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4 Metod 

Jag valde att göra deltagande observation av en direktsänd virtuell teater där produktionsteam, 

skådespelare och publik befann sig på tre platser i Norden. Jag gjorde även intervjuer och en 

enkätundersökning. Metoden användes för att se hur konstnärers och hantverkares 

verksamheter förändrades. Deltagande observation bygger på att fördjupa sig själv i en grupp 

under en längre tid med hjälp av observationer, intervjuer, lyssna på vad som sägs i 

konversationer och ställa frågor (Bryman, 2008). I metodavsnittet så kommer jag redogöra 

hur jag har använt informationen för att kunna genomföra deltagande observation, enkät och 

intervju.  

4.1 Planering, genomförande och urval 

Inför den deltagande observationen har jag använt två böcker. Det är Bryman (2008) och 

Fangen (2005) som hjälpte mig i hur jag skulle agera ute på fälten och även att jag kunde 

använda andra metoder som enkäter och intervjuer.  

 

När jag skulle välja mitt urval så blev det först eleverna och lärarna på Högskolan i 

Lillehammer. Detta för att Knudsen introducerade mig för dem. Jag hade inte riktigt specifikt 

några stora urval i början utan jag fick se vilka personerna var på högskolan. Senare så 

började jag avgränsa mig till personer som höll på med ljudet och skådespelaren i 

Lillehammer. Jag gjorde även ett sent val att ta med publikens åsikter om närvaro med hjälp 

av en enkät på nätet.  

4.2 Tillgång till fältet 

Bryman (2008) skriver att ett av de viktigaste men svåraste stegen med deltagande 

observation är att få tillträde till fältet. Fältet kan antingen vara öppet eller stängt (offentligt 

eller icke offentligt). Det stängda fältet kan vara till exempel skolor och företag. Det öppna 

fältet kan vara drogmissbrukare som bor på gatan, olika gäng. För att göra det lättare att få 

tillträde till fältet så kan forskaren göra en dold observation, det vill säga att forskaren inte 

berättar vad den har för intentioner med att vara där. Detta medför att deltagarna inte vet vad 
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forskaren är ute efter och beter sig normalt. På grund av etiska regler så får inte observationen 

vara dold utan måste vara öppen och forskaren måste berätta vad han eller hon vill studera. 

Nackdelen då är att alla deltagare kanske inte vill ställa upp i forskningen och viktig data går 

då förlorad. Deltagarna kommer även att agera annorlunda när de vet att det är någon som 

observerar dem. I min undersökning så är fältet stängt då det är en högskola och jag som 

undersökare har varit öppen med vad jag vill åstadkomma med studien för deltagarna. 

Tillgången till fältet löstes ganska lätt för min del då jag kontaktade Erixon, som jobbar på 

Högskolan Dalarna med fjärrproduktion. Han introducerade mig till Knudsen via mail, som 

jobbar på Högskolan i Lillehammer, så vi bestämde ett Skypemöte och hen blev väldigt 

engagerad då jag var intresserad av att undersöka det här området. Hen bjöd då in mig till 

skolan för att jag skulle få tillgång till fältet.  

  

Enligt Bryman (2008) så är en dörröppnare en person som har ett socialt nätverk och är 

tillräckligt accepterad av människor för att de ska lita på hans eller hennes omdöme när det 

gäller vilka människor som de kan lita på. En bra dörröppnare är en person som är intresserad 

av att förstå vad forskaren är ute efter och är villig att ”sälja” projektets idé till sina vänner 

och hjälpa forskaren. Sedan har vi nyckelinformanter (key informants) som från början kan ha 

varit en dörröppnare men som sedan engagerat sig mer och mer, det är den personen som 

forskaren litar mest på och är väldigt viktig i forskningen. Nyckelinformanten kan vägleda 

forskaren till olika situationer, evenemang och till människor som är intressanta för 

forskningen. Nyckelinformanter kan klart vara till stor hjälp för forskaren men det finns en 

risk att forskaren börjar förlita sig för mycket på nyckelinformanten, så att istället för att se de 

sociala händelserna från medlemmarnas ögon så börjar forskaren se händelserna från 

nyckelinformantens ögon. Knudsen är den som har forskat mest i området om presence 

production, så jag kom väldigt nära källan till tidigare forskning. Jag kom så nära att jag till 

och med fick bo hos henne vilket gjorde att jag kunde fråga henne i stort sett dygnet runt, 

vilket är en stor fördel, men som Bryman skrev så finns det en risk att jag skulle börja se 

händelsen ur forskarens ögon istället för mina. Jag kom även väldigt nära Erixson som jag 

åkte med upp till Lillehammer och även han bodde hos Knudsen. Han har stor erfarenhet av 

fjärrproduktion och berättade mycket för mig hur allt fungerar. Han var till stor hjälp för att ge 

mig förståelse samt förkunskaper inför fältarbetet. Erixson blev min dörröppnare och 

