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Abstrakt: 
 

I det här examensarbetet undersöker vi hur medlemmarna i en flerkameraproduktion kommunicerar 

med varandra under en inspelning och hur de förhåller sig till den rollbeskrivning som 

flerkameralitteraturen framställer. En avsikt med studien är att få kunskap om hur väl 

högskoleutbildningen i flerkameraproduktion överensstämmer med branschens krav på blivande 

medarbetare. Examensarbetet resultat bygger på observationer av tre svenska professionella 

flerkameraproduktioner och tyder på att branschen gör en delvis annan tolkning av 

flerkamerayrkesrollen, än den som förespråkas i utbildningen. Efter vår undersökning är vi båda 

överens om att det finns ett visst kunskapsglapp när det gäller socialisation, fackspråk, teknik och 

hur rollerna borde agera.  
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1.0 Introduktion  
  
1.1 Bakgrund 
 

Flerkameraproduktioner finns det mycket av på tv och de flesta vet kanske vad det är. De flesta barn 

och vuxna har någon gång tittat på sport, nyheter och stora tv program som idol eller 

melodifestivalen. Det personer kanske inte vet är att det kallas för flerkameraproduktioner. När man 

nämner ett av dessa program förstår de förmodligen vad en menar. Generellt sett har många 

vetskapen om att det finns flera kameror, en programledare och att det är ett team som arbetar i ett 

kontrollrum samt att det finns personer i studion. Det är ett ämnesområde som alla vet om fast de 

flesta vet nog inte hur själva arbetsprocessen går till. En flerkameraproduktion kan gå till på många 

sätt. Det finns nämligen olika sorters teknik som används, beroende på vad som ska filmas och var. 

De produktioner vi utför på högskolan är oftast studioproduktioner men det förekommer även några 

fjärrproduktioner. 

  

Studiosystemet är ett gammalt system som blev populärt med showen I love Lucy från 1951, där 

ljussättningen var gjord för alla vinklar, de hade livepublik och ett flertal kameror som kunde röra 

på sig och filma samtidigt (Jacobsson, 2000, s 33). Studioproduktioner innebär att det mesta redan 

är kopplat för en flerkameraproduktion. Ljudet är lätt att synka, det går snabbt att koppla in 

kamerorna och det finns oftast även en livepublik (Jacobsson, 2000, s 35). Det är dock inte lika 

smidigt med en OB-produktion. 

 

En OB-produktion (Outdoor broadcast) eller ”Mobile television” som Jacobsson (2000, s 36) kallar 

det är när produktionen tar med sig all teknik, som behövs för en flerkameraproduktion, till en plats 

utanför studion. En OB-produktion kan även vara en fjärrproduktion. Det innebär att alla 

teammedlemmar som brukar jobba i studion under sändning, befinner sig på en helt annan plats än 

de i kontrollrummet. Produktionen sänder kamerabilderna genom fiberkablar och tar emot bilderna 

på en annan plats. Det kan vara allt från två byggnader bredvid varandra till olika städer eller till 

och med olika länder. Ett exempel på en OB-produktion är sportevent. Det första sport eventet som 

sändes live till allmänheten var det engelska derbyt i Storbritannien den 2 juni 1931 av BBC 

(Owens, 2007, s 156). Då sände de kamerabilden på en kanal medan ljudet fick sändas över radion.  

 

I det här examensarbetet är det arbetsprocessen i en flerkameraproduktion vi undersöker. Vårt fokus 

i studien ligger på hur teammedlemmarna kommunicerar med varandra under en inspelning och hur 

de förhåller sig till sina respektive roller. En flerkameraproduktion beskrivs, både i undervisningen 

på högskolan och i kurslitteraturen som en systematisk och standardiserad verksamhet, där varje 

medarbetare i produktionen förväntas utföra sin uppgift enligt en strikt definierad roll. De roller 
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som sitter i kontrollrummet är bildproducent, bildmix, grafik, scripta, a-ljud och ljus (Ward, 

Bermingham & Wherry, 2000, s 30). De roller som befinner sig i studion är bland annat studioman, 

kameraoperatörer, b-ljud och TOM (Ward, Bermingham & Wherry, 2000, s 30). Rollerna är 

översatta från engelska och är de svenska benämningarna som vi har använt på vår utbildning. 

Enligt Ward, Bermingham och Wherry (2000, s 30) är det denna rollbesättning och varje 

medarbetares efterlevnad av rollen, som utmärker en flerkameraproduktion. Varje medarbetare i 

teamet utför sin uppgift och inget annat. Det här manualliknande sättet att beskriva 

flerkameraarbetet har fått oss att fundera på hur jobbet ser ut i verkligheten, det vill säga en 

professionell flerkamerainspelning. Om rollerna och dess uppgifter är lika strikt definierade som 

läroböckerna påstår, tyder det på möjligheten att flerkameraproduktioner, i motsättning till andra 

medieprofessioner som journalistik, styr bort från trenden mot multikompetens. Det vill säga 

mediearbetsplatser där “alla gör allt” (Nygren, 2010, s 17).  

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur rollerna står i relation till 

flerkameralitteraturen jämfört med branschen. I förlängning av detta är syftet också att undersöka 

om det skiljer sig mellan de praktiska färdigheter vi får från utbildningen och den praxis som finns 

inom flerkamerayrket. Det är vår avsikt att belysa vilka eventuella kunskapsglapp som kan finnas 

mellan den flerkamerakunskap vi har fått på högskolan och den kunskap som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. För att undersöka detta har vi gjort en observationsstudie av tre svenska 

flerkameraproduktioner från olika produktionsbolag.  

 

Våra frågeställningar är: 

➔ Hur kommunicerar teammedlemmarna under en flerkameraproduktion och hur förhåller 

teammedlemmarna sig till sina respektive roller? 

 

➔ Hur överensstämmer de praktiska och teoretiska kunskaperna från högskolans utbildning 

med branschens existerande krav?  

 
2.0 Metod 
 

I metodavsnittet kommer vi att ta upp följande: Motivering, Urval, Genomförande, Metodkritik, 

Etik i metoden och Samarbetet.  

 

2.1 Motivering 

Den kvalitativa metoden vi använde oss av för att svara på vår frågeställning, var observation. Vi 

valde att göra ett flertal observationer för att få en större bild av branschen. Observationsmetoden 
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gav oss även möjligheten att se dolda mönster i teamarbetet, kommunikationen och hur 

medarbetarna förhöll sig till sina roller (Bryman, 2018, s 143). Jämfört med hur de förhåller sig till 

den flerkameralitteratur som finns tillgänglig inom ämnesområdet. Metoden gav oss även chansen 

att observera kommunikationen och rollernas beteende i varierande miljöer. 

 

Den första av två observationsmetoder vi använde oss av var strukturerad observation.  

Bryman (2018, s 348) nämner dessa tre punkter, vilket gav oss stöd för detta valet: 

1. Möjlighet att få tillförlitlig information om olika skeenden i produktionerna.  

2. Möjlighet att observera specifika tidpunkter och händelseförlopp. 

3. Möjlighet att tidsmässigt kunna följa ett observationsschema mellan våra olika frågor i 

produktionen.        

 

Ett kodningsschema är vanligt inom en strukturerad observation, då det innebär att man enkelt kan 

kryssa för de förbestämda svaren om de dyker upp (Bryman, 2018, s 342). Vi bestämde oss istället 

för att skapa olika kategorier med frågor. För att alla kategorier skulle bli besvarade delade vi in 

dem i specifika tidsförlopp som observationen skulle ske under, vilket gav oss möjligheten att följa 

observationsschemat på ett strukturerat sätt. Vårt observationsschema förklarar vi mer specifikt 

under genomförandet. 

I en strukturerad observation är det även vanligt att en samlar på sig information genom en 

videoinspelning, eftersom det ger observatören möjligheten att undersöka händelseförloppet i detalj 

och inte missa viktig information (Bryman, 2018, s 353). I vårt fall använde vi oss av fotografier för 

att dokumentera miljön vi befann oss i.  

 

Vi bestämde oss för att också lägga till metoden ostrukturerad observation. Det ostrukturerade 

tillvägagångssättet präglas av att anteckningarna är mindre styrda, vilket gav oss möjligheten att 

skriva mer narrativt (Bryman, 2018, s 340–341). Det narrativa skrivandet hade vi nytta av när vi 

sedan renskrev våra anteckningar efter observationerna, då det hjälpte oss att återskapa en sorts 

mental karta från produktionerna inför för vår analys (Lalander, Philip, 2015, s 109–110). Eftersom 

vi ville få det bästa av två världar valde vi alltså två observationsmetoder. Vi använde en 

strukturerad observation för att skapa ett tidsmässigt observationsschema med kategorier och frågor 

och en ostrukturerad observation för att få mer narrativa anteckningarna och svar. 

 

2.2 Urvalet 

När vi planerade vårt genomförande av tre observationer valde vi produktioner som skulle 

produceras under den tidsramen vi hade för vårt examensarbete. Det innebar att vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2018, s 243, 244) ger ett bekvämlighetsurval forskaren 
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möjligheten att välja studieobjekt som finns tillgängliga för stunden. Författaren Kristin Olson 

(2009, s 179) delar upp flerkameraproduktioner i sin bok Att göra tv-program i olika genrer. De 

genrerna har varit en del av vår motivering till hur vi kom vidare till vårt urval. Hon delar bland 

annat upp samhällsprogrammen i två kategorier: Frukost-tv och underhållningsprogram. Ett 

exempel på frukost-tv är TV4 Nyhetsmorgon, vilket är ett aktualitetsprogram som tar upp 

nyhetsinslag, samtal, reportage och det sänds live. Ett exempel på underhållningsprogram är Så Ska 

Det Låta, där musik är centralt. Olson skriver dock ingenting om sport men vi valde att lägga till en 

sådan sorts flerkameraproduktion för att få en bredare syn på tv-branschen, samt har vi inte fått 

mycket kunskap om sportproduktioner genom vår utbildning. De produktioner vi bestämde oss för 

var: TV4 Nyhetsmorgon, SVT Så Ska Det Låta och C-More hockey Leksand mot Västerås.  

 

2.3 Genomförande 

Lalander (2015, s 101) tar upp frågan tillträde till fältet och det kan vi applicera på vår metod om 

genomförande. Det är den processen som måste utföras för att observationen ens ska gå att 

genomföra och processen är mer komplex än bara en ytligt grundande tanke hos observatören. Det 

viktiga att förstå vid tillträde till fältet är att först få ett formellt godkännande av de som ska 

observeras och att observatören får möjligheten till att vistas i deras miljö och vardagsliv, som i vårt 

fall är en flerkameraproduktion (Lalander, 2015, s 101). 

De tre flerkameraproduktioner vi fick möjligheten att observera under samma vecka gjorde att vi 

kunde fokusera på vår metod och det blev inte heller någon paus för oss i utförandet.  

 

För TV4 hörde vi först av oss till Nyhetsmorgon egna mail: nyhetsmorgon@TV4.se. De skickade 

vidare mailet till deras högste chef och redaktionschef för att se om de kunde hjälpa oss. Vi fick 

snabbt svar från Nyhetsmorgon programchef, som gärna ville veta lite mer detaljer gällande vad vi 

skulle göra. De var alltid positiva till att vi skulle få komma och observera. Efter cirka tre veckor 

gav de oss en tid och ett godkännande för observationen via telefon. Vi skulle infinna oss på TV4 

huset i Stockholm tisdagen den 23 oktober kl 03:00. 

