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Abstrakt 

I det här kandidatexamensarbetet undersöker vi vad det finns för utrymme för 

kameraoperatörer i svenska TV-branschen att utföra kreativa handlingar under 

flerkameraproduktioner. Undersökningen bygger på två observationer av två professionella 

flerkameraproduktioner och kommer fram till att det finns många olika faktorer som både kan 

gynna och missgynna kameraoperatörernas kreativa utrymme, ett exempel på detta är att 

trånga utrymmen begränsar kameraoperatörernas kreativitet samtidigt som det tvingar dem till 

att komma på kreativa lösningar. En slutsats i arbetet är att TV-branschens standardiserade 

arbetsrutiner innebär både begränsningar och möjligheter för den enskilda medarbetarens 

kreativa utrymme i en flerkameraproduktion.  
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Inledning  

Bakgrund 

Fotografyrket betraktas idag som ett kreativt yrke där man genom att använda olika kameror 

och tekniker tillåts uttrycka sig konstnärligt i olika sorters miljöer, dock har det inte alltid 

varit så. Fotografiet har sedan tillkomståret 1839 haft en omdiskuterad plats bland “de sköna 

konsterna” (nationalencyklopedin.se, 2019). Anledningen till detta är att till skillnad från de 

traditionella konstformerna, där händerna används som verktyg, använder man en mekanisk 

och optisk apparat (nationalencyklopedin.se, 2019). Med fotografiet uppstod dock en 

dokumentär revolution och med tiden utvecklades olika tekniker för att åstadkomma olika 

ändamål (nationalencyklopedin.se, 2019). Redan de tidigaste fotografierna som togs 

framställdes avsiktligt med konstnärlig kvalitet och när Talbot utvecklade kalotypimetoden 

utvecklades även fotografin i konstnärlig riktning (nationalencyklopedin.se, 2019). 

 

Under tidens lopp har ny teknologi skapat rum för nya konstformer. Videokameran är en 

kamera som omvandlar en bild till en videosignal, vilket innebär att stillbilder blir till rörliga 

bilder (nationalencyklopedin.se, 2019). Detta betyder att fotograferna fått en ny plattform att 

röra sig på då videokameran kan användas till att både göra film och television med. Roger 

Singleton-Turner berättar om kameraoperatörens (kameraoperatör är en vanlig benämning på 

fotografer som jobbar i TV-branschen) uppgifter under en TV-produktion. Kameraoperatören 

manövrerar alltid kameran efter bildproducentens planering och manus (Singleton-Turner, 

2011: 88). Detta innebär att kameraoperatören ska följa de kamerakort och instruktioner som 

har tilldelats under repetitioner och möten innan produktionen satt igång (ibid: 87). Jim 

Owens och Gerald Millerson förklarar att kameraoperatörerna manövrerar kameran för att 

filma det som händer enligt instruktioner från bildproducenten och att det är bildproducenten 

som tar de avgörande kreativa beslutet (Owens & Millerson, 2009: 24).  

 

Studiokameran är en videokamera som används för flerkameraproduktioner i antingen studio 

eller utanför den (nationalencyklopedin.se, 2019). Studiokamerorna manövreras av en 

kameraoperatör. Detta innebär att det är kameraoperatören som sköter om kameran och all 

dess utrustning (Singleton-Turner, 2011: 87). Studiokamerorna kommer i olika varianter och 

används till olika ändamål. Den vanligaste studiokameran kallas för piedestalkamera och är 

en kamera placerad på en anordning som kallas för piedestal och nästan alla professionella 

studios har någon form av den. Själva piedestalen gör det möjligt att lätt kunna flytta kameran 
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i höjdled och sidled tack vare en styrring samt hjul (Singleton-Turner, 2011: 34–35). Utöver 

piedestalkameran kan en studio ha en krankamera, vilket är en konstruktion enligt 

hävarmsprincipen där kameran placeras i ena änden och gör det möjligt att utföra stora rörelse 

i vertikalled och horisontellt. En steadicam används också inom studioproduktioner och är en 

kamera bestående av en väst med en arm som stedicamoperatören bär. Kameran placeras på 

västens arm och armen absorberar de gungningar och mindre rörelser som uppstår när 

steadicamoperatören går med kameran.   

 

I TV-industrin används flerkameraproduktion som benämning på den slags inspelningsteknik 

där flera kameror används samtidigt. Flerkamerainspelningar utgör en stor del av TV-

branschens arbetsfält, och används vid ett flertal populära programformat som till exempel 

nyheter, underhållning, realityshower och sport (se t.ex. Singleton-Turner, 2011 eller Owens 

& Millerson, 2009). Ett utmärkande drag vid flerkameraproduktioner är att de kräver en stor 

bemanning och har en tydlig arbetsdelning mellan teammedlemmarna för att fylla de 

nödvändiga funktionerna under produktionen. För att alla produktionsmedlemmar ska kunna 

kommunicera med varandra under en flerkameraproduktion används så kallade 

intercomsystem som är en sorts kommunikationsradio (Utterback, 2007: 84). I branschen 

kallas ofta intercom för beltpacks (som är en del av intercomsystemet) (ibid: 84).  

 

När vi började studera Film och Tv-produktions programmet vid Högskolan Dalarna hösten 

2017 hade vi båda ambitionen att i framtiden arbeta inom en kreativ bransch där vi kunde ge 

uttryck för vår kreativitet och vårt konstnärskap. Efter att ha studerat i lite drygt två år samt 

varit delaktiga i olika typer av flerkameraproduktioner har vi dock insett att TV-branschen 

inte är så kreativ som vi först kanske trott. Under de flerkameraproduktioner som vi varit med 

och producerat har vi ofta kommit till insikt att denna typ av produktion präglas av en mycket 

strikt organisation och av en hierarki som utgår från “chefsrollerna”, det vill säga producent 

och bildproducent. Detta innebär att man som enbart produktionsmedlem, alltså en medlem 

som inte har någon typ av chefsroll, begränsas i sitt kreativa och konstnärliga tänkande och 

arbetsflöde. Vi har till exempel personligen upplevt att vårt kreativa utrymme missgynnats när 

vi jobbat som kameraoperatörer vid olika produktioner då vi känt att dessa är väldigt styrda av 

chefsrollerna. 

 

I denna uppsats kommer vi observera om kameraoperatörerna utför kreativa handlingar. Med 

kreativa handlingar menar vi att kameraoperatörernas handlingar definieras som kreativa 
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utifrån den teori och tidigare forskning som vi presenterar på sida 5–11 till exempel i vilken 

mån kameraoperatören involveras i det som kan kallas designen av ett TV-program och inte 

bara i förverkligandet av programmet (Swenberg, 2017: 58–59). Centralt i detta sammanhang 

blir att undersöka huruvida kameraoperatörerna kan skaffa sig ett eget utrymme i förhållande 

till den strikta organisation som präglar flerkameraarbetet, och som enligt vår erfarenhet i 

första hand är inriktad på att förverkliga produktionen. Detta definierar vi i uppsatsen som 

kreativt utrymme. 

 

Vid flerkameraproduktioner jobbar bildproducenten och producenten nära varandra och 

bestämmer hur produktionen ska se ut, hur övriga teammedlemmar ska arbeta samt 

bestämmer riktlinjer för produktionens genomförande (se t.ex. Singleton-Turner, 2011: 

63).  Flerkameralitteraturen, som bygger på mångårig branscherfarenhet, antyder att det 

främst är bildproducenten och producenten som fattar de beslut som har att göra med 

kreativitet trots att teamets medlemmar har såväl kunskap som erfarenhet av industrin för att 

kunna uttrycka sin kreativitet (ibid: 64–65).  