Knudsen blev både min dörröppnare och nyckelinformant för denna undersökning. 
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4.3 Forskarens beteende  

Fangen (2005) tar upp att i inledningsfasen av ett fältarbete så observerar deltagarna forskaren 

lika mycket som forskaren observerar dem. Det är vanligt att forskarens uttryck av 

kroppsspråk och handling väger mer än vad som forskaren faktiskt säger. Detta var något jag 

tänkte på och planerade innan jag började mitt fältarbete, för att jag inte skulle framstå som 

nervös och inte veta vad jag håller på med. Fangen skriver även att det är viktigt att få 

förtroende av deltagarna vilket skapas genom att forskaren är ärlig och uppriktig, även att vara 

sig själv samtidigt som forskaren anpassar sig till fältet som studeras.  Detta var något som jag 

inte direkt kunde förbereda mig på utan fick ta det naturligt när det kom. Fältet som jag 

studerade påminner väldigt mycket av min egen vardag på Högskolan i Dalarna, vilket gjorde 

att det var lätt att smälta in och kunna vara sig själv bland dem.  

 

Enligt Bryman (2008) så finns det tre roller som en forskare genomför i deltagande 

observation. Rollerna kommer att tillämpas i olika etapper och de har olika syften. De tre 

rollerna är: 

1. Total participant, där etnografen är mycket involverad i en situation och måste fortsätta 

att hålla sin ställning tills situationen har lugnat ner sig för att sedan kunna skriva ner 

anteckningar.  

2. Researcher-participant, där etnografen deltar i en situation men är bara delvis involverad, 

så han eller hon kan fullt fungera som en forskare i situationen.  

3. Total reasercher, vilket är observationer utan att forskaren involverar sig i situationen, 

som kan vara att närvara på offentliga möten eller se vad som händer i en bar. I den här 

rollen så deltar inte forskaren i händelseförloppet.  

 

Det är möjligt att forskaren bara skulle kunna gå in i en av rollerna, men då skulle saknaden 

av flexibilitet försvinna i handlingen av situationer och personer. Forskaren skulle lättare ”go 

native” om en roll följs, det betyder att forskaren tappar greppet om att vara forskare och blir 

för insvept i världsbilden av människorna som studeras. Ett annat problem som forskaren står 

inför är om han eller hon ska vara aktiv eller passiv i sina observationer. Även om forskaren 

har som intention att göra mer intervjuer än att delta, så kanske forskaren inte har något annat 

val än att delta, även om forskaren inte känner sig riktigt bekväm med att göra det. Forskaren 

får inte vara med och gör något brott (Bryman, 2008). Detta var något jag hade svårt att 

planera innan jag påbörjade mina observationer, då jag inte kunde förutspå hur situationen 
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skulle bli. Min plan var att jag skulle börja med att vara passiv och vara en total researcher för 

att känna av läget. Ganska snabbt blev jag aktiv då jag var den enda ljudstudenten som bara 

studerar ljud. På Högskolan i Lillehammer får de få studenter som väljer ljudteknik även 

kurser i flerkamera, vilket Högskolan i större grad utbildar. Därför började de ställa frågor till 

mig om hur de skulle kunna göra sitt arbete. Eftersom Dante skulle användas som 

ljudprotokoll och jag har en del erfarenheter inom det, så bestämde jag mig för att dela med 

mig av mina kunskaper. Detta var ett smart drag, för då framträdde det personer som var 

intresserade av ljud, vilket gjorde att jag fick lära mig kunskap av dem och de lärde sig utav 

mig. Nackdelen med att jag blev aktiv och total participant gjorde att jag började påverka 

resultatet, vilket kan vara både positivt men också negativt. Som Fangen skrev tidigare så är 

det viktigt med att skapa ett förtroende, genom att jag började dela med mig och var aktiv så 

skapades ett förtroende till studenterna i Lillehammer.  

4.4 Fältanteckning och olika metoder 

På grund av svagheterna som det mänskliga minnet har, så måste forskaren ta anteckningar på 

observationerna. Anteckningarna borde vara så detaljerade som möjligt av händelser, 

beteenden och forskarens egna reflektioner. Det följande system som bygger på tre typer av 

anteckningar: 

Mentala noteringar- är väldigt användbara då det är svårt att ta anteckningar som till exempel 

när forskaren har en konversation med någon och det inte är naturligt att ta anteckningar.  

Stödanteckningar- är korta noteringar som är nedskrivna på papper eller i mobilen som ska 

hjälpa forskaren att minnas situationer som ska skrivas senare.  

Fullafältanteckningar- är detaljerade anteckningar som ska skrivas så snabbt som möjligt, 

detta kommer vara huvuddatan i forskningen. De bör skrivas i slutet av dagen eller tidigare. 

Skriv ner information om situationer, människors beteenden, konversationer osv. Skriv 

även ner dina egna åsikter.  