 

För SVT hörde vi av oss till deras allmänna mail: kontakt@svt.nu för att komma i kontakt med en 

person från Så Ska Det Låta produktionen. Vi fick först svar från en exekutiv producent som skulle 

se över våra möjligheter att närvara på en av inspelningarna. Efter ett antal dagar utan vidare 

kontakt fick vi ett e-post svar från SVT att de skickade vidare vårt mail till andra ansvariga inom 

produktionen, vilket ledde till att en projektledare svarade och gav oss godkännande att närvara på 

en inspelning via e-post. Vi fick en tid att vi kunde komma onsdag den 24 oktober för deras näst 

sista inspelningen av programmet. Vi skulle då vara på plats hos SVT i Stockholm kl 13. 
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För C-More Hockey fick vi kontakt med en person som Högskolan Dalarna tidigare har samarbetat 

med från en flerkamera fördjupningskurs. Genom dem fick vi ett nummer till producenten för 

flerkameraproduktionen, som hölls av NEP/C-More. NEP levererar lösningar för bland annat tv och 

eventproduktioner i Europa (NEP.se, 2018). Kontakten på NEP skulle höra med producenten på C-

More Hockey om det var okej att vi medverkade. Efter två dagars väntan fick vi ett svar från NEP 

via telefon att C-More Hockey hade godkänt vår förfrågan och att observationen kunde genomföras. 

Observationen skedde fredagen den 26 oktober med matchstart kl 19:00 och vi var på plats ca kl 

11:30 denna dag. Förproduktionen var 8 timmar före på plats och övriga i produktionen 4 timmar 

före utsatt matchtid. 

 

2.3.1 Observationsschema 

Observationsschemat bestod av kategorier och frågor som vi hade förberett innan observationerna 

som var utformade utefter uppsatsen syfte, (se bifogad pdf-fil). Observationsschemat användes både 

för förproduktionen och produktionen. Vår observation utgick från dessa fem kategorier som vi 

skapade: Kommunikation, Roller, Problem & Problemlösning, Teknik i produktionen och Övrigt. 

Exempel på frågor som skulle besvaras under dessa kategorier var: Vad för fackspråk förekommer i 

produktionerna? Professionsidentiteten- följer de sina roller? Finns det någon tyst kunskap och 

oskrivna regler och hur utspelar sig de? 

Vi delade upp arbetet så att Philip Vahter observerade i studion och Ellinor Thomasson satt i 

kontrollrummet, för att få ett tydligt fokus om exakt vad och vem vi skulle observera. Svaren 

antecknade vi på varsin dator under observationerna. Vi valde att observera: Kommunikation, 

Roller och Teknik under förproduktion där vi gav alla tre kategorierna femton minuters 

observationstid var, vilket resulterar i sammanlagt fyrtiofem minuter. När det kommer till 

produktion observerade vi alla fem kategorier där de fick tjugotvå minuter var, vilket resulterar i 

nittio minuter sammanlagt. Kategorin övrigt blev en kontinuerlig observation parallellt med de 

andra under produktion. Vi har bifogat mallen med vårt observationsschema och de miljöbilder vi 

tog ligger under bilagor. 

I redogörelsen av vårt observationsschema utgick vi ifrån Rennstam och Wästerfors (2015, s 220) 

rekommendationer för hur sortering och reducering av ett kvalitativt material går till. 

Våra fältanteckningar gav oss mycket data som vi senare bekantade oss med, då författarna föreslår 

att observatören "umgås" med det insamlade materialet under en tid efter att fältarbetet har avslutats 

(Rennstam, Wästerfors, 2015, s 220). Det utförs genom att läsa materialet igen och försöka hitta en 

ordning och struktur på det hela. Slutligen såg vi ett mönster i våra anteckningar som vi kunde 

koppla till våra frågeställningar. Vi fann att anteckningarna gick att ordna under kategorierna: 

Fackspråk, Kommandon, Roller och Teknik samt Tyst kunskap. 
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2.4 Metodkritik 

Enligt Bryman (2018, s 352) förekommer det en viss kritik mot strukturerade observationer, vilket 

är dess reliabilitet och validitet. Han belyser tre olika delar som forskare har kritiserat strukturerade 

observationer för tidigare. 

Det första är att det kan förekomma att forskaren i sin observation beskriver en felaktig eller 

irrelevant bild av den miljö som observeras. Risken ökar om observanten som forskaren befinner 

sig i en okänd miljö. Lösningen som Bryman (2018, s 352) tar upp är att det kan hjälpa 

observatören att tydliggöra olika variabler och kategorier, som skulle kunna förekomma under den 

strukturerade observationen, om forskaren får möjlighet till att i förväg genomföra en ostrukturerad 

observation under en viss tid.  

Den andra svagheten som Bryman (2018, s 352) tar upp är hur en strukturerad observation 

orienterar sig kring en väsentlig direkt observerbart beteende, vilket innebär att observatörer sällan 

har kunskapen om vilka avsikter som ligger bakom beteendet hos människor. Det betyder att i en 

strukturerad observation kan inte observatören förklara varför personer beter sig på ett visst sätt och 

det skapar en kunskapsbrist.  

Det tredje problemet är att metoden kan samla på sig en enorm mängd data (Bryman 2018, s 353). 

Det kan bli svårt i ett senare skede att koppla samman datan med generella händelser och den bild 

som förekom under observationen. Följaktligen gör det att vi som observatörer kan få det svårt att 

se det större sammanhanget av de beteendesegment som strukturerad observation används för. 

Lalander (2015, s 100) nämner även en viktig detalj angående öppna observationer, som är en 

alternativ form av en ostrukturerad observation, och det är att det kan vara en stor nackdel om man 

använder den metoden i sin forskningsstudie. Han syftar då på den så kallade forskareffekten. Det 

innebär att vi påverkar de personer som vi observerar genom att de är medvetna om att vi befinner 

oss i närheten. Det kan resultera i att de kan ändra sitt ”normala” beteende, men är observatören bra 

på det hen gör genom att samspela kan den effekten bli förhållandevis liten.  

 

2.4.1 Reflektion över metodkritik 

Den första kritiken som Bryman tar upp om strukturerad observation var inte det största problemet 

för oss, eftersom vi båda har erfarenheter av att vistas i en flerkamera miljö. Det gjorde att vi kunde 

ge en hyfsat relevant och korrekt bild av miljön vi befann oss i. Vi använde oss även av den 

lösningen på problemet som Bryman nämnde genom att förbereda ett observationsschema med 

kategorier och variabler som skulle kunna förekomma under våra observationer.  

Den andra kritiken som handlade om att observatören sällan har kunskapen om avsikterna bakom 

människor beteende var inte så relevant för oss på våra observationer, då vi ej var ute efter varför de 

olika teammedlemmarna uppförde sig på ett visst sätt. Vi var mer ute efter skillnaderna mellan hur 

de arbetade jämfört med våra studentproduktioner på högskolan.  
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För att lösa problemet om den tredje kritiken från Bryman skapade vi ett observationsschema för att 

minska mängden data som vi samlade in och för att få mer kontroll över våra anteckningar. 

Speciellt eftersom vi utförde två observationer under samma produktion, då vi båda satt i olika rum. 

Sedan använde vi oss av Lalanders tips om hur man reducerar ett kvalitativt material för att ta med 

den mest relevanta informationen i examensarbetet.  

Lalander tog även upp kritiken om forskareffekten. Vi försökte lösa det problemet genom att hälsa 

på alla och förklara vårt syfte för teammedlemmarna så att de skulle känna sig bekväma med vår 

närvaro. Vi hoppades på att det skulle öka chansen för att de skulle bete sig så normalt som möjligt, 

för att inte ge oss en fel bild av hur de brukar arbeta. Under observationen försökte vi inte påminna 

dem om att vi var där genom att prata för mycket. Efter ett tag fick vi känslan av att de var så 

upptagna med sina egna uppgifter att de glömde bort oss, vilket gjorde att alla rollerna 

förhoppningsvis betedde sig mer som de brukar göra. Vi är dock medvetna om att det alltid kommer 

att finnas en viss påverkan.  

Eftersom vi bestämde oss för att använda ett observationsschema med ett antal kategorier, som vi 

gav speciella tidsintervall för, skapades problemet att den tiden man observerade inte alltid var den 

mest representativa. Det innebär att en kategori kanske inte fick det mest användbara svaret. Vi 

försökte starta observationen av en kategori när vi märkte att den började äga rum. Till exempel när 

de satte igång att använda fackspråk startade vi klockan för kategorin kommunikation, som vi 

observerade i tjugotvå minuter i produktionerna. Då vi hade många timmar att välja mellan hade vi 

turen att de flesta kategorier som vi skulle observera dök upp flera gånger under produktionens 

gång. Även om chansen för att anteckna det mest optimala svaret inte alltid gick fick vi ändå en 

andra chans för att anteckna ett svar som gav oss tillräckligt bra information. Men det var svårt att 

tajma in observationen, vilket gjorde att vi inte alltid fick de mest representativa svaren.  

 

2.5 Etik i metoden.  

Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin (2017, s 3) skriver om kodex inom forskning som forskaren 

bör vara medveten om. De skriver att om forskaren följer kodexen för forskningsintegritet som en 

bra forskningssed, har examensarbetet grundläggande normer om integritet. De normerna kan bidra 

till vägledning i en forskares arbete med hanteringen av de olika praktiska, etiska och intellektuella 

hinder som kan förenas med forskningen. 

 

De normer som Hermerén och Sahlin (2017, s 4) tar upp i litteraturen är följande: 

Tillförlitlighet: som ifrågasätts då studenten pratar om hur hen kan säkerhetsställa forskningens 

värde som reflekteras i uppsatsens design, metod, analys och hur studenterna har utnyttjat olika 

resurser.  
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Ärlighet: när bedömaren ser på ärligheten i hur studenterna har utvecklats, fullföljt, undersökt, 

rapporterat. Samt hur studenten har informerat om forskningen på ett tillgänglig, rättvist, öppet och 

med en objektiv syn.  

Respekt: att studenten i sin miljö visat respekt för arbetskamrater, forskningsdeltagare, gruppen och 

kulturarvet.  

Ansvarighet: att studenten tar ansvar för sin forskning hela vägen från idé till publicering. Genom 

att ha god koll på ledningen och organisation, samt sin egna utbildning och det mentorskap som är 

tilldelat och dess vidare konsekvenser som kan uppstå. 

 

Docenten Stefan Eriksson (2013, s 220) tar upp en del vanliga etiska aspekter som är bra att tänka 

på inför en observationsstudie. Det är vanligt att en observation eller en forskningsstudie genomförs 

med en inriktning på sociala situationer och hälsan hos en grupp personer och inte specifika 

individer. För personerna i forskningsstudien är det ett krav på ett godkännande mellan dem och 

forskarna och enligt personuppgiftslagen ska deltagarna även få ta del av information gällande 

datan från studien eller observationen (Eriksson, 2013, s 220). Om en forskning inte utförs på rätt 

sätt och får en låg standard kan det skapa ett etiskt problem genom att det kan bli en ofullkomlig 

slutsats (Eriksson, 2013, s 220) 

Om en bestämmer sig för att använda data från en annan forskare är det bra att få en uppfattning 

och granska materialet för att få fram om den är av en hög eller låg kvalité, för att inte påverka ens 

egna forskning på ett negativt sätt (Eriksson, 2013, s 221). Till sist är det också viktigt att alla lagar, 

tillstånd och regler följs av forskaren och att det sker i enlighet med etikprövningslagen (Eriksson, 

2013, s 221). Om det förekommer känslig information mellan informanten och observeraren bör 

man tänka på vilka åtgärder observatören måste använda för att inte läcka den känsliga 

informationen till andra personer i sin omgivning, eller till informantens omgivning som kan vara 

skadlig (Lalander, 2015, s 99).  