 

Flerkameraproduktioner påminner mycket om andra organisationsmiljöer där det råder en 

spänning mellan individens utrymme att fatta självständiga beslut och organisationens krav på 

inordning och produktion. Enligt organisationsforskaren Eva Szobiová kan kreativitet i 

organisationer stödjas genom att undvika hierarki, skapa flexibla jobb och betona ömsesidig 

berikning (korsbefruktning) dvs. att organisationsmedlemmarna berikar varandra med idéer 

och kunskap (Szobiová, 2015: 72–73). Minskning av kreativitet förekommer i organisationer 

som är mycket centraliserade och formaliserade, där grupperna medvetet eller omedvetet 

hindrar innovationsprocessen (ibid: 72–73). Szobiová skriver att resultat från flera studier 

fastslår att individuella egenskaper bidrar till kreativitet och att om kreativitet är 

organisationens mål, verkar individualistisk kultur vara att föredra (ibid: 72–73). Szobiová 

menar att det handlar om ett sätt att leda som gör det möjligt att fullt ut utveckla anställdas 

kreativa potential (ibid: 78). Mot bakgrund av den strikt reglerade organisationen i en 

flerkameraproduktion, som vi beskriver ovan, framstår Szibiovas ideal på detta område vara 

svåra att uppnå. 

 

Då både våra egna erfarenheter och flerkameralitteraturen antyder att det inte finns ett särskilt 

stort utrymme för kameraoperatörer att utföra kreativa handlingar samtidigt som fotografyrket 

betraktas som ett kreativt yrke, vill vi i detta examensarbete undersöka om det finns ett 
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kreativt utrymme hos kameraoperatörerna i en flerkameraproduktionsmiljö, närmare bestämt 

två professionella svenska TV-produktioner under hösten 2019. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns ett utrymme för 

kameraoperatörer att uttrycka sina kunskaper kreativt under flerkameraproduktioner i den 

svenska TV-branschen.  

 

Våra frågeställningar är: 

• Vad finns det för utrymme för kameraoperatörer i TV-branschen att utföra kreativa 

handlingar under svenska flerkameraproduktioner? 

• Hur manifesterar sig i så fall denna slags kreativitet, och vad kan den bidra med i den 

färdiga produktionen av ett TV-program? 

 

Avgränsning 

En avgränsning vi gjort gällande undersökningsmaterialet är att vi bara studerade själva 

produktionen och alltså inte för- eller post-produktionen, som oftast är en omfattande del av 

hela produktionen. Det ligger också en avgränsning i vårt fokus på själva organisationen 

i flerkameraarbetet, det vill säga på organisatoriska faktorer så som arbetsdelning, ledning och 

implementering av olika roller i den löpande produktionen. Med det perspektivet kan vi inte 

fånga så mycket information om de enskilda medarbetarnas personliga erfarenheter av att 

arbeta i en flerkameramiljö, eller om hur TV-branschen i stort organiserar sin 

produktionsapparat. En ytterligare avgränsning handlar om metodvalet för uppsatsen. 

Observationsmetoden som har använts som metod innebär, i vår tillämpning, att vi hade ett 

avgränsat observationsfokus på särskilda delar i produktionen, dvs i enlighet med Philip 

Lalander som menar att tiden till att göra observationer kan vara begränsad och därför bör 

observationsfokuset avgränsas (Lalander, 2015: 113). Exempel på avgränsningar vi gjorde var 

att vi inte valde att ta med de saker som påverkade kameraoperatörerna under reklampauser 

eller nyheter. Vi valde även bort sånt som vi inte ansåg berörde kameraoperatörernas jobb. 

Detta kunde till exempel vara diskussioner mellan bildproducent och ljudavdelningen eller 

diskussioner mellan bildproducenten och studiomannen om rekvisita.   
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Teori och tidigare forskning  

Inledning 

Den litteratur vi har använt oss av i uppsatsen är en blandning av branschnära handböcker för 

TV-produktion och akademiska texter som tar ett bredare grepp på kreativitetens villkor inom 

en mediaorganisation. Den praktiska TV-produktionslitteraturen tar inte upp särskilt mycket 

om individens kreativa process i det dagliga arbetet men kan ändå ge en antydan om det 

kreativa utrymmet genom sin betoning på hur ett produktionsteam bör jobba och hur det 

brukar gå till i branschen i verkligheten (se t.ex. Singleton-Turner, 2011 eller Owens & 

Millerson, 2009). De akademiska material vi har valt ger några exempel på hur begreppet 

kreativitet kan tolkas och vilken roll organisationen kan spela för det kreativa utrymmet i en 

TV-produktion.   

 

Branschnära perspektiv 

Den engelska TV-producenten Roger Singleton-Turner (2011) ger i sin bok Cue & Cut: A 

Practical Approach to Working in Multi-camera Studios en praktisk vägledning till de 

viktigaste arbetsmomenten i en flerkameraproduktion. Här tar vi upp några exempel från hans 

bok, men även några andra branschnära böcker skrivna av erfarna människor i TV-branschen, 

som kan ge en indikation på vad branschen förväntar sig av en medarbetare/kameraoperatör i 

en flerkameraproduktion och därmed vilket utrymme hen har att fatta egna kreativa beslut.  

 

Bildproducentens påverkan 

Singleton - Turner skriver att regissören ansvarar över produktionens estetiska utformning i 

samråd med producenten vilket innebär att bildproducenten bestämmer vilken stil och känsla 

programmet som ska sändas ska ha (Singleton-Turner, 2011: 64). Detta antyder även Andrew 

Utterback i sin bok Studio television production and directing då han beskriver 

bildproducentens roll som “drive the bus” (Utterback, 2007: 18). Vidare förklarar Singleton - 

Turner att detta innebär att det är bildproducenten som bestämmer hur produktionen ska 

filmas, hur ljud-designen ska låta, hur ljuset ska se ut samt bestämma hur eventuella 

programledare ska agera framför kameran (Singleton-Turner, 2011: 64). Singleton- Turner 

skriver att bildproducenten under produktionen väljer ut och tydliggör för kameraoperatörerna 
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vilka bilder och bildutsnitt som ska användas i produktionen enligt bildproducentens 

planering samt manus (Singleton-Turner, 2011: 88). 

 

Utterback förklarar även att effektiva bildproducenter är väl bekanta med alla 

produktionsmedlemmars ansvar och utrustning (Utterback, 2007: 18). Oerfarna 

bildproducenter med dålig koll på utrustning och teammedlemmarnas egna ansvar förklarar 

Utterback har väldigt svårt att styra över produktionerna (ibid: 18). Vid professionella 

flerkameraproduktioner skriver Singleton-Turner att alla som på något sätt är involverade i 

produktionen, dvs. alla produktionsmedlemmar, både har och bör komma med egna tankar, 

idéer och bidrag till produktionen även om det är bildproducenten som tar de slutgiltiga 

besluten i samråd med producenten (Singleton-Turner, 2011: 64–65). 