 

Det här var något som jag använde mig väldigt mycket av, jag använde min telefon och 

surfplatta för att skriva ner stödanteckningar. Jag försökte i början att göra det mer i smyg 

men märkte ganska snabbt att de inte brydde sig om jag tog upp telefonen för att skriva ner 

korta anteckningar. Sedan när jag kom hem till huset så gjorde jag fulla fältanteckningar av 

dagen så gott jag kunde för att underlätta senare arbete.   
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4.4.1 Intervju 

Fangen (2005) skriver att det är vanligt att kombinera deltagande observation med kvalitativa 

intervjuer. Intervjuer kan användas för att validera observationsmaterialet. När observationer 

och intervjuer kombineras så kan forskaren ställa frågor om saker han eller hon har sett, på det 

viset kan forskaren jämföra det som sagts under intervjun med det som han eller hon har sett. 

Då kan forskaren bättre bedöma giltigheten av vad deltagarna sagt. Jag gjorde bara två 

intervjuer, en på ljudtekniken och en på skådespelaren. Mina frågor handlade om saker som 

jag hade upplevt och sett, det för att se om mina observationer stämde överens med hur 

personerna kände och tyckte. Intervjuerna var korta, den längsta var 25 minuter lång. Den 

intervju som var med ljudteknikern var den som blev längst och mest strukturerad. För 

skådespelaren så blev det inte så planerat, eftersom jag dagen innan (27 oktober) kom på att 

det kunde vara bra att göra en intervju om hur han kände närvaro. Jag funderade ut lite frågor 

i huvudet och sedan efter produktionen var klar (28 oktober) så ställde jag några frågor till 

honom. Intervjuerna har transkriberats där jag har skrivit ned det de säger på norska och sedan 

översatt citaten till svenska. Citaten har jag varsamt redigerat så att språket blir läsbart.  

4.4.2 Webbenkät 

Efter några samtal med Knudsen så bestämde jag mig för att skicka ut en enkät till publiken 

med frågorna från Handberg, Jonsson och Knudsen (2005). Det för att senare analysera 

resultatet och se om det var någon skillnad mellan resultaten från deras produktion mot den 

här produktionen i Lillehammer. Jag frågade även i slutet om det var ljudet eller bilden, eller 

om det var båda som påverkade känslan av närvaro. Det blev även en följdfråga om att 

deltagaren skulle motivera svaret för att få en djupare beskrivning.  Eftersom jag fysiskt inte 

kunde vara på plats i både Sverige och Finland innebar det att jag inte kunde ge personerna i 

publiken enkäten i pappersform så att de kunde fylla i den direkt, utan jag skickade ut enkäten 

med hjälp av mail och enkäten gjordes i Google Forms. Antalet som var med och medverkade 

i min enkät var tio personer, enkäten skickades ut till 18 personer. Det var ungefär 30 

personer som satt i publiken totalt. De låga svarsantalen kan bero på att jag sände ut den via 

mail och inte hade någon möjlighet att ringa till alla i publiken (Norge, Sverige och Finland) 

för att berätta vad undersökningen gick ut på. När enkäter sänds ut via mail är det lätt att folk 

inte läser mailet och inte svarar, för att undvika detta så sände jag ut flera påminnelser. I 

Handberg, Jonsson och Knudsens produktion från (2005) så var det ungefär 30 personer som 

deltog i undersökningen. 
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4.5 Fältarbetet 

Under vecka 42 och 43, år 2016, så var jag ute på fältet i Lillehammer. Arbetspassen varade 

mellan ungefär 9-17 varje dag. På arbetsplatsen så observerade jag, ställde frågor samt 

antecknade relevant information. Jag samlade även klagomål och missförstånd som kan 

utvecklas för att få fram ett bättre resultat.  

4.6 Utträde ur fältet 

Något som inte riktigt är självklart är när forskaren ska utträda från fältet. Det är för att det 

inte finns någon riktigt struktur att följa, ett exempel kan vara att observationerna avslutas när 

en hypotes är bekräftad eller att all data är insamlad till analys. Oftast saknas det en självklar 

slutpunkt, men självklart kommer det ett slut för deltagande observationen. Det kan vara att 

forskaren avslutar av personliga skäl, som till exempel att få komma hem till familjen igen. 

Det kan även vara en student som har ett slutdatum där avhandlingen ska vara klar (Bryman, 

2008). För mig var utträde av fältet ganska lätt, då slutdatumet för produktionen var den 28 

oktober och efter det så blev det ingen mer produktion i Lillehammer. Min insamling av data 

tog dock inte slut i Lillehammer, då jag hade en enkät ute som publiken skulle fylla i efter 

produktionen. Sammanlagt var jag ute på fältet i sju dagar under en två veckors period. Efter 

fyra veckor hade jag fått in svarsantalet från enkäten och kunde då börja sammanställa.  