 

När vi kontaktade produktionerna som vi skulle observera via mail och telefon, var vi väldigt 

tydliga med att vi var två studenter som studerar film och tv-produktion på Högskolan Dalarna i 

Falun. Det produktionerna ville veta av oss och den informationen vi gav dem var: 

➔ Att vi kom från Högskolan dalarna för att göra en examensarbetet i studiesyfte för att få reda 

på om det finns ett kunskapsglapp i flerkameraproduktion mellan högskolan och branschen.  

➔ Att vi skulle fotografera under observationerna och att vi skulle anonymisera de som är med 

i produktion för att inte avslöja en persons identitet.  

➔ Vi ville få tillgång till deras kommunikationssystem så vi kunde höra deras kommunikation 

på bästa sätt, både från studion och kontrollrummet.  
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➔ Att vi skulle sitta med våra datorer och anteckna utifrån de frågor vi hade tagit fram via vår 

kurslitteratur och inte kommer att störa produktionen överhuvudtaget. 

➔ Efter examination ska vi maila examensarbetet till de produktionerna som vi observerade så 

de få ta del av vad vi kommit fram till.  

➔  Om produktionsbolagen hade några andra tankar och funderingar så var de även välkomna 

att kontakta vår handledare Henrik Stub. 

 

Till sist har vi förstått att vi ska med god överensstämmelse och god vetenskaplig praxis vara 

medvetna och insatta i den litteratur som vi använder i vår forskning av människor och produktioner 

(codex vetenskapliga rådet, 2010).  

 

2.6 Samarbetet 

Vi båda är studenter på Högskolan Dalarna och studerar Film & TV-produktion där idéen för det 

här examensarbetet började med att vi båda har ett brinnande intresse för flerkameraproduktioner. 

Vi funderade över om vi kunde bekräfta att den kunskapen som högskolan har gett oss var 

tillräcklig för att vi senare skulle kunna etablera oss i branschen.   

Våra tidigare gemensamma erfarenheter av att jobba tillsammans i flerkameraproduktioner, gav oss 

förtroendet över att vårt arbete för examensarbetet skulle fungera utan större problem.  

 

Vi planerade gemensamt vilka sorters produktioner vi ville observera, då vi ville ha en bra 

blandning. Vi kontaktade olika produktionsbolag genom antingen e-post eller telefon. Under 

observationerna delade vi upp oss för att vara så effektiva som möjlig och för att se från två olika 

synvinklar. I början av examensarbetet delade vi upp arbetet genom att vi letade efter tidigare 

forskning och teori, där vi båda skrev olika avsnitt som vi efteråt stämde av med varandra. Men hela 

examensarbetet har sedan bearbetats av oss båda.  

 

3.0 Tidigare forskning 

 

I tidigare forskningen skriver vi om Margaretha Herrman och Mathias Broth tankar och forskning 

kring film och tv-branschen, vilket vi kommer att applicera och jämföra med vår egna 

undersökning.  

 

3.1 Formell utbildning eller ej 

I Margaretha Herrman (2008, s 27) studie, Den långa vägen som handlar om filmarbetare har hon 

fått fram information om hur det kommer sig att personer jobbar inom filmbranschen, vilka 
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erfarenheter de har fått inom filmbranschen och om de har någon formell utbildning eller inte. 

Hennes teorier kan vi applicera på vår studie inom ämnesområdet flerkameraproduktion. 

Herrman (2008, s 28) skriver att de filmarbetare som hon har pratat med hävdar att kurser och 

utbildningar är en bra bas för att lära sig yrket och generella grunder. De filmarbetare som Herman 

intervjuade anser att det praktiska lärandet kommer endast i direkt anslutning till yrkesutövandet 

och är något som inte finns i böcker. Det kan resultera till att personer som kommer in tv-branschen 

måste jobba sig upp i hierarkin. I studien skriver hon att vissa roller får börja med “springjobb” i 

filmbranschen där individen exempel hämta kaffe, skjutsar folk, spärrar av vägar m.m. samt jobbar 

oavlönad som en assistent för att få in en fot i branschen eller för att få upp ett nätverk, vilket visar 

på att det finns en hierarki inom mediebranschen. 

Herrman (2008, s 33) säger att en gemensam nämnare i intervjuerna är att utbildningen inte har så 

stor betydelse. I de studier för exempel producenter skiljer sig de olika utbildningarna mycket och 

det blir oklarheter inom professionen samt vilken kompetens rollen bör tillhandahålla under 

utbildningen blir vag. Det innebär att kunskapen som en utbildning kan bidra med inte alltid 

överensstämmer med det som verkligheten behöver. De roller som finns i en produktion kan därför 

behöva utveckla sin kunskap efter utbildningen för att nå upp till den standard som arbetslivet 

kräver. 

  

3.2 Dynamiken och samspelet inom ett team 
 

Mathias Broth, professor från Linköpings universitet, undersökte den franska Tv-produktionen 

Rideau Rouge. Fokusen på undersökningen var dynamiken och samspelet inom ett team där de 

olika medlemmarna utförde olika uppgifter (Broth, 2008, s 905).  

All koordinering till teammedlemmarna kom från kontrollrummet, då det var den centrala delen i 

Tv-produktionen (Broth, 2008, s 910). Kommunikationen och instruktionerna delades ut via ett 

tekniskt system, vilket gjorde att bland annat kameraoperatörerna i studion kunde höra vad som 

sades inne i kontrollrummet men det var inte alltid att de hade chansen att prata tillbaka, eftersom 

det kunde störa andra individer i deras omgivning.  

Broth (2008, s 914) skriver att samarbetet var uppbyggt av en konstruktion och sekvenser där 

teammedlemmarna tog ansvar för sina uppgifter. Varje individ försökte på ett professionellt sätt 

förmedla dessa uppgifter på ett sätt som alla förstod. Ibland kunde det ske genom verbala uttryck 

men även genom icke verbala. Broth (2008, s 915–916) skriver om ett exempel där teamet fick en 

indikation om att det var dags att förbereda för en ny del i programmet. Programledaren nämnde i 

sändningen att de skulle spela upp en video i studion och då förstod bildproducenten och resten av 

teamet att det var dags att förbereda inslaget. Det fanns dock en icke-verbal förståelse att det inte 

var dags att spela upp videon riktigt än. Det fanns till exempel fortfarande tid för att ordna upp 

tekniska problem och för programledaren att få ett svar från gästen. Programledarens lägre tonfall 
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gav sedan kontrollrummet klartecknet för att börja spela upp videon (Broth, 2008, s 915). 

Programledaren har en skyldighet att hålla igång konversationen i studion. Hen har också 

möjligheten att alltid kunna välja att vara huvudpersonen som ska prata, vilket innebär att 

programledaren har makten att avbryta gäster mitt i deras meningar (Broth, 2008, s 916).  

 

Denna sortens program med intervjuer har en särskild form med en specifik norm över hur 

konversationerna och hur allt där emellan ska gå till (Broth, 2008, s 906). Till exempel att 

programledaren eller intervjuaren ska ställa frågor och att gästen ska svara. 

Alla roller har en uppgift att ge åskådarna relevant information så att de förstår vad som händer 

(Broth, 2008, s 916). Det fanns en professionell norm bland teammedlemmarna att den personen 

som pratar är den som snabbt ska visas i bild, om den är relevant. På denna Tv-produktionen var det 

yttrandet av gästens namn och en gemensam förståelse inom teamet som gjorde att 

kameraoperatörerna började röra på sig och kontrollrummet gjorde sig iordning för att byta bild.  

Det fanns även en förståelse att kamera 1 alltid skulle filma programledaren för att få 

“sändningsbara” bilder, vilket innebär i denna kontexten att kameraoperatören alltid hade en bra 

bild på hen (Broth, 2008, s 916). 

Tv-produktionen var uppdelad i två delar där den ena interaktionen skedde i studion, där även 

kontexten för programmet visades och den andra interaktionen skedde i kontrollrummet (Broth, 

2008, s 905). Teammedlemmarna i studion och kontrollrummet samarbetade genom både verbala 

och icke-verbala uttryck och hade en förståelse för varandras roller. 

 

4.0 Teori 

I teoriavsnittet kommer vi att ta upp följande teorier: Branschperspektiv på flerkameraproduktioner, 

Professionsidentitet, Profession och utbildning, samt Tyst kunskap.  

 

4.1 Branschperspektiv på flerkameraproduktioner  

Enligt litteraturen utmärker sig bland annat en flerkameraproduktion genom strikt definierade roller 

där de är tilldelade vissa uppgifter (Ward, Bermingham & Wherry, 2000, s 30). Det känner vi igen 

från vår utbildning, då vi har lärt oss vad varje roll ska göra och hur vi ska förhålla oss till de andra 

rollerna. Den litteratur som finns inom ämnesområdet flerkameraproduktioner har en 

manualliknande form för hur varje teammedlem ska förhålla sig mot varandra. Bildproducenten 

Roger singelton-Turner och producenten Jim Owens beskriver rollerna i sina böcker om 

flerkameraproduktioner. I vårt examensarbete kommer vi nämna några av dessa roller, eftersom 

vissa av dem inte fanns med på de observationerna vi utförde. 
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Singelton-Turner (2011, s 62) nämner i Cue & cut: a practical approach to working in multi-

camera studios de roller som brukar vara med i en vanlig rollbesättning. Produktionerna kan variera 

i storlek beroende på genre och det kan förekomma flera roller som smink eller specialeffekter m.fl. 

De rollerna är: 

➔ Producer (Producent) 

➔ Director (Bildproducent) 

➔ Floor Manager (Studioman) 

➔ Presenter/Actor (Programledare) 

➔ Scene Crew (De som fixar kulisserna, runners, fikaansvarig, gästansvarig) 

➔ Vision mixer/ switcher (Bildmix) 

➔ Sound Supervisor (A-Ljud) 

➔ Sound Assistant (B-Ljud) 

➔ Camera Operator (Kamera) 

➔ Lighting Director (A-Ljus) 

➔ Character Generator (Grafik) 

➔ Video Operator/Editor (Videobandare, Evs) 

➔ Technical Resources manager (TOM) 

 

(Vi hänvisar till de svenska termerna för dessa roller i den kommande texten)  

 

Enligt singelton-Turner (2011, s 62–63) är producent en sorts lagledare för teamet och medhjälpare 

till olika aktiviteter i produktionen. Det är den rollen som resterande i teamet förväntar sig få en 

flytande och fläckfri kommunikation och information ifrån. En producent jobbar också nära manus. 