 

Set-design & ljus 

Set är en uppsättning av samhöriga föremål (nationalencyklopedin.se, 2019). I TV-

sammanhang beskriver Singleton-Turner set som en uppsättning av en studios utseende till ett 

specifikt program (Singleton-Turner, 2011: 103, 300). När det kommer till planeringen av set 

eller studions utseende jobbar en scenograf efter producenten och bildproducentens visioner 

och önskemål (ibid: 104). Singleton-Turner förklarar att eventuella ändringar kan ske för att 

ge plats för oplanerade inslag i programmet (ibid: 104). Oväntade inslag kan leda till att 

kablar och sladdar måste dra längs golvet (ibid: 104). Sladdar som är tejpade längs golvet är 

inte optimala arbetsförhållanden för en kameraoperatör då dessa begränsar möjligheten att 

manövrera utrustningen samt ta sig fram i rummet (ibid: 104). Då det även är scenografens 

ansvar att se till att kameraoperatörer kan röra sig lätt och smidigt inne i studion betyder det 

att scenografen måste utforma set och studio både stilistiskt och praktiskt för att det ska gynna 

produktionen (ibid: 104).  

 

I ritningarna som scenografen gör till programmet räknar designern ut hur stor plats 

respektive kamera som ska användas kommer att ta upp samt allt annat som tar upp något 

utrymme inne i studion. Denna uträkning gör det möjligt för kameraoperatörerna att se 

potentiella rörelser de kan göra, till exempel om de kan ta sig genom en trång passage eller 

inte (Singleton-Turner, 2011: 111).  
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Owens och Millerson tar upp olika faktorer när det gäller ljussättning som påverkar 

kameraarbetet, de kreativa möjligheterna och hur bästa resultat kan uppnås (Owens & 

Millerson, 2009: 204). Den första faktorn som påverkar är att ljussättningen av studion måste 

vara så pass stark att kamerorna kan producera bilder av högsta kvalitet, vilket kallas för ‘base 

lighting’ enligt Owens och Millerson. Ljussättningen måste också ha samma utseende och stil 

i alla de kameravinklar som kommer användas för att programmet ska ha en 

sammanhängande och konsekvent look (ibid: 204). Singleton-Turner styrker även detta 

genom att säga att när fler kameror används så måste ljussättningen se bra ut från minst två 

vinklar (Singleton-Turner, 2011: 176). 

 

Definitioner av kreativitet 

För att definiera kreativitet i ett allmänt perspektiv används Jan Rollof, Philip McIntyre och 

Thomas Florén. Definitionerna av kreativitet är de som vi sedan använder oss av som 

utgångspunkt för att precisera kameraoperatörernas kreativa utrymme.  

 

Jan Rollof skriver i boken Ledarskap för kreativitet: att vistas i framtidens landskap, att det 

finns många olika definitioner av vad kreativitet är då människor intuitivt vet vad begreppet 

kreativitet innebär (Rollof, 2004: 14). Rollof förklarar att de flesta definitioner innebär en 

positiv förändring av ett erkänt element eller något nytt som medför eller innebär något 

positivt (ibid: 14). Rollof hävdar dock att vad som är nytt är en definitionsfråga (ibid: 14).  

 

Philip McIntyre skriver i sin bok Creativity and Cultural Production - issues for media 

practice att kreativitet är ett ord som ofta förknippas med konstnärlig verksamhet (McIntyre, 

2012: 3). McIntyre resonerar dock vidare och menar att idén om kreativitet sträcker sig till 

alla former av mänskliga aktiviteter (ibid: 3). Det McIntyre menar är att kreativitet är en 

aktivitet där människan kommer med unika och originella idéer i en process eller till en 

produkt och att aktiviteten sedan måste bedömas och accepteras av minst en social grupp 

(ibid: 41). McIntyre tillägger även att den sociala bedömningen innebär att det sammanhang 

där kreativitet inträffar är väldigt viktigt för att ett objekt eller en process ska kunna bedömas 

som innovativ då den måste bedömas mot vissa kriterier som det existerade objektet redan har 

(ibid: 41). Rollof skriver att dessa kriterier ofta innebär skapandet av något nytt eller nya 

konstellationer av erkända element (Rollof, 2004: 14).  

 



 8 
 

 

 

 

 

McIntyre diskutera sambandet mellan kreativitet och innovation. Han förklarar samspelet 

mellan dessa som en dikotomi och menar då att en aktivitet endast kan tillhöra antingen 

kreativitet eller innovation (McIntyre, 2012: 42). McIntyre fortsätter dock genom att resonera 

kring relationen mellan kreativitet och innovation och menar att en kreativ idé kan leda till en 

innovation som i sin tur kan leda till flera kreativa möjligheter (ibid: 42). Rollof går in på 

skillnaden mellan kreativitet och innovation och menar att kreativitet till stor del handlar om 

den individuella processen som innebär att man får tillgång till att arbeta med idéer som har 

ett kvalitativt värde medan innovation till stor del handlar om en kollektiv process där man 

förverkligar idéer till konkreta processer, produkter eller tjänster med någon form av 

kvantitativ eller uppskattad betydelse (Rollof, 2004: 14).  

 

Thomas Florén delar McIntyres uppfattning om gruppens betydelse för att en handling ska 

erkännas som kreativ (Florén, 2010: 59). Florén menar att karaktärsdraget för en kreativ 

handling är att den äger rum i ett oockuperat utrymme, vilket innebär att ett utrymme som är 

nytt i förhållande till gängse konventioner och kunskaper. Det nya utrymmet representerar 

dock inget vakuum utan fogar sig till kunskaper som redan finns. Det är bara med den 

befintliga kunskapens språk som man kan uttrycka något som är nyskapande och kreativt 

(ibid: 59). 

 

Kreativitet i organisationer 

Vilken betydelse gruppdynamik och arbetsmiljö i organisationer samt 

medieproduktionsmiljöer har för individens kreativa utrymme skriver fler om, vi kommer att 

ta upp ett urval. Vi anser att Eva Szobiovás forskning om organisationsteori är relevant för 

vårt arbete då chefsrollerna eventuellt kan ha en betydande påverkan på det kreativa utrymmet 

hos organisationens medlemmar. Philip McIntyre, Marina Ghersetti och Thorbjörn Swenberg 

tar upp standardiserade former och arbetsrutiner i medieproduktion. Dessa använder vi oss av 

för att få en djupare förståelse för de organisationsmässiga förutsättningarna för 

kameraoperatörernas kreativa utrymme.   

 

Organisationsforskaren Eva Szobiová hävdar att öppna grupper med “lösare” medlemskap 

och där nya medlemmar kan tillkomma har högre kreativitetsnivå då dessa tillsammans har en 

högre produktion av idéer och lösningar jämfört med stängda grupper (Szobiová, 2015: 71). 

Szobiová menar att de nya medlemmarna i gruppen har en positiv inverkan på kreativiteten då 
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deras kunskaper, erfarenheter och färdigheter är jämförbara med de andra gruppmedlemmarna 

vilket ofta har en positiv inverkan på resultatet (Szobiová, 2015: 71). Relationen mellan 

gruppens medlemmar är även viktig. Szobiová hävdar att studier visat att vänskapliga 

relationer som sträcker sig utöver jobbet, alltså kontakt utanför arbetsmiljön, endast har 

positiva effekter på kreativiteten (ibid: 71). Utöver kvaliteten på grupprelationer på 

arbetsplatsen är klimat också en nyckelfaktor. Szobiová punktar upp fyra avgörande faktorer 

för klimatet på arbetsplatsen (ibid: 71). 

 

1. Tydligt definierad och delad vision som fokuserar och styr energin hos 

gruppmedlemmarna. 

2. Låt varje gruppmedlem delta i beslutsprocesser. 

3. Arbetsmiljö som uppfattas som säker - det vill säga att varje gruppmedlem kan, utan 

rädsla för kritik, tillåts presentera nya åsikter och idéer. 