4.7 Etiska överväganden 

Alla deltagare har blivit meddelade av forskningens syfte och de har själva fått bestämma 

över sin medverkan. Uppgifterna från de medverkande har behandlats konfidentiellt och jag 

har endast använt de insamlade materialet för forskningssyfte. Jag kommer inte skriva 

personerna med namn, utan den kvinnliga ljudteknikern kommer få heta ljudtekniker och den 

manliga skådespelaren kommer heta skådespelaren. Jag har använt de forskningsetiska 

riktlinjer som vetenskapsrådet tagit fram (2002). 
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5 Resultat och analys 

Det insamlade empiriska materialet kommer presenteras med hjälp av frågeställningen ”Hur 

agerade produktionstekniker och konstnärliga ledare för att via fiber fjärrproducera närvaro 

under en direktsänd virtuell teater där produktionsteam, skådespelare och publik befann sig på 

tre platser i Norden?” Den har sedan brutits ner till tre teman som är ”5.1 Hur ser processen ut 

vid en fjärrproduktion som använder sig utav närvaroproduktion för att projicera en virtuell 

teater”, ”5.2 Intervjuerna med ljudtekniker och skådespelare” och sedan ”5.3 Publikens 

enkätsvar av närvaroproduktion”. Teori kommer knytas samman med resultaten samt begrepp 

från tidigare forskning kommer att användas.  

5.1 Hur ser processen ut vid en fjärrproduktion 

som använder sig utav närvaroproduktion för att 

projicera en virtuell teater? 

 

Genom deltagande observation som produktionstekniker följde jag under sju dagar 

fjärrproduktionen av en virtuell teater på plats i Norge. Den virtuella teatern fjärrproducerades 

mellan Finland, Sverige och Norge där de olika länderna bidrog med olika delar till hela 

produktionen. Produktionen bygger på tidigare närvaroproduktions forskning från Handberg, 

Jonsson och Knudsen (2005). Publiken fick se föreställningen via en TV skärm och på varsin 

sida av sig hade de en projektorduk, där en projektor projicerade publiken från Finland på 

högersida och från Sverige på vänstersida utifrån publikens perspektiv. I Finland fanns det en 

skådespelare med en mocap dräkt på sig. En mocap dräkt har sensorer på sig som sedan en 

dator avläser och skapar en animerad figur. De sände senare över den animerade figuren med 

fiber till Sverige. I Sverige så producerades ett virtuellt rum, själva bakgrunden. I Norge fanns 

det en skådespelare med en greenscreen bakom sig. Han fick behålla sitt naturliga jag men 

flyttades in i det virtuella rummet med hjälp av en greenscreen. Där kunde sedan den finska 

och norska skådespelaren spela en teater med varandra. På grund av tekniska problem med 

ljudet så kunde inte framträdandet genomföras då de två skådespelarna inte kunde höra 

varandra för att ljudkorten i Finland slutade fungera. Under genrepet så fungerade det bra 

vilket gjorde att jag kunde uppleva hur teatern skulle vara. Något som jag observerade var att 
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under tiden jag var där så var inte producerat rumsljud något som hade fokus. Utan det var 

bilden som låg i fokus samt att de konstnärliga ledarna ansåg att ljudet skulle höras utifrån ett 

dokumentationskaraktär (Gullö, 2010). Ljudteknikern arbetade så att ljudet från skådespelarna 

skulle ligga nära i ljudbilden och att det skulle höras tydligt vad de sa. För att skapa närvaro 

använde ljudtekniken publiken som bakgrundsljud i mixen. På skådespelaren så använde de 

en mygga (liten mikrofon som satt fast i skjortan) för att den lät bäst och syntes inte i 

kameran. Ljudet skickades via Dante, både mellan enheter på skolan men även mellan 

länderna. Den här produktionen var ett test för att se hur bra Dante fungerade på långa avstånd 

då det blir hög latency (fördröjning). Resultatet visade att det inte fungerade i Finland 

samtidigt som de använde mocap figuren, då det blev för stor belastning. Sedan var det 

problem att ibland kunde ljudet försvinna och komma tillbaka senare. I samtal med Erixson så 

trodde han att det var ljudkorten som var för svaga i prestanda för att klara av latencyn vilket 

gjorde att de slog av. Internt på högskolan så fungerade ljudkorten bra då det var korta 

avstånd. Jag observerade att om producerat rumsljud skulle användas så skulle ljudtekniken 

behöva göra tre imaginära rum, en för skådespelaren, en till publiken och en till virtuella 

teatern.  