En viktig detalj är att all kritik bör gå genom producenten, så det inte blir missförstånd i 

kommunikationen och så att det inte blir flera olika direktiv till medarbetarna (Singelton-Turner 

2011, s 64). Producenten förväntas göra sin uppgift och lite mer, som att ta hand om 

produktionsteamet, se över tillgångarna för produktionen och effektivisera tiden som finns. Inte 

minst att vara en god ledare och delegera arbetsuppgifter, vilket skiljer sig från informationen som 

nämns om studentproduktioner där själva idén och genomförandet blir ett gemensamt arbete 

(Singelton-Turner, 2011, s 63). 

 

En bildproducent bygger fram den estetiska formen av programmet, delvis det vi ser i tv-rutan 

(Singelton-Turner 2011, s 64–65). I rollen som bildproducent förekommer en konstant dialog med 

producenten av produktionen. Hen ska med sin kunskap analysera innehållet, presentera 

uppträdanden och tolka det material som den får ta del av. I en professionell produktion 
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förekommer det flera former av idéer och tankar kring hur allt ska produceras och struktureras. 

Dessa idéer och tankar måste bildproducenten reflektera över och sedan ta ett beslut om vad som är 

viktigt och vad som är användbart (Singelton-Turner, 2011, 64–65). En bildproducent förmedlar 

också beslut till de andra i teamet. 

 

I Television Production skriver Owens (2016, s 21) att en studioman är bildproducentens högra 

hand och representant i studiomiljön. Det gäller så klart både i en fysisk studio men även på en OB-

produktion. Studiomannens uppgift blir att regissera produktionen både med ord och genom olika 

signaler till de som befinner sig på studiogolvet, exempelvis kamera, ljus, ljud och programledare. 

Hen ansvarar också för den generella ordningen i studion, säkerheten och den disciplin som bör 

infinna sig hos programledarna och gästerna som är på plats vid rätt tid och tillfälle. 

 

Programledarens roll är att vara ansiktet utåt i produktionen (Singelton-Turner, 2011, s 75–76). Det 

finns en del krav på programledaren i branschen. Generellt brukar man vilja se att programledaren 

har ett bra självförtroende, kan tänka snabbt och kunna leverera de repliker som de får tilldelade 

rappt och smärtfritt. Programmets framgång brukar vara till stor del och i viss mån beroende på hur 

duktig programledaren är att locka folk till rutan (Singelton-Turner, 2011, s 75–76).  

  

Enligt Singelton-Turner (2011, s 81) ska en bildmix ansvara för att växla mellan de bilder och 

källor som finns tillgängliga i produktionen. Det spelar egentligen ingen roll hur avancerad 

produktionen är eller hur många källor som finns tillgängliga. I det stora hela växlar 

bildproducenten mellan två bildkällor, den som är i sändning och den som ska in i sändning. 

Bildmix kan blanda friskt mellan övergångar som cuts, wipes och dissolves. Möjligheten finns 

också att lägga till effekter för att få till den produktion som bildproducenten vill åstadkomma 

(Singelton-Turner, 2011, s 81). 

 

Jim Owens (2016, s 23) skriver att a-ljud är den som ansvarar för den tekniska och estetiska 

kvaliteten av ljudet. Ljudnivåer, balans och kvalitet är de orden som a-ljud lever efter. Rollen ska 

beräkna hur många mikrofoner som behövs och vilken placering de ska få samt att hen har ett stort 

ansvar över alla ljudkablar. På produktioner ansvarar a-ljud för kommunikationssystem och hen är 

även ansvarig för den slutgiltiga mixningen av programljudet. Ibland finns det ett b-ljud som 

assisterar a-ljud. B-ljudet hjälper till att positionera mikrofoner, dra kablar, söka problem som kan 

uppstå och styra över hur mikrofonerna ska riktas. Alla produktioner har inte alltid ett b-ljud men 

rollen förekommer oftast under större produktioner i en studiomiljö (Owens, 2016, s 24).  
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En av de viktigare rollerna i en Tv-produktion är kameraoperatör (Singelton-Turner, 2011, s 87). En 

kameraoperatör, i en professionell miljö, ska sätta kameran med stativ på rätt plats och dra kablar 

för att första bilden för livesändningen eller övningen ska kunna tas. Efter produktionen tar 

kameraoperatörena ner sin utrustning, kopplar ur och drar in de kablarna som har dragits och städa 

undan snyggt och prydligt (Singelton-Turner, 2011, s 87). Inom flerkameraproduktioner följer en 

kameraoperatör bildproducenten. Det kan hända att kameraopteratörerna använder sig av så kallade 

kamerakort, där kameraoperatören kan följa sitt egna sorts manus och se vad som sker i 

produktionen (Singelton-Turner, 2011, s 88).  

 

Två roller som Singelton-Turner inte tar upp i sin lista, är bing och scriptan. En bing sätter 

bländaren, svärtan och färgbalansen i en produktion genom att använda sig av en testutrustning. 

Bingen jobbar mycket med a-ljus (Owens 2016, s 22). En scriptas uppgift är att hålla ordning på 

tiden samt se till att bland annat kamerabilderna och grafiken är redo för när bildproducenten 

behöver dem genom att räkna ner tiden (Owens, 2007 s 12).  

 

4.1.1 Sportproduktioner  

Enligt Jim Owens (2007, s 2) är sportproduktioner de mest populära tv-programmen. Många av 

dagens sportevent blir OB-producerade (Owens, 2007, s 8). En OB-produktion består oftast av en 

specialgjord buss med den rätta utrustningen med plats för alla i teamet. Fördelen med en live OB-

produktion är att produktionen får möjligheten att fånga situationen och eventet när det faktiskt sker 

(Owens, 2007, s 8).  

Det är viktigt för ett flerkamareteam inom sport och OB-produktioner att kunna förutse vad som ska 

hända. Alla roller i teamet måste förstå hur eventet ser ut och ju mer teamet är vana vid 

produktionen desto bättre blir utförandet (Owens, 2007, s 7). Eftersom många OB-produktioner är 

live är det extra viktigt för alla roller att inte göra fel, då det inte finns tid för att korrigera 

misstagen. Det resulterar ofta till att teamarbetet förhöjs och fler intresserar sig för kvalitén av 

flerkameraproduktionen (Owens, 2007, s 8). Det är också viktigt för alla att vara förberedda för 

oväntade eventualiteter (Owens, 2007, s 7). Att vara väl förberedd innebär att veta om svårigheterna 

med produktionen. Då kan bildproducenten kommunicera bättre, ljudavdelningen vet hur de ska 

positionera mikrofonerna bra och det ger kameraoperatörerna bättre förutsättningar.  

Det är vanligt att de olika rollerna kan behöva utföra diverse uppgifter, med andra ord multitaska, 

då ansvarsområdena kan variera beroende på produktionen. 

 

En bildproducent måste tänka på tre saker inför en sportproduktion: Snabba kamerarörelser, många 

kamerautsnitt och snabba kamerabyten (Owens, 2007, s 107). För åskådarnas skull bör 

bildproducenten använda sig av vida bilder när matchen är igång om det är snabbt spel, som till 
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exempel i hockey. När det är korta avbrott är det bra att ha närmre bilder samt passa på att spela upp 

repriser och grafik med information (Owens, 2007, s 114). När repriser ska visas är det vanligt med 

någon sorts grafik som tydliggör för åskådaren att det är en repris som spelas upp och det är viktigt 

att den inte visas när matchen är igång (Owens, 2007, s 117). För grafiken har det mycket att göra 

med nummer då saker som poäng, spelarnas nummer och namn samt statistik ska presenteras. 

Därför är det viktigt att vara snabb som grafiker då det är en hektisk roll eftersom information ska ut 

på begäran (Owens, 2007, s 117). Det gäller att vara professionell.  

 

4.2 Professionsidentitet 

Professionell, profession och professionalisering är tre ord som nämns i examensarbetet. De alla 

hanterar samma ämne men har olika definitioner.  

Att vara professionell innebär att jobbet utförs på ett “fackmässigt godtagbart sätt” 

(Nationalencyklopedin.se 2018-22-11)  

Ordet profession är ett annat ord för yrke. Specifikt ett “yrke vars auktoritet och status bygger på en 

hög formell utbildning, ofta universitets-baserad” (NE.se 2018-13-11).  

Professionalisering förklaras också bäst av NE.se (2018-13-11) och det är den “process som leder 

till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en 

profession”. 

 

Skulle en gå efter denna information innebär det att individer, inom till exempel flerkamerayrket, 

bara kan vara professionella om de har en högre utbildning, vilket är intressant då vår uppfattning är 

att inte alla i branschen har tidigare utbildning inom området men de anses ändå vara professionella. 

Det finns de som har börjat lågt i hierarkin, till exempel som en runner, för att sedan jobba sig uppåt 

och skaffa sig kunskap tills de hamnar längre upp i hierarkin och hamnar på samma nivå som de 

professionella i yrket (Ashton, 2015, s 287). 

 

Enligt Martinsson (2008, s 68) finns det tre olika kategorier att dela in professioner i: den första är 

att medlemmarna i yrket grundar sin erfarenhet i en teoretisk bas, vilket positivt påverkar 

gemenskapen. En teoretisk bas kan till exempel vara den utbildningen vi får från högskolan.  

Den andra är att medlemmarna inom professionen håller sig till en del etiska normer, vilket 

inkluderar till exempel relationen till ens medarbetare.  

Den sista kategorin är att det finns en så kallad kåranda inom yrket (Martinsson, 2008, s 68). Den 

skapas av teorin och de etiska normerna som professionen har. Det innebär att de olika individerna 

inom yrket påminner om varandra eftersom de har liknande attityd och värderingar på världen.  

En profession som är fast i sina vanor och med liknande individer kan hindra utvecklingen i 

arbetsområdet. Det bildas en professionsmonopol (Martinsson, 2008, s 72). Det innebär att det bara 
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blir vissa regler, kunskaper och sociala färdigheter som anses passa in i yrket (Martinsson, 2008, s 

72–73). Det betyder att det blir svårt för nya arbetare att ta sig in i branschen om de inte passar in. 

Det blir en så kallad en “utestängningsprocess”, vilket ger en profession kontroll över sitt 

tolkningsföreträde inom verksamheten (Martinsson, 2008, s 73). Det som gör att en individ inte 

passar in i ett yrke är inte bristen på kunskap, utan den sociala statusen (Martinsson, 2008, s 73).  

 

4.3 Profession och utbildning  

Staffan Nilsson (2016, s 133) skriver att det finns två förutsättningar för att en student ska ge ifrån 

sig en professionell auktoritet: 

➔ Att studenterna som går på utbildningen får den kunskap som de behöver och att studenterna 

faktiskt lär sig något varaktigt under sin utbildning. 

➔ Att det studenten lär sig, alltså utbildningens kunskapsbas, korresponderar med de krav som 

studenten sedan möter i sin professionella praktik eller i den praktiska kunskap som yrket 

kräver. 

 

Det studenten vill åstadkomma med utbildningen och den professionella praktiska kunskapsbasen är 

att skapa en relation från början mellan högskolans akademiska kunskap och den senare 

professionella kunskapen studenten ska möta ute i yrkeslivet. (Nilsson, Staffan, 2016, s 133).  

En professionsutbildning blir en bas för det framtida lärandet, där studenten får en professionell och 

personlig mognad än bara en vanlig yrkesförberedande utbildning. Det är bättre med en 

högskoleutbildning som förbereder studenten för ett yrkesliv, där det förekommer oförutsägbara och 

komplexa situationer som har sin grund i verksamhetsfältet som studentens utbildning inriktar sig 

på (Nilsson, 2016, s 132).  