4. Stöd för nya och förbättrade arbetssätt från ledning och kollegor. 

 

McIntyre går specifikt in på kreativitet i TV-branschen där man, för att få fram ett 

konventionellt  material, jobbar med standardiserade former och rutiner vilket generellt anses 

vara okreativt (McIntyre, 2012: 119). Journalistikforskaren Marina Ghersetti hävdar att 

medieproduktionens rutinisering påverkar kreativiteten (Ghersetti, 2012: 219). Ghersetti 

menar att det finns faktorer så som redaktionella roller och professionella normer vilka är mer 

avgörande för nyheternas form och innehåll än vad de individuella prioriteringarna hos någon 

enskild part i produktionen är (ibid, 219). Ghersetti hävdar att en av anledningarna till detta är 

att det råder tidspress i nästan all sorts medieproduktion (ibid, 219). 

 

I likhet med Ghersetti så menar Swenberg (2017: 88–89) att branschrutinerna utgör en 

bakgrund till att förstå medieproduktionens kreativa utrymme. Swenberg noterar, i sin 

genomgång av befintlig TV-produktionslitteratur, att litteraturen missar att göra skillnad på 

hur man designar ett TV-program och hur man producerar ett TV-program. I 

produktionslitteraturens ensidiga fokus på tid och effektivitet framställs dessa två i själva 

verket olika saker som en och samma process. Detta är en brist, menar Swenberg, eftersom 

det är i designen av ett TV-program som det kreativa idéstadiet och utformningen ligger, 

medan produktionen är den fas som förverkligar programmet (ibid: 88–89). 
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Tidigare forskning 

Licentiatavhandlingen Videography as production nexus - digital film cameras, media 

management and the distribution of creativity in TV- and film production, skriven av Per Erik 

Eriksson, handlar om nya digitala inspelningstekniker för rörlig bild och hur de ökar 

distributionen av kreativitet och flexibilitet i rörlig bildproduktions-system, samt hur dessa 

begränsas av bildens flöde genom produktionssystemet (Eriksson, 2013: 3). I avhandlingen 

utvecklar Eriksson konceptet ’kreativt utrymme’ och kommer fram till att det finns två tydliga 

faktorer som påverkar kameraoperatörens kreativa utrymme (ibid: 3). Eriksson hävdar att 

kameraoperatörens kreativitet beror på hens kunskaper i att hantera kameror och annan digital 

utrustning och tid till att arbeta med ett projekt (ibid: 56).  

 

Eriksson hävdar att dessa två faktorer påverkar det kreativa utrymmet och menar att de utgör 

en fundamental grund där rationella och optimala val tas för att frigöra utrymme för 

kreativitet. Eriksson hävdar också att detta kan appliceras på all typ av produktion av rörlig 

bild och inte är specifikt för enbart fotografer (Eriksson, 2013: 56). Utöver dessa två faktorer 

beror också det kreativa utrymmet på de premisser som är inom den specifika produktionen. 

Med detta menar Eriksson att själva produktionsinnehållet delvis styr hur fritt 

produktionsteamet kan handla under pågående produktion vilket påverkar den kreativa 

aspekten (ibid: 57). Erikssons konstaterande kan vi själva använda oss av för att definiera 

andra viktiga faktorer som påverkar kameraoperatörernas kreativitet.   

 

I den vetenskapliga artikeln Creative Space in Contemporary Swedish Moving Image 

Production, publicerad i Journal of Integrated Design and Process Science (2012), skriver Per 

Erik Eriksson och Thorbjörn Swenberg att produktionen av rörliga bilder är på väg att bli helt 

digital och att det leder till nya möjligheter och nya begränsningar för kreativitet inom film- 

och TV-produktionskedjor (Eriksson, Swenberg, 2012). I artikeln fokuserar Eriksson och 

Swenberg på tekniska begränsningar som avser audiovisuella produktionsflöden (ibid). 

Eriksson och Swenberg kommer bland annat fram till att de digitala format som idag finns att 

tillgå är svåra för yrkesverksamma att överblicka vilket har orsakat kostsamma begränsningar 

i arbetsflödet som i sin tur begränsar kreativiteten (ibid). Detta ger oss en grund för att förstå 

de tekniska förutsättning för en kameraoperatör.  
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I artikeln Television, technology and creativity in the production of a sports mega event 

(2013) skriver Limin Liang om hur ny TV-teknik utvecklades i samråd mellan den tekniska 

avdelningen och användarna av tekniken, för att den skulle vara både tidseffektiv och kreativ, 

inför de olympiska spelen i Beijing (Liang, 2013: 472, 478). Med hjälp av intervjuer med 

både utvecklare och användare kom Liang fram till att det fanns både för- och nackdelar med 

den nya tekniken. Den nya tekniken var säkrare än den gamla men när något fel väl uppstod 

fick det större påverkan, detta gjorde att den nya teknikens potential inte vågade utnyttjas till 

dess fullo utan användarna valde den säkra vägen och satsade på safe broadcasting (ibid: 472, 

480). Utöver att den nya tekniken kunde strula så fick användarna inte så lång tid till att lära 

sig den heller. Dessa två faktorer gjorde att användarna hela tiden oroade sig för att fel skulle 

uppstå och kunde då inte utnyttja sin egen kreativitet till fullo (ibid: 481). Denna slutsats är 

betydelsefull för oss då vi förstår vikten av safe broadcasting och dess påverkan på vad som 

är möjligt att göra i en produktion.    

 

I den vetenskapliga artikeln The studio interaction as a contextual resource 

for TV-production undersöker professor Mathias Broth, från Linköpings universitet, 

dynamiken och samspelet mellan produktionsmedlemmarna i den franska TV-produktionen 

Rideau Rouge där medlemmarna hade olika befattningar och uppgifter (Broth, 2008: 904–

905). Broth kom fram till att alla produktionens medlemmar, såväl de som sitter i 

kontrollrummet som de som befinner sig i studion, samarbetar genom att både använda 

verbala och icke-verbala uttryck (ibid: 905). Med detta menar Broth att det finns en tyst 

kunskap (ibid: 905). Denna kunskap innebär att medlemmarna förstår hur de ska handla i 

olika situationer som uppstår utan att bli verbalt tillsagda om detta (ibid: 905). Slutsatsen om 

tyst kunskap är väsentlig för vårt arbete då det förklarar produktionsmedlemmarnas 

beteende.    

 

  

   



 12 
 

 

 

 

 

Metod 

Motivering 

Då vi är intresserade av TV-branschen och flerkameraproduktioner ville vi kombinera vårt 

examensarbete med praktisk lärdom och på så sätt använda våra teoretiska kunskaper för att 

observera (Lalander, 2015: 113) och dra slutsatser av en professionell miljö. Vi valde därför 

att använda oss av observation som metod där vi fysiskt kunde ta del av hur en 

flerkameraproduktion fungerar. Eftersom vårt syfte med examensarbetet var att undersöka 

kameraoperatörers kreativa utrymme kändes det även naturligt för oss att välja observation 

som metod då denna gjorde det möjligt att få tillträde till den sorts professionella 

produktionsmiljö som normalt inte är öppen för insyn.  

 

Allmänt om metoden  

Observationsmetoden har sina rötter i etnografin som inte är en sammanhållen teori utan 

snarare en forskningstradition med avsikt att på plats studera kulturer, sociala organisationer, 

handlingsmönster etc. (Ekström, 2010: 28). Etnografin ställer frågor som brukar syfta på vad 

människor gör, hur de gör och varför de gör det, frågor som är både kulturspecifika och 

platsbundna (ibid: 28). 