 

När jag pratade med Erixson så sa han att det inte fanns någon tydlig projektledare för 

projektet. Jag observerade att det fanns några mindre ledare men ingen som hade fullt ansvar 

och styrde projektet. Detta blev ett stort problem när det skulle vara möten via online video 

mellan de tre länderna vilket innebar att inte var någon som hade rollen som aktiv och 

dirigerande ledare (Gullö, 2010). Det medförde att det blev lätt kaos under mötena och att 

missförstånd skapades. Sista veckan utav projektet anslöt en bildproducent. När jag 

intervjuade ljudteknikern så beskriver hon att bildproducenten som blev den tydliga ledaren i 

slutet egentligen inte var tänkt som det från början. Sedan berättar även ljudteknikern att 

bildproducenten är en problemlösare vilket gjorde att bildproducenten blev väldigt stressad då 

ingenting fungerade och började styra upp saker. Det blev tydligt att bildproducenten blev den 

aktiva ledaren utifrån Gullös tredje dimension. Jag observerade även att bildproducenten 

arbetar med projektledning. Ljudteknikern säger även att det borde ha varit en person som var 

med och styrde aktivt från starten och ledde projektet. Något som jag såg ganska snabbt var 

att de olika länderna hade stora problem med kommunikationen. Det största problemet var att 

det skedde begreppsmissar då det var olika språk, olika ord på engelska kan betyda två olika 

saker när personerna översätter det till sitt eget språk. Sedan använde de olika begrepp för 

samma sak, då sa de att en begreppslista skulle vara bra att följa.  
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5.2 Intervjuerna med ljudtekniker och skådespelare 

När jag intervjuade ljudteknikern om närvaro och rumsljud så säger hon:  

Det som var intressant är det att de spelar i olika rum och att det hjälpte att lägga på klang på 

de båda, för då blir ljudet mer utjämnat. Då hörs det inte lika tydligt att de står i två olika rum. 

För hela huvudprincipen var ju att de skulle se ut som att de stod i samma rum. Så det var 

intressant att komma på att på så enkelt vis att bara lägga på lite rumsklang på båda 

skådespelarna. [...] Jag själv skulle vilja ha lagt in musik som faktiskt skulle kunna understryka 

det de prata om. Det blev så tomt när de bara stod där och hade en dialog. [...] när regissören 

inte önskade ljud eller musik på de så var de hennes vilja för det, och skådespelaren sa nej det 

ska inte vara något där. (Ljudtekniker,2016) 

 

Utifrån Gullö (2010) så hade hon ett produktionsideal då hon ville ha en produktionskaraktär 

på framträdandet istället för en dokumentationskaraktär. Medan regissören ville ha en 

dokumentationskaraktär så fick ljudtekniken helt enkelt ge sig. Det jag observerade av 

regissören var att hon var dirigerande och drivande utifrån Gullös andra dimension. Hon hade 

tydliga intentioner av hur det skulle vara och hon tog inte in så mycket hjälp av vad de andra 

tyckte. Ljudteknikern kan jag säga är en hantverkare enligt Becker (1978), men som började 

tänka utanför hantverkarens ramar och började tänka som en konstnär. Dock så blev hon 

stoppad av konstnären (regissören) som inte ville producera ljudet utan tänkte mer på att bara 

producera det visuella (bild).  

 

Intervjun med skådespelaren visade att producerat rumsljud (fiktivt rum) som var hörbart 

hade förbättrat hans prestation. Han hade en obearbetad ljudsignal från den andra 

skådespelaren under teatern. Jag fick även reda på att han bara haft en öronsnäcka på sig 

vilket gör det svårt att lokalisera sig i rummet då det blir en mono signal. Jag frågade om det 

istället hade hjälpt att sätta upp fyra mikrofoner i rummet för att fånga upp dels rumsklang 

men även för att hjälpa skådespelarna att orientera sig med ljudet, vilket han tyckte hade varit 

bra. Sedan frågade jag om det hade varit bättre om han haft två öronsnäckor eller surroundljud 

till teatern, vilken han svarade att det hade varit bra.  

 

I intervjun med ljudteknikern så berättar hon att kommunikationen inte funnits då Norge 

började rigga upp tekniken vecka 42 men i de andra länderna så började de vecka 43. Detta 

blev ett problem då det skulle ha varit genomgång av tekniken och första testkörningen i 

början av vecka 43, men att det inte gick då Sverige och Finland inte hade fått igång sin 
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teknik. Ljudteknikern nämner även att det är svårt att hålla en kommunikation om de 

ljudsignalerna de ska skicka och vilka ljudteknikern ska ta emot. Kommunikationen skedde 

mycket via mobil eller mail för att de inte hade en signal uppe via interna 

kommunikationssystem (intercom) eller så svarade inte den andra, det blev lätt att 

ljudteknikern missade besked och liknande. Ljudteknikern säger i intervjun:  

Det har kommit förslag om att det kanske skulle ha varit någon representant ifrån våran skola i 

de andra länderna. För då hade det vart en person som vi hade känt som hade kunnat 

vidareförmedla de beskeden vidare i de andra länderna, för jag tror de som kanske krascha 

mest, att det blev så mycket kommunikation så allt blev så oklart då. Det gjorde alla så osäker på 

vad som egentligen skulle ske. Om jag hade haft en klasskamrat som jag bara kunde ringa och 

prata om problemen på norska så hade den kunnat vidareförmedlat då på engelska eller svenska 

på plats. (Ljudtekniker,2016) 

 

5.3 Publikens enkätsvar av närvaroproduktion 

Norge hade störst svarsantal där det var sju personer som svarade, i Finland var det två 

personer som svarade och i Sverige så var det en som svarade. Den andra personen från 

Sverige skickade ett mail till mig där hon sa att hon inte ville svara på enkäten för hon tycker 

fjärrproduktion av scenkonst inte kan jämföras med en riktig liveföreställning, att möta kött 

och blod är helt enkelt en för komplex upplevelse att försöka återskapa med skärmar så som 

tekniken ser ut nu. Eftersom att det var så lågt svarsantal så saknas det reliabilitet i svaren. 