De har kommit fram till att en högre utbildning oftast har brister som inte förbereder studenten för 

den framtida professionen och praktiken inom yrket. Enligt Nilsson (2016, s 130) är det 

utbildningens fel att bristerna förekommer för att högskolorna har vägrat att utveckla och anpassa 

sig efter de synliga krav som ställts från den profession som studenterna senare ska börja i. 

Professionalisering och anställningsbarhet är två saker som kan förbättra diskrepansen och glappet 

mellan högskola och jobb, enligt Martinsson (2008, s 42). En av anledningarna till varför det finns 

ett kunskapsglapp är att den kompetensen som nyutbildade har inte matchar de kvalifikationer och 

krav inom framtida arbetet.   

Det utbildningarna har kommit fram till är att det krävs en hel del generalistkompetens och 

kvalifikationer för att kunna möta de krav som ställs på arbetsmarknaden (Nilsson, 2016, s 132). 

Det innebär att högskolan uppdaterar utbildningarna med specialkunskaper inom det området 

studenten läser. Den egenskap som generalistkompetens vill få fram är skickligheten att kunna lära 

sig nya saker samt identifiera och lösa problem som uppstår (Nilsson, 2016, s 132).  
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Martinsson (2008, s 35) skriver om att det finns ett samspel mellan utbildningar och 

arbetsmarknaden och det är tre termer som beskriver detta samspel: kvalifikation, socialisation och 

selektion. Det utbildningar brister på är att lära ut är socialisation, vilket är en av de tre viktiga 

färdigheterna. Andra viktiga förmågor som efterfrågas av många yrken är att arbetare ska vara 

flexibla, kunna samarbeta, kunna kommunicera, ta ansvar samt vara innovativa och kreativa 

(Martinsson, 2008, s 37,40).  

 

Sara Carlbaum (2016, s 66) har tagit upp diskursen kring att yrkesutbildningar alltid tar för givet att 

utbildningen kommer att rätta sig efter de krav som arbetslivet ställer och därmed socialiserar in 

studenten i den yrkeskulturen som redan finns. Det hon säger är att anpassningarna och 

socialisering åstadkommer bäst ute på arbetsplatsen. Studenten utvecklar socialiseringen genom att 

antingen gå som lärling eller befinna sig på en arbetsplatsförlagd utbildning.   

Sara Carlbaum (2016, s 63) har skrivit att det också handlar om att förstå yrkeskulturen, vilket leder 

till att studenten bli en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen. Det är viktig för att studenten ska 

kunna skapa sig en yrkesidentitet för det framtida yrket. 

          

Nilsson (2016, s 127) skriver att en universitetsutbildning kan ses som ett fundament i en modern 

profession. Genom sin utbildning får studenten utveckla olika delar, en av dem är socialisering. 

Utbildningens funktion blir att vara en förbindelse mellan högskolan och arbetslivet, där ett 

socialiseringsperspektiv förekommer. När studenten har genomfört en professionsutbildning, har 

hen införskaffat sig den kunskapen som professionen ser som unik och privilegierad.  

De sociala och akademiska kunskaper som har skapats genom användningen av teoretiska metoder, 

ser professionen som universell och rationell. Den professionella kunskapen och socialiseringen 

ger studenten en högre respekt inom yrket (Nilsson, 2016, s 127–128).  

Nilsson (2016, s 135) nämner till sist att en utbildning kan se som formella meriter med ett 

symboliskt värde. Med en professionsutbildning har individen ökat chansen att få en anställning 

inom bland annat tv-produktioner, om vi ser tv-produktioner som det yrkesområdet vi talar om. Har 

studenten genomfört en professionsutbildning har hen fått en fostran i en gemenskap, där studenten 

har lärt sig och utvecklats. 

Om professionsutbildning har lärt ut den kunskapen som ett yrke söker, kan dock variera. Som 

exempel om vi ser utifrån resonemanget att en lärare får licens för sin utbildning, kan utbildningen 

betrakta utbildningen som en rationell yrkesförberedelse. En utbildning inom till exempel media 

och bildproduktion kan företrädesvis ses som en symbolisk ritual då det inte krävs någon licens för 

att utöva den professionen (Nilsson, 2016, s 135). 
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En viktig detalj för studenter som senare ska ut i arbetslivet är att om den kunskapsbas som man 

läser på högskolan inte stämmer överens med de krav som förväntas av yrkeslivet, ligger ändå 

vikten i det bevis som studenten tillhandahåller genom sitt diplom. Diplomet är den kunskapen som 

bevisar att individen har en professionell anställningsbarhet och har fått den “kunskapen” som 

professionen kräver (Nilsson, 2016, s 133).  

Om högre utbildningar har anställningsbarhet som ett mål kan de visa sig att gamla 

undervisningsformer, som seminarium och föreläsningar inte är den bästa undervisningsformen 

(Martinsson, 2008, s 48). Det studenter ska få med sig från en högre utbildning är överförbara 

färdigheter som kan tillämpas i mer än bara en kontext (Martinsson, 2008, s 49). Att kunna 

omvandla och föra vidare kompetenser och kunskap från utbildningen borde vara den nyckelfärdigt 

studenter ska få med sig (Martinsson, 2008, s 52).  

 

4.4 Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen kan delas upp i bland annat två olika grundbegrepp, för att få en bättre 

förståelse över vad det innebär. Enligt Johannessen (1990, s 7) är det innehåll och funktion som den 

tysta kunskapen förmedlar. "we can know more than we can tell" är ett annat begrepp som förklarar 

vad tyst kunskap är (Lindberg, Peacock 2011, s 3) Det finns en teknisk sida av tyst kunskap och det 

är de förmågor och den kunskapen som gäller för ett specifikt sammanhang. Man kan enklast 

definiera tyst kunskap som följande: en kunskap som på något sätt förmedlas från en mästare till en 

lärling i branschen, eller genom att individen får det ifrån en förebild och praktik (Johannessen, 

1990, s 7). Det förutsätter att kunskapen är tyst och att den har egenskapen att vara tyst. 

Förekommer det en fortsatt tysthet så blir den en logisk oavsiktliga följd av inlärningsegenskaper 

som finns inom tyst kunskap (Johannessen, 1990, s 7). 

 
5.0 Analys och resultat  
I denna del av examensarbetet presenterar vi våra tre observationer ur två synvinklar: 

 

➔ Den första synvinkeln är: hur kommunicerade teammedlemmarna med varandra?  

Där vi fokuserar på fackspråk, kommandon och icke-verbala uttryck. 

 

➔ Den andra är: hur förhöll sig medlemmarna till sina respektive roller?  

Där vi fokuserar på rollerna och dess tillhörande teknik samt tyst kunskap.  

 

5.1 Synvinkel 1: Hur kommunicerade teammedlemmarna med varandra? 

5.1.1 Fackspråk 

Mycket av den kommunikation vi observerade under produktionerna skedde via fackspråk. 

Fackspråk är den form av kommunikation som används inom ett yrke där alla förstår vad som 

menas med vissa ord och termer (NE.se, 2018-11-15). Mycket av fackspråket på 
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hockeyproduktionen Leksand mot Västerås går att känna igen om man är intresserad av sporten. Det 

förekom ord som Powerbreak, vilket är när matchen avbryts för ett Tv eller radioinslag och reklam. 

Icing, vilket är när pucken går från den ena röda linjen till den andra och förbi motståndarens mål 

utan att en spelare rör den. Highlights är när höjdpunkter visas från dagens match. Ordet brände är 

en term inom sportvärlden och betyder att någon missade en målchans. Tekning är för att starta 

matchen. Det vi kunde konstatera var att kameraoperatörer, kommentatorer, bildmix, grafik och 

scripta var redo på sin position när bildproducenten hade sagt till via kommunikationssystemet att 

det var dags för tekning. Dessa fackspråk var speciella för just hockeyn och hade en innebörd för 

alla i produktionsteamet. Vi uppfattade att medlemmarna förstod termerna från bildproducenten och 

agerade på dem i enlighet med ett förväntat rollmönster. Detta märktes till exempel i fotografernas 

arbete när de på denna signal hittade sin kameravinkel för att fånga det speciella kampmomentet i 

matchen. Det visade sig också i att grafiken lade in tabellställningen för de båda lagen i sändning 

och kommentatorerna var beredda på att se vem som vann pucken. Owens (2007, s 7) skriver om att 

det är viktigt för ett flerkamareteam i sportproduktioner att kunna förutse vad som ska hända. Desto 

mer teamet är vana vid produktionen desto bättre blir utförandet (Owens, 2007, s 7).  

 

Överlag stötte vi på flest nya fackspråk under observationen Leksand mot Västerås. Det var en del 

termer som vi varken har lärt oss under vår utbildning eller från litteraturen. Termerna som 

användes under sportproduktionen var bland annat: Bumper, Synk och Kryssa. Termen bumper var 

en term vi aldrig har stött på innan men när det ordet användes betydde det att grafiken skulle spela 

upp highlights från andra matcher och att bildmixen även skulle trycka ut denna videon i sändning. 

Synk är en term vi har hört från vår utbildning, den används däremot inte så ofta. En synk är en 

förinspelad video med ljud och i denna produktionen var det intervjuer med hockeyspelarna. Ordet 

synk kom oftast från scriptan då det var en påminnelse om det var dags för att spela upp intervjun i 

sändning, vilket gjorde att bildmix förberedde videon för uppspelning. Termen kryssa är vi inte helt 

säkra på vad det innebär, den nämndes när evs:en spelade upp repriser och videos. Vi uppfattade det 

som att det är när evs:en själv byter till nästa video eller inslag utan att bildmixen gör något. Evs är 

märket på en lsm (legendary live slowmotion) kontroll, men eftersom alla tre produktionerna 

använde ordet evs kommer vi fortsätta att använda den termen i fortsättningen. Till sist pratade de 

även om de hade någon svans på en video, men vi vet ej vad det kan innebära då vi inte fick det 

förklarat för oss under observationen. 

Vi blev överraskade och tyckte det var intressant när vi såg att de använde sig av ett körschema på 

hockeyn, då vi inte trodde att det förekom i en sportproduktion. 

Ett körschema är en term som förekommer i flerkameraproduktioner och det är en planering över 

dagen så att alla i produktionen ska veta vad som kommer att hända. Alla produktioner utnyttjade 

en planering för dagen. Nyhetsmorgons bildproducent använde körschemat för att kommunicera till 
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teammedlemmarna vart de befann sig i sändningen. Till exempel när bildproducenten meddelade, 

via kommunikationssystemet, att det var dags för en andra gästen att komma in förstod alla i 

produktionsteamet hur långt det hade kommit i planeringen. Det indikerade även att 

kameraoperatörerna skulle flytta på sig för att få en bild på gästen.  

 

Det förekom även några nya fackspråk för oss under observationerna på Nyhetsmorgon och Så Ska 

Det Låta, där de flesta orden kom från kontrollrummet. Ordet puffa användes och det innebar att 

programledarna skulle presentera vad som skulle hända i programmet för dagen, inkluderat alla 

inslag och ämnen. En annan term var meastro eller mega meastro. Vi tolkade det som ett smeknamn 

för bildproducenten på Så Ska Det Låta men vi vet inte om det var en intern term eller ej. Det enda 

fackspråket som kom från studion var ordet pick-ups. En pick-up innebar att de tog om en låt eller 

replik i produktionen efter att programmet var “avslutat”. Det kan också innebära att man tar om 

vissa delar av programmet som kan förbättras. Till exempel större reaktioner från publiken eller att 

sjunga om en låt om den var i fel tonart.  