 

Det finns olika typer av tillvägagångssätt som kan användas vid observationer. Vi valde att 

använda oss av strukturerad observation eftersom det gav en del fördelar som exempelvis 

intervjuer och enkäter inte har. Bryman (2018: 347) nämner tre fördelar av att använda sig av 

strukturerad observation i kontrast till intervjuer och enkäter. Dessa är: 

 

• Mer tillförlitlig information om olika skeenden i produktionerna.  

• Större precision vid observation av specifika tidpunkter, händelseförlopp, hur länge en 

aktivitet håller på och hur ofta den utförs. 

• Mer tillförlitlig precision när det kommer till den tidsmässiga ordningen mellan de 

olika faktorerna som observerats. 

  

Dessa tre fördelar gav oss stöd och motivering till att välja just strukturerad observation som 

metod. Vidare förklarar Bryman att ett observationsschema, som kan vara utformat likt ett 

schema eller en mall, kan ha stor betydelse för att få struktur på observationer (Bryman, 2018: 
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342). Vi valde att göra ett observationsschema uppdelat i olika påståenden eller kategorier. I 

vårt observationsschema lade vi till övrigt som påstående/kategori för att kunna täcka upp alla 

typer av händelser. Att lägga till övrigt som en kategori är något som Bryman även tar upp 

som en möjlighet för att täcka allt under observationen, då det kan inträffa oförutsägbara 

händelser som inte går att kategorisera (Bryman, 2018: 344). Bryman gör även gällande att 

det krävs ett visst mått av ostrukturerad observation innan det är möjligt att utforma ett bra 

och relevant observationsschema (ibid: 344). Vi ansåg dock att vi kunde utforma ett relativt 

bra observationsschema utan att göra en viss tid av ostrukturerad observation eftersom vi båda 

har viss erfarenhet av att både delta i och observera flerkameraproduktioner.   

 

Trots att vi anser oss inte behöva göra en viss tid av ostrukturerad observation för att kunna 

göra ett observationsschema så finns det andra fördelar med den formen av observation. 

Bryman menar att en fördel med ostrukturerade observationer är möjligheten till att skriva 

mer narrativt om händelseförlopp och personers handlingar (Bryman, 2018: 341). Vi valde att 

använda oss även av denna metod, men endast när vi bedömde att den passade 

händelseförlopp som uppstod, då vi ansåg att ett mer narrativt beskrivande av dessa 

händelseförlopp skulle hjälpa oss i bearbetningen av materialet.   

 

Urvalet 

Vi utförde våra observationer på ett livesänt morgonprogram och ett underhållningsprogram 

som spelades in för att sedan sändas senare under året. Att vi valde dessa två produktioner 

berodde på flera faktorer. De första faktorerna var de krav vi hade på produktionerna vi tänkte 

observera. Våra krav var att det var flerkameraproduktioner och att de spelades in under den 

tidsram vi hade för examensarbetet. Detta gjorde att vi inte fritt kunde välja vilka 

produktioner vi ville utan var tvungna att göra ett bekvämlighetsurval samt anpassa oss till 

tillgängligheten hos aktörerna. Larsåke Larsson förklarar att man i sin undersökning ofta 

tvingas ta hänsyn till praktiska aspekter när man gör sitt urval. Aspekter som tid, resurser eller 

tillgänglighet kan spela in och man tillämpar då bekvämlighetstekniker som gör att man 

landar i ett bekvämlighetsurval (Larsson, 2010: 63).  

 

Den faktorn som ändå spelade störst roll för oss var att få tillträde att göra observationerna. 

Att få tillträde till fältet är något som Philip Lalander nämner kan vara svårt och en mer 

komplicerad process än vad man först tror (Lalander, 2015: 101). Även Jens Rennstam och 
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David Wästerfors nämner tillträdesproblematiken där de tar upp svårigheten att först få 

tillträde till fältet men även att bli accepterade på platsen (Rennstam & Wästerfors, 2015: 

222). Vår första observation fick vi genom att vi tog kontakt med en producent på ett program 

som vi visste skulle spelas in under tiden för examensarbetet. En lärare på vår skola, 

Högskolan Dalarna hade kontakter och kunde skicka ut förfrågningar vilket ledde till vår 

andra observation. Detta typ av urval går i likhet med vad Larsson beskriver som ett 

snöbollsurval och går ut på att man börjar med en person som hjälper en vidare till nästa, som 

i sin tur hjälper en vidare till nästa osv. vilket leder till en snöbollseffekt (Larsson, 2010: 63). 

Vi landade på så sätt i en kombination av ett snöbolls- och bekvämlighetsurval.  

 

Genomförande 

För att få tillgång till att göra observationer inledde vi med att skriva ett mail där vi förklarade 

vilka vi var, att vi ville göra en till flera observationer som del av vårt examensarbete, vilken 

skola vi kom ifrån och vad vår frågeställning/ämne var. Mailet skickade vi sedan iväg till 

olika produktionsbolag som utförde flerkameraproduktioner. Tyvärr gav det inget vidare 

resultat och vi valde istället att söka upp program som vi visste skulle spelas in under 

tidsramen för vårt examensarbete. Genom lite letande så lyckades vi få tag i mailadressen till 

producenten för ett stort underhållningsprogram. Vi fick svar direkt från producenten som 

tyckte att detta lät väldigt intressant och efter vidare mailkonversation var observationen 

bokad. Vår andra observation bokades genom att en lärare på vår skola, Högskolan Dalarna, 

hade kontakter och kunde skicka ut förfrågan. Efter någon vecka fick vi på detta sätt kontakt 

med en bildproducent som erbjöd observation på ett stort livesänt morgonprogram. 

 

Vi utförde två observationer på två olika svenska TV-produktionsbolag inom loppet av två 

veckor. Den först produktionen vi observerade var på morgonprogrammet och den andra 

observationen utfördes på underhållningsprogrammet. Vi hade olika tillträden till att 

observera produktionerna. På morgonprogrammet hade vi inte tillträde till att sitta var för sig 

inne i kontrollrummet och i studion samt att vi första halvan av sändningen inte hade tillgång 

till beltpacks, därför valde vi att observera den första delen av programmet från 

kontrollrummet och den andra delen från studion. Observationen vi gjorde under 

underhållningsprogrammet utfördes från kontrollrummets monitorer med varsitt beltpack 

eftersom studion var fylld med publik. Resultatet av detta gjorde att studion blev trång och att 

det var ont om plats för oss att vara på utan att störa produktionen.  
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Under observationerna hade vi ett observationsschema till hjälp. Observationsschemat var 

utformat efter nio olika kategorier eller påståenden och var indelat i tidsintervaller så att vi, 

som Bryman förordar, får en mer tillförlitlig överblick över specifika tidpunkter och 

händelseförlopp samt större precision när det gäller ordningen mellan de olika påståendena 

som observerats (Bryman 2018: 347). Kategorierna eller påståendena var formulerade utefter 

vårt syfte och skulle besvara frågor såsom: Hur anpassar kameraoperatörerna sig till 

produktionens ramar? Hur styrda är kameraoperatörerna av bildproducenten? Hur mycket 

kreativa handlingar kontra tekniska handlingar utför kameraoperatörerna? Utöver de nio 

kategorierna lade vi till en tionde som var övrigt så att alla handlingar skulle rymmas inom 

vårt observationsschema, vilket är något som Bryman trycker starkt på (ibid: 344). 