Därför kommer svaren endast att användas som ett stöd i undersökningen. Rumsljudets 

betydelse för publiken framgår inte i enkätfrågorna då de inte är utformade för att fråga om 

ljudets betydelse.  

 

I frågan jag lade till i enkäten om ljudet eller bilden är det viktigaste så framkommer ljudets 

betydelse mer. En skriver ”Only having sound (phone) makes me connect more to someone 

distand than only vision, but to have a sense of sharing space both sound and vision are 

necessary”. Med detta menar respondenten att ljudet är viktigare för att ha kontakt med någon 

på distans istället för bild men för att kunna dela rumslig närvaro så är både bild och ljud 

nödvändigt. En annan respondent skriver, ”Both sound and some vision affects the "presence" 

experience. When you are sitting at theatre with audience, usually in dark lightning 

conditions, then the sound of the other participants affects more. And in my opinion, sound in 

this kind of remote experience should be produced in surround”. Den här respondenten menar 
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att både ljud och bild påverkar närvaron men när han eller hon sitter på en teater i mörk 

belysning så har ljudet större betydelse för att kunna känna närvaro med de andra. 

Respondenten nämner även att i en sådan produktion så borde ljudet vara i surround. Samma 

respondent skriver också: Another option to bring this kind of experience into a remote 

location could be VR/360-video with spatial sound? Ett annat alternativ för att gör detta är att 

det kan vara bra att göra en VR/360- video produktion med spatial ljud.  

 

5.4 Sammanfattning av resultaten 

Det viktigaste resultaten är att imaginära rum och det spatiala har en stor betydelse för att 

kunna känna närvaro i en produktion. I intervjun med skådespelaren visade att producerat 

rumsljud (fiktivt rum) som var hörbart hade förbättrat hans prestation. Dock hade inte 

konstnärliga ledare och produktionstekniker kunskap om att göra det. Ljudteknikern skulle 

även behövt skapa tre rumsmixar för skådespelaren, publiken och för virtuella teatern om 

producerat rumsljud hade använts. Det är även viktigt att ha en tydlig ledare för att det inte 

ska ske några missförstånd då det handlar om kommunikation mellan flera länder. Utifrån 

enkätsvaren fick jag fram att det var viktigt med att skapa ett imaginärt rum för att de skulle 

uppleva närvaro. Sedan tyckte de att både bild och ljud var viktigt för närvaron men att ljudet 

var viktigare om de separerades.  
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6 Diskussion 

6.1 Relation till tidigare forskning  

Resultaten visar att rumsljudet under fjärrproduktionen av den virtuella teatern skapades med 

ett dokumentationsideal. Utifrån Gullös (2010) första dimension så hade produktionen en 

dokumentationskaraktär då de arbetade att efterlikna så som det lät i lokalen. Sedan så 

observerade jag kunskapen att producera ett imaginärt rum inte var något som de konstnärliga 

ledarna hade som intention att göra. Utifrån Burlin (2008) så har rummet och det spatiala en 

stor betydelse för att kunna lokalisera sig i ljudbilden och det berättande hur rummet ser ut för 

att musiken ska bli levande där jag istället för musik sätter det i relation till skådespeleriet. 

Detta visade sig vara viktigt för både skådespelare, publiken och för den virtuella teatern som 

sändes. Det betyder att ljudteknikern behövde skapa tre imaginära rum för att produktionen 

skulle bli berättande och levande. Detta är svårt att skapa och aktivt arbeta med om det bara är 

en person som gör det. Utifrån Williams (2009) så är det viktigt med en bra medhörning för 

att musikerna ska dels höra varandra bra men att inte störa den kreativa akten. Termen 

”soundscape” betyder att omfatta och redogöra hela ljudupplevelsen i en miljö där det är ett 

problem att återskapa ”naturkällan” när den återges via hörlurar. Detta tycker jag är lika 

viktigt för en musiker som för en skådespelare, då deras prestationer påverkas beroende på 

vilken medhörning de har. Om då ljudtekniken är ensam att producera bra medhörning till 

skådespelaren, sedan producera bra ljud till publiken och sist till sändningen, så blir det för 

mycket arbete för en person.  