En del av de fackspråk som vi har hörde under observationerna gav oss kunskaper som högskolan 

inte har framfört. Enligt Herrman (2008, s 28) hävdar filmarbetare att kurser och utbildningar är en 

god bas för att lära sig professionen och grunderna, som fackspråk och teorier. Men vi kan se att det 

brister en del gällande fackspråket inom framförallt sportproduktioner, vilket inte är förvånande då 

vi bara har utfört två sådana flerkameraproduktioner under vår utbildning.   

  

5.1.2 Kommandon  
Under våra observationer såg vi att det fanns en tydlig hierarkisk kommandostruktur. Högst upp i 

hierarkin fanns producenten och bildproducenten, då de båda delade ut direktiv till 

teammedlemmarna. Det forskningsexempel som vi drar paralleller till hävdar att kommandon och 

kommunikation kommer från kontrollrummet (Broth, 2007, s 910). Det visade sig också vara sant 

då just producenten och bildproducenten kom med flesta direktiven. Det var inte ovanligt att 

bildproducenten använde kameraoperatörernas namn istället för kameranumrerna när hen bad dem 

utföra sina uppgifter eller när de skulle få information. En märkbar skillnad var att bildproducenten 

delade ut mer information till kameraoperatörerna och studiomannen. Som hur de skulle positionera 

sig och vad de skulle filma, mer än vad respektive roll brukar göra på högskolan.  

I vissa produktioner, som SVT och TV4, använde bildproducenten enklare kommandon som “nu” 

för att indikera åt bildmixen att byta bild. I vissa fall använde bildproducenten även kamerornas 

nummer för att byta bild, exempelvis kamera 1...1… Kamera 2...2… där andra gången numret 

nämns indikerar bytet av bilden. Bildproducenten för Leksand mot Västerås var den enda som 

använde kommandot “där” för bytet av en bild istället för “nu”. Litteraturen säger att en 

bilproducent i en professionell produktion, ska komma med flera former av idéer och tankar kring 
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hur allt ska produceras och struktureras. Bildproducenten måste reflektera över dessa idéer och 

tankar, för att sedan ta ett beslut om vad som är viktigt och vad som är användbart för produktionen 

(Singelton-Turner, 2011, s 64–65). Vi såg att litteraturen inte alltid stämmer. Det är flera roller som 

tar beslut om produktionen, både i kontrollrummet men också från studion som studiomannen och 

programledaren.  

 

Studiomannen använde sig framförallt av verbala kommandon för att kunna utföra sitt jobb. Hen 

styrde över publiken, orkestern, programledare och gäster. Ett exempel på ett kommando är ordet 

bryt, som användes när det var dags för antingen en paus eller för plötsliga ändringar i 

produktionen. Under observationerna förekom det även icke verbala uttryck eller kommandon. 

Framförallt från studiomannen. Owens (2016, s 21) nämner hur studiomannens uppgift är att 

regissera produktionen genom olika icke verbala signaler. Under två av produktionerna fick vi se 

hur effektivt dessa signaler fungerar. Studiomannen använde sig av bland annat kroppsspråket för 

att avbryta produktionen genom att vifta med armarna och gå ut på studiogolvet. Ett annat exempel 

är att studiomannen använder sig av fingrarna för att räkna ner åt programledaren och gästerna inför 

sändningsstart eller att peka på vilken kamera som är i sändning (Millerson, 1993, s 137). 

Nedräkningen kommer från kontrollrummet av scriptan. Studiomannen fanns med i alla 

produktionerna som vi observerade. Vi såg att studiomannen var mer professionell i sina icke 

verbala uttryck, jämfört med de handrörelser och kroppsgester vi använder i våra 

studentproduktioner. Vi upptäckte också att om det inte förekom några andra kommandon från 

kontrollrummet eller åsikter från programledaren, var det studiomannen som hade mest inflytande 

på produktionen.  

 

5.2 Synvinkel 2: Hur förhöll sig medlemmarna till sina respektive roller? 

5.2.1 Roller och teknik 

Rollerna beskrivs som en manual där varje person har ett antal olika uppgifter som de ska utföra 

(Ward, Bermingham & Wherry, 2000, s 30). Vi såg ett exempel på en sådan konkret och 

instruktionsmässig uppgift då kameraoperatörerna skulle ta ansvar för sina egna kameror under 

produktionerna. En sådan detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter innebär att 

flerkameraproduktioner, i motsättning till andra medieyrken som journalistik, är ett yrkesfack där 

personer inte multitaskar (Nygren, 2010, s 17). Men under observationerna visade det sig att några 

av rollerna faktiskt behövde multitaska. Med andra ord hade ibland en person två roller som 

exempel på produktionen Leksand mot Västerås där bildproducenten också var bildmix och 

producenten agerade även som scripta. På TV4 Nyhetsmorgon skötte bildproducenten även 

grafiken. Under sportproduktionen Leksand mot Västerås visade det sig att bildproducenten hade 

mer att göra under sändningen än vad vår utbildning har lärt oss. Hen skulle förutom att bestämma 
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bilderna, hålla koll på spelarnas namn, nummer, mål, grafik, repriser och samtidigt sköta bildmixen 

själv.   

Överlag var dynamiken mellan rollerna väldigt bra. Vi uppfattade teammedlemarna som ett 

kompisgäng på plats då det förekom mycket skratt, interna skämt och privata konversationer.  

Lite som den kåranda som Martinsson (2008, s 68) nämner, vilket innebär att de olika 

teammedlemmarna påminner om varandra genom att de delar på samma värderingar och attityder. 

Vi tyckte också att professionsidentiteten var synlig, eftersom alla roller visste vad de skulle göra 

och skötte det utan problem.  

För TV4 Nyhetsmorgon var redaktören med under sändningen och sa till om något i schemat hade 

uppdaterats, vilket kunde var allt ifrån nyheter, inslag, grafik och gäster. Scriptan på Nyhetsmorgon 

höll koll på tiderna men var även aktiv genom att prata med programledarna samt med de gäster 

som skulle vara med över skype, vilket skiljer sig lite från de uppgifter som scriptan har haft på våra 

studentproduktioner. Beskrivningen för en scripta i vår utbildning nämner inte att hen ska hantera 

gäster. Men om det bara är en uppgift som tillhör en scripta hos Nyhetsmorgon eller om det är mer 

generellt vet vi inte.  

Under Så Ska Det Låta påminde scriptan bildproducenten ibland om vilken nästa bild skulle vara, 

då de hade ett körschema med förhållningstider i låtarna. Det gav dem möjligheten att tajma en 

kamerabild med till exempel ett gitarrsolo. 

En annan intressant observation på Så Ska Det Låta var att de bröt mot det mönster vi har lärt oss på 

högskolan i kontrollrummet, genom att redigeraren satt med under inspelning och spelade in 

inklippsbilder utöver program bilden. Det gjorde att redigeraren kunde se vad för material 

programmet fick, samt gav det hen möjligheten att få med de inklippsbilder som annars kunde 

saknats. En annan tydlig kontrast till det vi är vana vid var att grafik satt ute i studion bakom 

publiken för att få mer kontroll då grafiken behövde tajma poäng m.m. 

 

Enligt Owens (2007, s 3) brukar tekniken i flerkamerabranschen vara hyfsat detsamma oberoende 

produktion, vilket stämmer överens med våra observationer, även om det fanns lite olika versioner 

av tekniken. De märken som användes mest på de tre produktionerna var Sony på TV4 och Grass 

Valley på C-More och SVT. Grass Valley är ett märke som vi på högskolan inte har någon form av 

kunskap om då vi inte använder det märket på högskolan.  

Det förekom även en steadicamoperatör på Så Ska Det Låta. Vi har fått kunskapen på högskolan att 

köra steadicam, men den har inte alla studenter tagit åt sig. Steadicamoperatören arbetade därför på 

en helt annan nivå än vad vi är vana att se. 

Under två av observationerna använde de sig av en evs för att spela in sändningen eller 

programmet. Den användes också som slow-mo för att visa repriser.  
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Tekniken som används för att kommunicera med varandra liknar den vi har i vår utbildning då även 

de använde beltpacks. De använde sig också i alla tre flerkameraproduktionerna av ett vsm system, 

vilket innebar att alla i kontrollrummet hade en panel vid sin plats där varje persons 

kommunikationskanal i teamet fanns med. Det gav en möjligheten att välja vem i produktionen man 

skulle höra, prata med och hur högt varje person skulle låta.  

Alla använde sig även av fiberteknik, vilket även är en sorts teknik som förekommer i vår 

utbildning på högskolan dalarna. I OB-produktionen använde de sig också av robotkameror som de 

kunde styra över just fibern. Annan teknik som vi använder är en bildmix, bingstation och 

ljusbordet grand-MA, vilket är samma märke som vi har på högskolan.  

Nyhetsmorgon använde sig av ett program som heter AP ENPS för sitt körschema och var väldigt 

likt det vi använder på högskolan. Skillnaden är att högskolans program kan både göra ett 

körschema och köra ut inslag medan Nyhetsmorgon behövde använda ett separat program för sina 

inslag som heter Mozart. 

Grafikprogrammet på Så Ska Det Låta heter Ventuz och det kan programmera in olika 3D 

animeringar som de behövde för inspelningen.  

 

En stor skillnad mellan två av produktionerna och vår utbildning var att de använde sig av en 

Jimmy Jib. Det är en kamerakran som ger speciella kameravinklar då man bland annat kan komma 

högt upp samt rotera kameran.  

Martinsson (2008, s 35) skriver att det finns både en generell kompetens och kvalifikation som en 

utbildning kan leda till. Utbildningen har ett fokus på utbildningskraven för branschen och 

yrkesrollerna i professionen. Färdigheterna och kunskaperna som yrket söker ska en utbildning lära 

ut till studenterna, vilket vi saknar på vissa ställen från högskolan dalarna. I vårt fall med kunskaper 

för Jimmy Jib kranen, vsm systemet och vissa grafikprogram. Det blir en kunskap studenten själv 

måste införskaffa senare i branschen. 

 

5.2.2 Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen som vi observerade under produktionerna var olika rutiner och vanor som 

finns i flerkamerabranschen, som inte alltid uttrycks i språk utan också genom gester. Enligt 

Johannessen (1990, s 7) är tyst kunskap något man vet men som inte går att berätta. Men den 

definitionen av tyst kunskap var ingenting vi hittade under våra observationer. Den tysta kunskapen 

var istället unik för varje produktion då programkoncepten kräver olika kunskaper, som varken 

vi eller utomstående hade någon inblick om.  