 

Sammanställning och sortering av materialet 

För att sedan enklare kunna sortera det material vi samlade in under våra observationer 

använde vi oss av ostrukturerad observation, för att kunna skriva mer narrativt, vilket Bryman 

nämner kan hjälpa att strukturera upp materialet (Bryman, 2018: 341). För att sortera 

materialet sammanställde vi våra strukturerade observationer med våra ostrukturerade 

observationer var observation för sig. Efter det läste vi igenom sammanställningarna och 

pratade igenom observationerna och diskuterade det vi hade iakttagit, något som Rennstam 

och Wästerfors berör som att “umgås med materialet” (Rennstam & Wästerfors, 2015: 223). 

Vidare går Rennstam och Wästerfors in på vad som är viktigast att ta upp och menar att det 

inte bara är det mönster eller de återkommande händelserna som är viktiga utan de händelser 

som sticker ut eller bryter mönster kan vara minst lika viktiga att ta upp (ibid: 224). Vi valde 

att ta upp både återkommande händelser men även situationer som bara uppstod en gång men 

som vi ansåg gav stor vikt till att besvara vår frågeställning.    

 

Metodkritik 

Strukturerade observationer har omdiskuterats mycket och det finns en del eventuella 

svagheter som bör beröras. Bryman menar att det finns risk att observationer återges på ett 

felaktigt eller oväsentligt vis då miljön är tämligen okänd för observanterna. Dock anser han 

att detta går att åtgärda genom att göra en tids ostrukturerad observation för att lära känna den 

miljö man ska observera (Bryman, 2018: 352). Eftersom vi både har arbetat och observerat 
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flerkameraproduktioner tidigare så har vi viss kunskap om miljön och menar att denna 

svaghet visst ska tas i beaktande men att den inte bör påverka observationen i större 

utsträckning.  

 

Den andra är att det är svårt att veta intentionerna med en handling, exempelvis att 

kameraoperatörerna manövrerar kameran på ett visst sätt, genom att bara observera. Bryman 

pekar här på att observatören måste dra en slutsats av vad handlingen betyder och på så sätt 

gissa sig fram till vad intentionen avser (Bryman, 2018: 352). Eftersom vi exempelvis inte får 

veta avsikten med en handling så kan vi inte heller veta om kameraoperatörerna själva anser 

handlingen som kreativ eller inte. Därför utgick vi från vad vi anser vara kreativt enligt den 

beskrivning som vi tidigare definierat i vårt arbete. Detta perspektiv hade vi kunnat få med 

om vi, enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004: 120–121), utöver de fåtal frågor 

vi ställde på plats, hade gjort djupare intervjuer med både kameraoperatörer och 

bildproducenter i form av en metodtriangulering. Vi valde att endast använda oss av en metod 

då vi ansåg att flera metoder inte skulle rymmas under den tidsram vi hade för vårt 

examensarbete.   

 

Vidare förklarar Bryman den tredje svårigheten och det är att en strukturerad observation är 

benägen att generera stora mängder data, vilket kan bli svårt att överskåda. Om materialet blir 

svårt att överskåda så kan det bli problematiskt att hitta de potentiella teman och den generella 

bilden av det som observerats (Bryman, 2018: 252–253). För att inte få ett alltför stort 

material att överskåda så valde vi att använda oss av ett observationsschema med endast tio 

kategorier. När det uppstod en situation som vi inte hade förutsett kunde vi placera in den 

under övrigt-kategorin och kunde på så sätt få med allt utan att det blev allt för stort att 

överskåda och sortera.    

 

Utöver dessa svårigheter som Alan Bryman nämner så tar Philip Lalander upp ytterligare en. 

Lalander nämner forskareffekten som en svaghet i observationer och något som måste tas 

hänsyn till. Med forskareffekten menas att forskaren eller observatören bara med sin närvaro 

påverkar den miljö och de individer som observeras vilket kan ge ett felaktigt resultat 

(Lalander, 2015: 100). Vi är medvetna om att vår närvaro alltid kommer att påverka, men att i 

förhoppning om att alla skulle känna sig bekväma med oss hälsade vi på alla i produktionen 

och försökte vara i vägen så lite som möjligt. Vi valde att ställa de frågor vi hade i mån av 

utrymme och när vi kände att det inte störde de vi observerade.  
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Etik i metoden 

Østbye et al. tar upp fyra olika huvudkrav som ställs i forskning med någon form av empirisk 

studie. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Østbye et al, 2004: 126). Informationskravet innebär att forskaren är 

skyldig att informera alla involverade om syftet med forskningen och deras roll i den. 

Samtyckeskravet går ut på att de som är delaktiga i observationen eller på något sätt lämnar 

uppgifter till forskningens syfte ska ha rätt att avgöra om de vill delta eller inte och de har 

även rätten att avbryta sin medverkan när de vill. Konfidentialitetskravet betyder att den 

personliga integriteten ska skyddas för de personer som väljer att delta, vilket betyder att de 

inte ska kunna gå att identifiera. Nyttjandekravet gör gällande att det insamlade materialet 

endast får användas i forskningssyfte (ibid: 127).  

 

Redan i det inledande mailet var vi tydliga med examensarbetets syfte och att den information 

vi samlade in endast skulle användas i forsknings- eller studiesyfte. Vi förklarade att vi ville 

komma och observera hur de arbetade under en flerkameraproduktion och att vi ville göra 

detta genom att få tillgång till deras intercomsystem så att vi kunde höra kommunikationen 

och att vi helst ville vistas både i kontrollrummet och studion. Eftersom kontaktpersonerna 

var positivt inställda till vårt examensarbete så hade vi inte ett uttalat konfidentialitetskrav 

innan observationerna utfördes, men eftersom vår frågeställning berör hierarkiska strukturer, 

vilket kan vara känsligt för individer, valde vi att anonymisera produktionerna och alla som 

innefattas av dem i efterhand. Vidare var vi tydliga med att informera om att vi var studenter 

från Högskolan Dalarna som gjorde dessa observationer som en del av vårt examensarbete. 

Till våra kontaktpersoner utlovade vi även att maila vårt examensarbete efter färdigställandet 

för att de skulle kunna ta del av vad vi kommit fram till. Slutligen, om de hade några frågor 

eller funderingar så var de även välkomna att ta kontakt med vår handledare.   

 

Samarbetet 

Vi båda har under en längre tid intresserat oss för flerkameraproduktioner eftersom vi tycker 

att dessa sticker ut från andra typer av produktioner av rörlig bild då det är snabba beslut som 

tas. Sedan tidigare har vi erfarenhet av att arbeta ihop då vi både i och utanför kurs har arbetat 

tillsammans på flertalet produktioner. Detta gjorde att vi inte såg någon svårighet att arbeta 



 18 
 

 

 

 

 

tillsammans med vårt examensarbete och vi upplever att samarbetet oss emellan har fungerat 

bra genom hela arbetet. Vi har haft en samstämmig vision om arbetet från start vilket har lett 

till att vi delat uppfattningar och synpunkter. De gånger vi hamnat i situationer där vi varit 

oense har vi löst detta genom att diskutera problemet med varandra och därefter kommit fram 

till en gemensam lösning.  

 

Vi har gemensamt tagit kontakt med olika personer och produktionsbolag för att få tillgång 

till att göra observationer. Under observationerna har vi befunnit oss på samma ställe vilket 

gjort att vi senare kunnat diskutera och samtalat om detaljer och händelseförlopp. Teorin och 

den tidigare forskningen har vi sökt efter tillsammans, vidare har vi sedan delat upp vad vi 

skulle skriva om, vilket har varit i samtal med varandra samt. Slutligen har vi bearbetat hela 

examensarbetet tillsammans. 
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Resultat   

Om produktionerna  

Vi fick tillgång att vara på två olika flerkameraproduktioner. Den första 

flerkameraproduktionen var ett livesänt morgonprogram. I studion fanns fyra kameror varav 

en krankamera, två piedestalkameror och en kamera fast placerad över ett bord/kök. 