 

Om jag ska knyta samman resultaten mot Beckers (1978) teori arts and craft så ställer jag att 

ljudteknikerna och ledarna i produktionen behöver bli mer konstnärer och producera istället 

för att vara hantverkare och dokumentera. Att producera kan vara att göra ett imaginärt rum 

eller tillämpa surround ljud och sedan använda VR teknik för bild, eftersom då kan publiken 

förflytta sig till ett virtuellt rum. Med dokumentera så relaterar jag det till att personerna sätter 

upp mikrofoner, stativ och så vidare, där de sedan gör ett jobb att försöka få allt att låta bra, 

nära i ljudbilden, en bra ljudupptagning. Om det är till exempel en opera så är det inte aktuellt 

att börja lägga på reverb och producera, då det oftast inte är något som sker inom opera. Fast i 

en närvaroproduktion så har jag observerat att det kan vara bra att producera, alltså att 

ljudtekniker och ledarna bör bli hantverkare som börjar utöva konst som Becker nämner. 
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Detta för att skapa ett imaginärt rum som Burlin (2008) skriver. I detta rum kan sedan både 

publik och skådespelarna kliva in i och kunna orientera sig bättre i. Intervjun med 

skådespelaren speglar detta bra då han hade problem med att orientera sig med hjälp av ljudet 

då han inte visste vart skådespelaren från Finland befann sig.  

 

I Knudsens forskning så skriver de inget om ljudets betydelse för närvaron. Utan de fokuserar 

på det visuella för närvaron, även fast det är musiker med i produktionen från (2005), så 

skriver de inget om ljudets betydelse för närvaron. Det jag har fått ut ur mitt resultat är att 

ljudet har stor betydelse för närvaron. Enkätsvaren och intervjuerna visar på att om en ljud- 

och bildproduktion produceras med imaginärt rum, spatialitet och med VR. När publiken 

vrider på huvudet så ska de kunna lokalisera sig med hjälp av både bild och ljud, ljudet ska 

förändras som det gör i det verkliga livet. Det är även här surround börjar bli viktigt då det 

blir lättare att ta reda på varifrån ett ljud kommer, gentemot om produktionen är i stereo.  

 

Som Johnston (2014) nämnde så är det lönsamt att göra fjärrproduktioner istället för vanliga 

OB produktioner där det förekommer fördröjning om satellit används. Fjärrproduktion medför 

att kunna öppna för samarbeten mellan olika länder och göra till exempel en sådan här 

produktion. Han skriver även att det medför att mer människor kan arbeta i hemstaden istället 

för att resa runt. Jag tror att det är väldigt bra för nära relationer då de inte behöver vara borta 

ifrån varandra under en längre tid. Sedan, i ett miljöperspektiv, så är det bra att det inte 

transporteras lika mycket utrustning då tung utrustning påverkar klimatet negativt då det blir 

mycket utsläpp. Lind (2012) skriver liknande saker som Johnston och jag tror att det här 

kommer vara en teknik som kommer att användas väldigt mycket framöver, eftersom att SVT 

har investerat i en ny studio, vilket tyder på att det här är en metod som de vill jobba med.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom att projektet misslyckades då ljudet försvann i Finland så att den virtuella teatern 

inte gick att genomföra, så var det svårt att få in bra reliabilitet i empirin ifrån enkäterna hur 

de hade upplevt närvaron. Det påverkade även mina observationer att se hur konstnärliga 

ledare och produktionstekniker arbetade när det var skarpt läge och jag fick även uppleva ett 

kaos då det inte gick som planerat. Det har jag tagit lärdom av, dels för att deras reservplan till 

ljud inte fungerade samt att en fungerande reservplan är viktigt för ett projekt. Även om min 

första intention med den här studien var att observera processen av en fjärrproduktion. Vilket 
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jag senare inte prioriterade lika mycket så har jag observerat något värdefullt, då producerat 

rumsljud är viktigt. Sedan att konstnärliga ledare och produktionstekniker inte tänkte på 

producerat rumsljud, så bidrar jag med kunskap till dem om det. Därför tycker jag att empirin 

i den här undersökningen har reliabilitet då det är saker som jag såg under produktionen även 

om validiteten från början inte var tänkt till att fokusera på rumsljud. 

 

Eftersom detta var min första deltagande observation så saknar jag erfarenhet. Vilket påverkar 

trovärdigheten i resultatet då jag var med och påverkade studenterna, speciellt ljudteknikern. 

Detta gör att resultaten till viss del är skapad av mig, men i slutändan så var det inte jag som 

tog några beslut utan jag kom bara med förslag om hur saker kunde göras. Mycket av 

resultatet bygger på mina fältanteckningar och minne, även här som oerfaren deltagande 

observatör så kan jag ha missat mycket viktig information som kanske en mer erfaren forskare 

hade upptäckt. I och med att det var ett främmande språk (norska) så var det ganska svårt i 

början att förstå alla ord de sa vilket påverkade mina intryck om situationer och förståelse för 

olika betydelser. Mina egna förkunskaper hur jag själv har gjort fjärrproduktioner påverkade 

hur jag såg på projektet ur mina egna arbeten, vilket också påverkade resultaten. Detta var 

ganska ofrånkomligt att inte göra, men jag försökte vara så öppen jag bara kunde för att ta in 

all data och intryck för studien. När jag lyssnar på intervjuerna i efterhand så märker jag även 

att jag påverkade svaren lite då jag ställde ganska riktade frågor, vilket gjorde att personerna 

svarade på ett annat sätt än vad de kanske hade gjort om jag hade använt mer öppna frågor. 