Under produktionen Leksand mot Västerås var alla i teamet väldigt insatta i hockeyvärlden, 

speciellt de i kontrollrummet. De kunde alla lagen i hockeyallsvenskan, tränarnas namn för dagens 

match, spelarnas namn och nummer samt hur varje lag låg till i tabellställningen. Denna kunskapen 
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hade de användning av när matchen var igång, då det bland annat underlättade det för alla att veta 

vem som gjorde mål eller vem som blev utvisad. Den tysta kunskapen visade sig här vara att du 

som teammedlem borde veta mycket om hockey. Det räckte inte med att bara kunna reglerna, vilket 

vi trodde från början, utan man behövde vara en expert inom sporten. Överlag var det en tyst 

kunskap om hur mycket initiativ de olika rollerna kunde ta och vad de skulle göra, eftersom det 

skilde sig beroende på produktion. Initiativ som förekom under observationerna var att några 

assistenter sprang in under ett avbrott och fixade kläderna på gästerna, en kamera filmade 

publikreaktioner utan anvisningar från bildproducenten, producenten ändrade i körschemat, 

kommentatorerna fick ibland komma på samtalsämnen och evs operatörerna spelade in repriser utan 

att någon gav de speciella instruktioner.  

Den tysta kunskapen på Så Ska Det Låta fann vi i studiomannens roll och utförande. Hen 

dramatiserade publiken över hur de skulle agera vid vissa tillfällen, förklarade upplägget på 

programmet, förklarade säkerhetsregler och hjälpte dem bli bekväma framför kameran. Det 

fackspråket som sades i studion var pick-ups, vilket innebär att de tog om en replik, låt eller 

händelse i nya kameravinklar. Vi kan dra en koppling till det Johannessen (1990, s 7) skriver om 

tyst kunskap där hon syftar på hur en mästare förmedlar sin kunskap till en lärling i branschen, i 

detta fall publiken (Johannessen, 1990, s 7). Eftersom publiken förmodligen inte är medvetna om 

den praxis som finns inom flerkameraproduktioner blev fackspråket pick-ups en tyst kunskap i 

deras öron. Vi observerade även hur produktionen hanterade oplanerade avbrott. Som exempel att 

myggor behövde justeras, kameror som hade fel utsnitt, kläderna och smink som behövde förbättras 

och om programledaren sa fel. Hur alla roller hanterade dessa avbrott var en tyst kunskap då det inte 

var något som de kunde förbereda sig för och det var ingenting som de förklarade för oss eller 

publiken.  

 

6.0 Diskussion 
 

Från tidigare forskning och teori har vi kommit fram till olika resultat i vår diskussion. Martinsson 

(2008, s 35) skriver att kurser och utbildningar är en bra bas för yrket då det ger en de generella 

grunderna som behövs, vilket hon delvis har rätt i utifrån resultatet av våra observationer. Även 

Herrman (2008, s 28) skriver om ett filmpraktiskt lärande där de personer hon intervjuade yttrade 

samma tankar, men att det praktiska lärandet endast var något som kan fås i direkt anslutning till 

yrkesutövandet. Vi anser att vi har fått ut en bred kunskap från högskolan, men under våra 

observationer kunde vi se att vi saknar en del av den praktiska kunskapen som Herrmans studie 

nämner. Det vi märker av vår utbildning är att den hela tiden utvecklas och följer en 

branschstandard, som andra utbildningar möjligtvis inte gör. De rollerna som finns i en 

flerkameraproduktion är, enligt litteraturen och vår utbildning, strikt definierade på grund av att de 

har specifika uppgifter.  
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Under observationerna såg vi att en scripta tog hand om gästerna, vilket var en mer friare och 

initiativrik uppgift än den beskrivning vi fann av rollen kurslitteraturen. Det innebär att det finns 

olika förklaringar för vad varje roll borde genomföra beroende på produktionen. Enligt Nygren 

(2010, s 17) finns det medieprofessioner där “alla måste göra allt”, vilket motsäger vad vår litteratur 

och utbildning lär ut då varje roll har sina uppgifter och bara dem. Men våra observationer visar på 

att teammedlemmar faktiskt behöver multitaska inom flerkameraproduktioner. Exempelvis på en 

produktion var bildproducenten även bildmix och producenten var även scripta. På en annan 

produktion tog bing hand om en robotkamera och hanterade även ljuset i studion. 

Det vi märkte under våra observationer var hur rollerna agerar mot varandra. Det skiljde sig inte 

mycket från våra studentproduktioner eftersom de skrattade mycket, hade interna skämt och privata 

konversationer. Det var inte riktigt den bilden vi hade fått från utbildningen om professionella 

arbetare, då vi förväntade oss att de skulle vara mer strikta. Vi tyckte ändå att de var professionella 

på grund av att de utförde sina arbetsuppgifter problemfritt.  

 

En bristande kunskap som högskolan inte har lärt oss, då många av dem inte har nämnts i 

undervisningen eller i teoriböckerna, är fackspråk. Speciellt fackspråket inom sportproduktioner. 

Denna bristen på kunskap kan hindra vår utveckling under bland annat praktiken, då den bara är tio 

veckor och vi anser att man inte vill spendera sin tid på att lära sig grunderna som en student borde 

ha fått från utbildningen. Enligt Nilsson (2016, s 133) brukar en utbildning vilja åstadkomma en 

professionell praktisk kunskapsbas och tidigt skapa en relation mellan akademisk lärande och den 

kunskapen som vi möts av i yrkeslivet. Det innebär att vår utbildning borde förbereda studenter med 

tillräckligt mycket kunskap för att de ska klara sig senare i branschen. Om en högre utbildning inte 

lyckas med detta kan det resultera i att en student får börja långt ner i den hierarkin, som vi har sett 

existerar inom mediebranschen. Enligt Ashton (2015, s 287) är det vanligt att nybörjare får jobba 

som en runner för att sedan jobba sig uppåt och samla på sig kunskap på vägen. Vi undrar om det 

går att klättra snabbare uppåt i hierarkin om man har en utbildning, eller om det inte spelar någon 

roll? Det är nämligen inte tydligt om studenters kunskaper värderas i den branschen vi 

förhoppningsvis hamnar i efter examen, men enligt Nilsson (2016, s 127–128) ska den 

professionella kunskapen ge högre respekt.   

 

Martinsson (2008, s 37,40) tar upp socialisation och den form av ”samhällets normer” som 

förekommer i tv-produktioner. Vi insåg snabbt att det var ett socialt spel som föregick under 

observationerna. Detta sociala spelet har inte böckerna som vi har haft inom flerkamerakurserna 

nämnt. De tar ej upp hur en roll bör bete sig mot andra på en produktion eller hur hen bör göra för 

att lättare kunna kommunicera med sina nya medarbetare. Vi anser att en stor del av yrket är hur 
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man förhåller sig till sin roll och hur individen interagerar med andra roller genom att prata, skämta, 

lyssna och vara delaktig. I jämförelse med andra utbildningar inom samma område med inriktning 

film och tv har vår utbildning mer fokus på det praktiska, då vi genomför många 

studentproduktioner med bland annat externa aktörer. Dessa praktiska moment har gett oss en bra 

chans att lära sig att socialisera. Dock för det mesta bara inom vår linje, vilket innebär att vi saknar 

hur vi ska förhålla oss i våra professionella yrkesroller i ett senare skede. Enligt Martinsson (2008, s 

35) borde det finnas ett samspel mellan högskolan och branschen när det gäller socialisation, 

kvalifikation och selektion och det är just socialisation som utbildningar brukar brista på att lära ut. 

Nilsson (2016, s 127) säger i jämförelse med Martinsson, att universitetsutbildningen är ett 

fundament i den moderna professionen och, att den utvecklar studentens förmåga inom 

socialisering. Är det så att vår utbildning lär ut den förmågan utan att vi är medvetna om att det 

försiggår, eller är det en omedveten process från högskolan och för oss studenter? Enligt Nilsson 

(2016, s 127) är utbildningen den funktion som sammanfogar högskolan och arbetslivet ur ett 

socialiseringsperspektiv.  

 

Martinsson (2008, s 68) skriver även om etiska normer och kåranda. De etiska normerna är utifrån 

våra observationer, hur rollerna förhöll sig till varandra. I samband med etiska normer fann vi den 

kåranda Martinsson skrev om, då vi fick en känsla av att teammedlemmarna var ett kompisgäng. 

Kårandan är även ett bevis på den professionsmonopol som Martinsson (2008, s 72) tar upp där i 

vårt fall en produktion blir baserad på vissa regler, kunskaper och sociala färdigheter. De sociala 

färdigheterna är därmed att vara trevlig, öppen och social för att passa in, enligt oss. Personkemin 

visade sig vara viktigare för produktionen än kunskaperna, vilket vi upptäckte efter observationen 

då de gav oss beröm över hur trevliga vi var. Vi hade nämligen en social förmåga som kunde 

acklimatisera sig till deras egna kåranda. 

 

Det mesta från våra observationer känner vi igen från Broth undersökning av en fransk 

flerkameraproduktion. Enligt honom kom all koordinering från kontrollrummet, eftersom det är den 

centrala delen (Broth, 2008, s 910). Efter vår sammanställning av våra fältanteckningar kan vi se att 

nästan alla kommandon och direktiv kom från antingen bildproducenten eller producenten och de 

båda har sin plats inne i kontrollrummet. Det är inte förvånande eftersom att vår utbildning har lärt 

oss detta upplägg över vart direktiven ska komma ifrån. På våra observationer förekom det, precis 

som på Broths undersökning, verbala uttryck från olika teammedlemmar. Dessa uttryck indikerade 

för resterande roller att det var dags att utföra en uppgift. Exempel på ett verbalt uttryck var under 

Nyhetsmorgon när bildproducenten sa att det var dags för att puffa och alla i teamet förstod 

innebörden av termen. Det kom mest icke verbala uttryck från studiomannen, eftersom hen använde 

gester för att visa att det till exempel var dags att bryta inspelningen. Precis som Broths 
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undersökning såg vi att alla produktionerna hade en gemensam förståelse för antingen programmet 

eller sändningen och dess uppbyggnad. Till exempel när programledaren sa fel under Så Ska Det 

Låta avbröts inte inspelningen utan den fortsatte, vilket inte var en självklarhet för oss som 

observatörer då vi inte hade en förståelse för hur programmet spelas in. 

 

Från högskolan får vi kunskaper gällande tekniken i flerkameraproduktioner. Under våra 

observationer såg vi att det fanns en stor variation av teknik. Det förekom ny kamerautrustning, nya 

kommunikationsmedel och grafiska program som vi inte har stött på tidigare. Det innebär att den 

bristande kunskapen inom vissa program och tekniska områden måste direkt fångas upp av 

studenten om hen senare hamnar i en situation där den nya tekniken används. 

Kommunikationsmedlet (Bilaga C-More, Höger bild) som Leksand mot Västerås använde var den 

teknik som vi ansåg skilja sig mest ifrån det vi är vana vid. Men efter två observationer av tre 

förstod vi oss på hur kommunikationen används och vi ser inget problem med att lära oss det 

systemet i framtiden. Men har studenten inte rätt inställning och bara till viss del visar ett tekniskt 

intresse kan det kanske bli svårt för hen i början av yrkeslivet när man stöter på tekniska 

svårigheter. Vår utbildning har dock till stor del gett oss de krav som branschen kräver, både 

teoretiskt och praktiskt.  

 

Tyst kunskap är, enligt Johannessen (1990, s 7), en kunskap som förmedlas på något sätt från en 

mästare eller en förebild till en lärling i branschen och kan även införskaffas genom praktik. 