Krankameran och de två piedestalkamerorna sköttes av kameroperatörer och den fjärde, fasta 

kameran, sköttes av bingen (bildingenjören). Den andra flerkameraproduktionen vi 

observerade var ett underhållningsprogram som spelades in för att sändas senare under året. I 

studion för den produktionen fanns sju kameror, varav 5 var piedestalkameror, en krankamera 

och en steadicam. 

 

Set-design 

Något som vi lade märke till under våra observationer var att set-designen har en stor 

inverkan på kameraoperatörerna. Exempel på detta såg vi i vår första observation, som var ett 

livesänt morgonprogram, då studion delades av två program och hade då två olika set 

uppbyggda i samma studio. Set-designen var upplagd som så att studion var avlång och längs 

denna var det olika ‘stationer’ med antingen kök, bord eller soffa som användes för de olika 

programpunkterna. Dessa stationer förflyttade sig programledarna mellan vilket gjorde att 

kameraoperatörerna fick följa efter. Eftersom studion var uppdelad i två olika set så var 

kameraoperatörerna begränsade i vilket håll de kunde rikta kamerorna för att inte få med det 

andra programmets set-design. De var även begränsade i hur fritt de kunde röra sig på 

studions yta då studion var liten och de hela tiden var tvungna att passa sig för att inte gå in i 

saker som hörde till den andra set-designen.  

 

Singleton-Turner hävdar att den som är anställd som scenograf bör designa en studio som är 

praktiskt upplagt för att kablar till kameror inte ska behöva flyttas på då detta inte är 

gynnsamma förhållanden för en kameraoperatör att jobba i (Singleton-Turner, 2011: 104). 

Singleton-Turner resonerar att det oftast är oväntade inslag i programmet som leder till att 

man väljer att flytta på kablar och tejpa fast dessa längs golvet (ibid: 104). Vi såg under vår 

observation att kablarna flyttades ofta när kamerorna fördes mellan de olika stationerna i 

studion, dock var de inte fasttejpade utan gled lätt över golvet, vilket gjorde att 

kameraoperötererna kunde röra sig relativt fritt med sin kamera. Kameraoperatörerna 
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gynnades av detta då vi såg att de fria kablarna gjorde att de kunde röra sig i studion samt 

hitta nya vinklar och bildutsnitt.    

 

Även i den andra observationen som vi gjorde märkte vi att set-design hade en stor inverkan 

på kameraoperatörernas kreativa utrymme. Denna observation var ett underhållningsprogram 

som spelades in på förhand för att sändas på TV senare under året. Exempelvis fanns både 

fasta konstellationer och publik på plats som upptog stor yta i studion vilket gjorde att 

kameroperatörernas yta att röra sig på minskades. Detta märktes framförallt av vid ett tillfälle 

när krankameran syntes i bild. Bildproducenten meddelade detta till kranoperatören som då 

förklarade att utrymmet var väldigt begränsat. Kranoperatören fick i uppgift att lösa 

problemet av bildproducenten genom att välja ett annat bildutsnitt. Kranoperatören var inte 

den enda som hade begränsat med utrymme utan vi observerade vid flera tillfällen på båda 

produktionerna att kamerorna stod relativt tätt ihop i förhållande till varandra.  

 

Singleton-Turner skriver att scenografen gör en ritning över produktionen som gestaltar 

uppbyggnaden av set där hen kartlägger var och hur alla produktionsmedlemmar kan stå och 

att ritningen ger kameraoperatörerna möjlighet att se vilka rörelser som går att utföra vid till 

exempel trånga utrymmen (Singleton-Turner, 2011: 107, 111). Vi uppmärksammade att det 

utrymmet som scenografen givit kameraoperatörerna inne i studion ibland inte var tillräckligt 

för att kameraoperatörernas kreativa utrymme inte skulle påverkas. Det vi menar med detta är 

att oavsett om man planerar in utrymme i trånga miljöer eller studios för kameraoperatörerna 

att röra sig på är dessa nödvändigtvis inte tillräckligt stora för att kameraoperatörerna ska 

kunna utföra kreativa handlingar.  

 

Programformat 

När det gällde helbilder på studion i de båda programmen var det accepterat att de andra 

kamerorna syntes i bild. Detta gällde dock inte krankameran och steadicamen i 

underhållningsprogrammet. Det var alltså, som tidigare exempel illustrerar, accepterat för 

krankameran att synas i bild under morgonprogrammet men inte för krankameran och 

steadicamen i underhållningsprogrammet. Under underhållningsprogrammet uppstod en 

situation där de skulle tacka gästerna vilket spelades in främst via krankameran och 

steadicamen men även de andra kamerorna användes. Krankameran syntes i alla de andra 

kamerorna och bildproducenten valde därför att ta om bilderna. 
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Under morgonprogrammet skulle det spelas in en påa i förväg för att ge längre rast till både 

programledare och kameraoperatörer istället för att de skulle behöva befinna sig på plats och 

spela in den senare. Påa eller påannons finns framförallt i radio- och Tv-sammanhang och 

innebär att starten av ett visst program meddelas (nationalencyklopedin.se, 2019). När påan 

skulle spelas in krånglade ljuset så en av de två programledarna stod i mörker och syntes inte i 

bild. Det blev en brist i base lightning som enligt Owens och Millerson är en förutsättning för 

att få bilder av högsta kvalitet (Owens & Millerson, 2009: 204). Ljuset åtgärdades efter några 

minuter och påan kunde spelas in. Huruvida detta påverkade kameraoperatörernas kreativitet 

negativt eller positivt kan ses på olika sätt. De fick längre tid på sig att prova ett eventuellt 

bildutsnitt, dock var det med fel ljussättning vilket kunde bidra till att de fick ändra bilden 

igen när ljuset var fixat.  

 

Mallade produktioner 

Singleton- Turner skriver att bildproducenten väljer ut och tydliggör för kameraoperatörerna 

vilka bilder och bildutsnitt som ska användas i produktionen (Singleton-Turner, 2011: 88). Vi 

uppmärksammade under våra observationer att produktionerna var “mallade” på olika sätt. 

Kameraoperatörerna på morgonprogrammet hade fått instruktioner av bildproducenten om att 

de skulle hålla vissa personer i bild så att de inte skulle ta liknande bilder samt täcka allt som 

händer i programmet. Under underhållningsprogrammet hade kameraoperatörerna fått 

liknande instruktioner av deras bildproducent. Dock hade bildproducenten valt att använda 

kamerakort vid de två musikframträdanden som var en del av programmet, detta innebar att 

kameraoperatörerna hade planerade bilder som de skulle ta. Detta gav inte 

kameraoperatörerna något utrymme till att vara kreativa under produktionen då de helat tiden 

följde kamerakorten. 

 

Bildproducenterna i båda produktionerna valde dock att frångå det “mallade konceptet” ett 

fåtal gånger då de gick in och gav direkta direktiv till kameroperatörerna vilket berodde på 

olika anledningar. Några exempel på detta är när bildproducenten använder sig av uttryck 

såsom “för hög kamera”, “vidare i starten”, “helbild”, “ligg still”, “stor bild - zooma ut”, “ta 

en tvåbild”, “singla henne”, “nej, absolut ingen bild på henne”. Ett mer specifikt exempel är 

när en av programledarna hade med sig en tidning där något de pratade om eller skulle prata 

om stod med. Bildproducenten bad kranen att ta bilder på tidningen och kranoperatören 
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levererade några olika bilder på tidningen då programledaren flyttade och tog upp tidningen. 