Om jag skulle ha gjort om undersökningen nu så skulle jag ha försökt att dokumentera mycket 

mer än vad jag gjorde. Det hade även varit bra om jag hade filmat hur de arbetade för att 

sedan kunna gå tillbaka och reflektera om det. En film kan inte förvränga saker på samma sätt 

som jag själv och mitt minne kan göra. Även om jag skulle ha avvaktat lite mer med att gå in i 

situationer och själv bli aktiv, hade det varit bättre om jag varit mer passiv i början som min 

första tanke var innan jag genomförde observationerna. Något jag kände var att när jag blev 

aktiv så skapades ett förtroende emellan mig och respondenterna så det blev lättare att ha 

öppnare dialoger. Det blev inte en lika stel stämning som det kanske hade blivit om jag varit 

passiv, då kanske de hade tänkt att jag bara var en konstig ”forskare” som stod och 

dokumenterade. Utan nu blev jag mer en vän med dem som jag undersökte och skapade en 

väldigt bra kontakt, med tanke på den korta tiden jag var där.  

 

Om jag skulle ha gjort en liknande produktion nu så hade jag arbetat utifrån ett 

produktionsideal med ljudet. Där inblandade människor är medvetna om att ett imaginärt rum 
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kommer att skapas för skådespelarna, publiken och för slutprodukten. Sedan att ta in en till 

ljudtekniker som får rollen att arbeta med antingen skapandet av rum till skådespelaren eller 

till både skådespelaren och publiken. Det för att göra arbetet lättare för ljudteknikerna, då det 

blir för mycket arbete för en ensam ljudtekniker. Även utifrån mina erfarenheter som jag har 

fått under den här undersökningen så är det att ha tydliga mål som ska följas. En ledare som är 

med och styr aktivt från början. Sedan att ha tydlig kommunikation i projektet så att inga 

missförstånd sker och att använda en begreppslista som alla får följa. Jag hade även försökt 

göra produktionen i surround för att öka närvaron i produktionen och i VR.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Fortsatt forskning inom det här området skulle kunna vara att testa vad surroundljud har för 

påverkan för närvaron. Detta kan genomföras genom att sätta upp en liknande produktion fast 

producera det i till exempel 5.1 ljud och samla in data från publiken och 

produktionspersonalen. Sedan kan den som gör undersökningen jämföra sin data med tidigare 

forskning och se om det blir bättre eller sämre. En annan fortsatt forskning kan vara att göra 

en VR produktion, där istället för att publiken sitter och tittar på en pjäs med två skärmar 

bredvid sig så har de ett VR headset på sig. Med VR tekniken så kan personerna befinna sig i 

ett virtuellt rum som blir mer verklighetstroget än vad jag fick uppleva i produktionen i 

Norge.  
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7.1 Intervjuer och samtal  

Intervju med ljudtekniker, 2016-10-28.  

Intervju med skådespelare, 2016-10-28. 

Samtal med Mats Erixson, 2016. 

Samtal med Aase Knudsen, 2016. 

Transkribering av intervjuerna finns hos författaren.  
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8 Bilagor 

8.1 Webbenkätsvar 

Respondenterna hade som svarsalternativ där 1 så kunde de inte känna något och 5 så kunde 

de känna mycket: 

1. Not at all 

2. A little 

3. Somewhat 

4. A lot 

5. A great deal 

 

2,5
2

2,25
2,5

3,33

2

3,33

I	felt	as	though	
the	other	

audience	was	
watching	the	

same	theatre	play	
I	was	watching	

(10)

I	felt	as	though	
the	performers	
were	 performing	
in	one	place	(8)

It	seemed	to	me	
the	actors	felt	as	
though	they	were	
playing	in	the	
same	room	(9)

I	felt	alienated	
from	the	other	

audience	
members	 that	
were	 not	

physically	sitting	
with	me	 (10)

I	felt	 connected	
from	the	other	

audience	
members	 that	
were	 not	

physically	sitting	
with	me	 (10)

I	became	
immersed	 in	the	
performance	 (8)

I	felt	 like	a	
distance	viewer	
of	the	event	 (10)

Resultat	från	Webbenkät

Medelvärde	av	 resultaten
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Svaren från deras enkät kommer jag presentera där fråga ett speglar fråga ett i figur två och så 

vidare. 

1. 3.945 

2. 3.255 

3. 3.625 

4. 2.29 

5. 3.03 

6. 3.795 

7. 1.715 

 
 

 

 