Begreppet "we can know more than we can tell" förklarar också vad tyst kunskap är (Lindberg, 

2011, s 3). Eftersom det inte går att få en inblick i detta område från litteraturen var det nödvändigt 

för oss att observera en professionell produktion, för att möjligtvis se den tysta kunskapen. Den 

tysta kunskapen vi observerade var dock unik för varje produktion då programkoncepten krävde 

olika kunskaper, som varken vi eller utomstående hade någon inblick om. Den tysta kunskapen 

visade sig vara under sportproduktionen att du som teammedlem måste veta mycket om hockey.  

Vi var beredda på att de måste kunna reglerna men utöver det kunde rollerna alla lagens namn i 

hockeyallsvenskan, spelarnas namn, nummer och mycket mer. De behövde vara, vad vi skulle kalla, 

en expert. Det blev en påminnelse för oss att vi inte har så mycket kunskap om 

flerkameraproduktioner som sänder sport. Den tysta kunskapen från observationerna var också att 

teamet visste om programupplägget. Det var kunskaper som vi inte hade. Våra observationer visar 

på att den tysta kunskapen är något man kan få genom praktiken, precis som Johannessen skriver.  

 

Efter sex terminer med praktiska och teoretiska moment på film och tv-programmet får studenten en 

filosofisk kandidatexamen i bildproduktion. Diplomet vi får kan ses som en formell merit med ett 

symboliskt värde. Diplomet bevisar att studenten har en professionell anställningsbarhet och har fått 
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den ”kunskap” som professionen kräver (Nilsson, 2016, s 133,135). Men då återstår frågan om vår 

utbildning ger oss de kompetenser och kvalifikationer som yrket kräver för att övergången mellan 

utbildning och professionen ska fungera?  

 
 

7.0 Slutsats  

Vi skrev det här examensarbetet för att vi ville undersöka eventuella praktiska och teoretiska 

kunskapsglapp i den flerkamerakunskapen vi har fått från högskolan, för att se om den stämmer 

överens med branschens krav. Vi ville även se hur synbar kommunikationen är inom olika 

produktionsteam och hur de förhåller sig till sina roller.  

Vi har kommit fram till att det finns ett visst praktiskt och teoretiskt kunskapsglapp mellan 

högskolan och branschen. Den sociala kompetensen visste vi inte att vi behövde förrän vi utförde 

observationerna. Problemet som uppstår blir att den kompetens som studenter behöver, som skulle 

underlätta både praktiken och yrkeslivet, inte finns eftersom högskolan ej kan lära ut denna 

förmåga. Ett följdproblem blir då att en individ som är introvert eller antisocial kan få problem i 

arbetslivet då den påverkas av dess sociala kompetens.  

Den socialisation som uppenbarade sig under våra observationer var hur rollerna interagerade med 

varandra under produktionerna. Det fanns en speciell jargong som vi kunde koppla till den 

yrkeskultur vi såg inom flerkameraproduktionerna. Särskilt på hockeyproduktionen där de använde 

sig av ett speciellt fackspråk och hade sin egna yrkeskultur, vilket visade sig vara en tyst kunskap. 

 

Vi insåg att den socialisationen kan vi endast få via yrkeserfarenheter och det är synd då vår 

utbildning bara erbjuder tio veckors praktik och vi anser att det är en för kort period. Det finns 

möjligheter att få ta del yrkesgemenskap som behövs innan praktiken, men det kräver att man tar 

chansen att vara med på produktioner utanför kurs. Om inte högskolan kan förbättra den sociala 

förmågan måste studenterna i alla fall vara medvetna om att den färdigheten behövs.  

 

Vi anser också att det finns ett kunskapsglapp i flerkameraproduktioner när det gäller fackspråket. 

Generellt observerade vi nya fackspråk i alla produktionerna, enligt oss, där de flesta nya termerna 

förekom under sportproduktionen. Det finns en mångfald av facktermer som är viktiga att förstå för 

upplägget av diverse flerkameraproduktioner, vilket varken är något som litteraturen eller 

högskolan har nämnt.  

När det kommer till tekniken, som är en stor del av flerkameraproduktioner, tycker vi det är synd att 

vi inte har lärt oss mer om de programvaror och den flerkamerateknik som branschen använder. Vår 

högskola har mer riktat in sig på en viss teknik och några specifika programvaror. Under våra 

observationer förekom det nya grafikprogram som vi inte har några kunskaper om och de använde 

även annan studioteknik. Den breda kunskap från högskolan har dock gett oss möjligheten att lära 
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oss den nya tekniken och de nya programmen, men vi önskar att vi hade mer kunskap om vad som 

används ute i branschen för att vara mer förberedda.  

I den synbara kommunikationen som vi observerade kunde vi se att rollerna inte riktigt följde den 

manualliknande formen som litteraturen beskrev, eftersom vissa av teammedlemmar behövde 

multitaska på två av produktionerna. Att kunna multitaska och besitta en bredare kunskap utöver sin 

egna roll är väsentligt då man behöver kunna anpassa sig till olika situationer, som att kommunicera 

med andra roller och vara anpassningsbar till produktionen. Den kännedomen har vi ändå fått 

genom våra praktiska utövanden på högskolan, men det är något litteraturen borde ta upp. 

 

Vi vill ändå klargöra att det kunskapsglapp vi har funnit inte är stort. De färdigheter vi har fått från 

praktiska övningar under kurs och den teori vi har fått från kursböckerna har gett oss en bred 

kunskapsbas. Genom vår metod har vi fått en djupare förståelse över det vi observerade och hur 

rollerna förhåller sig till varandra. Både professionellt men också som kollegor. Vi fick svar på 

forskningsfrågorna som vi ställde och tack vare de svaren har vi också gett oss själva chansen att 

bearbeta vår kunskap som högskolan har gett oss. Efter vår undersökning är vi båda överens om att 

det finns ett visst kunskapsglapp när det gäller hur rollerna förhåller sig till varandra i en 

flerkameraproduktion, socialisation, fackspråk och teknik. Därför tycker vi att högskolan kan 

förbättra sig på dessa kunskapsområden, för då skulle glappet vara ännu mindre. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

30 

8.0 Referenslista 
 

Ashton, Daniel. 2015. Making Media Workers: Contesting Film and Television Industry Career 

Pathways. Vol 16(3). DOI: 10.1177/1527476414532956 [Elektronisk resurs] Tillgänglig på 

Internet: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1527476414532956 

Bartindale, Thomas Luke. 2014. Interaction design for situated media production teams. Lic.-avh., 

Newcastle University. 6ttps://theses.ncl.ac.uk/dspace/handle/10443/2359 (Hämtad 2018-11-15). 

Broth, Mathias. 2008. The studio interaction as a contextual resource 

for TV-production. Journal of Pragmatics tidsskrift Volume 40 Issue 5: 904–926. 

https://doi.org/10.1016/j.pragma.2007.10.010 (Hämtad 18-11-15). 

 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 

 

Carlbaum, Sara. 2016. 2. uppl. Gymnasieskolan i anställningsbarhetens tjänst. I Sparrhoff, Gun & 

Fejes, Andreas (red.). Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv. Kapitel 4 

 

Codex, Forsknings erik. Vetenskapligarådet. http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml (Hämtad 

2018-11-12). 

 

Herrman, Margaretha (2008). Filmarbetare - yrkesval och lärande i arbetslivet. Trollhättan: 

Högskolan Väst 

Jacobson, Mitch (2010). Mastering multicamera techniques: from preproduction to editing and 

deliverables. Oxford: Focal Press 

Johannessen, Kjell & Rolf, Bertil (1990). Om tyst kunskap: två artiklar. 2. uppl. Uppsala: Uppsala 

univ. Centrum för didaktik 

Lalander, Philip. 2015. Observation och Etnografi. I Göran Ahrne & Peter Svensson (red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. Kapitel 7 

 

Löfgren Martinsson, Maria (2008). Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor 

- om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet / [Elektronisk resurs]. Diss. Lund : 

Lunds universitet, 2008 Tillgänglig på Internet: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1038648&fileOId=1038653 

Millerson, Gerald (1993). Effective TV production. 3. ed. London: Focal 

Nationalencyklopedin [u.å.] Observatörseffekten 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/observatörseffekt (Hämtad 2018-11-12). 

Nationalencyklopedin [u.å.]. Profession. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/profession (Hämtad 2018-10-08). 

Nationalencyklopedin [u.å.]. Professionalisering 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/professionalisering (Hämtad 2018-11-

13). 

Nationalencyklopedin [u.å.] Professionell. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/professionell (Hämtad 2018-11-22). 

http://nepsweden.com/ (Hämtad 2018-12-06). 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1527476414532956
https://theses.ncl.ac.uk/dspace/handle/10443/2359
https://theses.ncl.ac.uk/dspace/handle/10443/2359
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2007.10.010
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1038648&fileOId=1038653
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/profession
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/professionalisering
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/professionell
http://nepsweden.com/


 
 

 

31 

Nilsson, Staffan. 2016. 2. uppl. Om anställningsbarhet i Professionella grupper. I Sparrhoff, Gun & 

Fejes, Andreas (red.). Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv. Kapitel 8 

Nygren, Gunnar (2010). Journalist - och sen då? en undersökning av vilka som lämnar 

journalistförbundet och varför.  E-Print, Stockholm 

Olson, Kristin (2009). Att göra TV-program. [Ny utg.] Stockholm: Ordfront 

Owens, Jim (2007). Television sports production. 4th ed. Burlington, Mass.: Focal Press, an imprint 

of Elsevier 

Owens, Jim (2016). Television production. 16. Ed. Burlington, MA: Focal press 

Reinfeldt, Fredrik, Björklund, Jan (Utbildningsdepartementet) (2009–13) Högre krav och kvalitet i 

den nya gymnasieskolan. Regeringen. https://lagen.nu/prop/2008/09:199 (2018-12-07) 

Rennstam, Jens. Wästerfors, David. 2015. Att analysera kvalitativt material. I Göran Ahrne & Peter 

Svensson (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Kapitel 15 

 

Singleton-Turner, Roger (2011). Cue & cut: a practical approach to working in multi-camera 

studios. Manchester, UK: Manchester University Press 

SVT, Medverkan i SVT, 2018. https://www.svt.se/omoss/kontakt/medverka-i-svt/ (Hämtad 2018-12-

11) 

Vetenskapsrådet (2018). Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – open access 

https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html 

(Hämtad 2018-10-29). 

Ward, Peter, Bermingham, Alan & Wherry, Chris (2000). Multiskilling for television production. 

Oxford: Focal Press 

Wilson, Fiona (2017). Organisation, arbete och ledning: en kritisk introduktion, 3. uppl., Liber, 

Stockholm. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lagen.nu/prop/2008/09:199
https://lagen.nu/prop/2008/09:199
https://www.svt.se/omoss/kontakt/medverka-i-svt/
https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html
https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html
https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-publikationer.html


 
 

 

32 

9.0 Bilagor 

9.1 Översta bilderna:  
TV4, Nyhetsmorgon (Studioproduktion, Live). TV-Studion Vänster Bild, Kontrollrummet Höger Bild 

9.2 Mittersta bilderna:  
SVT, Så Ska Det Låta (Studioproduktion, Bandad). TV-Studion Vänster Bild, Kontrollrummet Höger Bild 

9.3 Sista bilderna:  
C-More, Leksand mot Västerås (Sportproduktion, Live). Tegera Arenan Vänster Bild, OB-Bussen Höger Bild   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi har bifogat en pdf där vi har våra frågor från observationsschemat och upplägget av hur 

observationsschemat ser ut. De specifika svaren finns tillgängliga mot förfrågan. 
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