Bildproducenten valde dock att inte klippa ut bilderna som kranoperatören tog i sändning. Ett 

annat specifikt exempel på detta var en programpunkt som innehöll smakprovning av tång. 

Bildproducenten så då; “ta lite tång” och syftade på att hen ville ha bilder på tången som låg 

uppdukad på bordet varpå kameraoperatörerna levererade dessa som sedan gick ut sändning. 

 

Vid underhållningsprogrammets slut fanns det tillfälle att göra vad produktionsteamet kallade 

för “pickisar”, detta innebar en omtagning av en del av programmet där något gick fel. Ett 

exempel på en pickis är när programledaren säger fel, till exempel “här kommer tre inslag”, 

men egentligen är de bara två inslag som ska visas vilket är en felsägning som man då kan 

korrigera med en pickis. Utöver pickisarna togs även omtagningar på de två 

musikframträdanden som gjordes. Pickisarna innebar även att kameraoperatörerna kunde ta 

bilder som inte gick att ta under inspelningen på grund av kamerakorten. Detta gav 

steadicamoperatören ett tillfälle att utföra en kreativ handling då en pickis skulle tas när 

keyboardisten spelade och kamerakorten behövdes då inte följas. Steadicamoperatören 

provade lite olika bildutsnitt och visade för bildproducenten hur hen tänkte ta bilden. 

Bildproducenten svarade att det var snyggt och att de skulle köra på den bilden.   

 

Teknikens och tidens påverkan på det kreativa utrymmet 

Eriksson kom fram till att det finns två tydliga faktorer som påverkar kameraoperatörens 

kreativa utrymme (Eriksson, 2013: 3). Den första faktorn som påverkar kameraoperatörens 

kreativitet beror på tiden till att arbeta med ett projekt (ibid: 56). Något som blev tydligt under 

observationerna var att vissa kameror främjar större kreativt utrymme än andra kameror. I 

båda observationerna märktes det tydligt att krankameran tillät kameraoperatören att vara mer 

kreativ genom att leta efter nya bildvinklar, bildutsnitt och in- eller utåkningar än vad 

kameraoperatörerna som stod vid piedestalkamerorna kunde vara då dessa var mer låsta till att 

hålla specifika personer i bild. I programmen som vi observerade fungerade krankameran mer 

som en helbild vilket gjorde att den kunde röra sig mer fritt i studion. Även steadicamen 

främjade ett större kreativt utrymme än piedestalkamerorna då den precis som krankameran 

inte hade specifika personer som den skulle hålla i bild utan tog mer detaljerade närbilder på 

olika saker. Då båda bildproducenterna oftast valde att klippa in bilder från 

piedestalkamerorna på de som pratade gav det både kranoperatören och steadicamoperatören 

tid till att leta efter de bilder som de ville ta.  
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Den andra faktorn som Eriksson hävdar påverkar det kreativa utrymmet är kameraoperatörens 

kunskaper i att hantera kameror och annan digital utrustning (Eriksson, 2013: 56). Under 

underhållningsprogrammet fick kranoperatören problem med kablaget på kameran. Detta fick 

kranoperatören tid till att åtgärda under en kort paus i programmet. Om problemet inte kunde 

lösas innan pausen var slut skulle det gå ut över både kranoperatörens kreativa utrymme då 

det skulle innebära att hen har mindre tid till att förbereda inför nästa bild och hela 

produktionen då den skulle kunna bli grovt försenad på grund av att problemet inte kan lösas.  

 

Även i morgonprogrammet fick kranoperatören problem med kameran. Denna gång hade 

kameraoperatören problem med fokus då denna släppte under produktionen. Detta var ett 

problem som inte gick att lösa innan programstart vilket gjorde att det blev ett skärpesläpp 

under sändningen vilket kameraoperatören tvingades lägga fokus på under sändning för att 

åtgärda. På grund av att kameraoperatören inte kunde lösa problemet påverkades hens 

kreativa utrymme då tid fick läggas på att lösa problemet istället för att fokusera på sitt 

arbete.  

 

Eriksson och Swenberg kommer i deras vetenskapliga artikel fram till att de digitala format 

som idag finns att tillgå är svåra för yrkesverksamma att överblicka vilket begränsar 

kreativiteten (Eriksson, Swenberg: 2012. I Liangs artikel kommer han fram till att det finns 

både för- och nackdelar med ny teknik då även han menar att den nya tekniken kan begränsa 

den kreativa processen (Liang, 2013: 472, 478). Det Liang menar att man inte vågar använda 

den nya tekniken då det inte finns tillräckligt med kunskap om den vilket hämmar processen 

(ibid: 472, 478). Vi lade varken märke till Erikssons och Swenberg eller Liangs resonemang 

under våra observationer. Vid våra observationer framgick det att kameroperatörerna kunde 

den teknik som produktionen krävde att de skulle kunna för att lösa eventuella problem men 

ibland räcker inte kunskap till för att lösa problemen på plats. 

 

Kameraoperatörernas roll 

Något vi lade märke till under vår observation på morgonprogrammet var att 

kameraoperatörerna, utöver att sköta kamerorna, fungerade som en allt i allo. Exempelvis bar 

de under reklampauserna in en soffa, torkade upp vatten som spillts och fixade till kuddarna i 

soffan utan att bli tillsagda. Att kameraoperatörerna gjorde detta på eget initiativ kan tolkas 
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enligt Mathias Broth, som att de förstår hur de ska handla i olika situationer utan verbal 

tillsägelse, en form av tyst kunskap (Broth, 2008: 905). Kuddarna rättade de till för att de 

skulle se bättre ut i bild. Kameraoperatörerna utför på så sätt en kreativ handling då de 

bestämmer hur det ska se ut i själva bilden. De övriga handlingarna är rent praktiska och 

medför inget till deras kreativitet, i själva verket kan handlingarna antas ta tid från den 

kreativa processen hos kameraoperatörerna.  

 

Något som blev tydligt när vi observerade morgonprogrammet var att tid och erfarenhet i 

branschen har en stor betydelse över hur stort kreativt utrymme man får i produktionerna. Vid 

en paus fick vi tillfälle att tala med en bildproducent som inte jobbade för tillfället men som 

jobbar som bildproducent på morgonprogrammet annars. Hen berättade då att produktionerna 

är mallade på så sätt att kameraoperatörerna har specifika bilder och personer som de ska 

hålla i bild beroende på vilken sida av studions set som hen står på. Dock förklarade hen att 

detta inte är ett uttalat mallat koncept. Det hen menade med detta var att de som jobbar som 

kameraoperatörer vid morgonprogrammet har varit med i många år och att de vet vad som 

förväntas av dem. Därför menar bildproducenten att det inte krävs ett verbalt uttalande om 

vad som ska ske och hur det ska utföras, utan det finns en tyst kunskap om hur produktionen 

ska genomföras.  

 

Under underhållningsprogrammet uppstod det dock flera situationer då bildproducenten bad 

kameraoperatörerna om råd angående bildkomposition. Singleton-Turner skriver att det är 

bildproducenten som har ansvar över produktionens estetik i samråd med producenten samt 

att alla som är involverade i produktionen på något sätt bör komma med tankar och idéer som 

kan bidra till en bättre produktion (Singleton-Turner, 2011: 64–65). Eftersom bildproducenten 

bad om råd av kameraoperatörerna blev de tvungna att tänka kreativt för att lösa problemet, 

därav vidgades deras kreativa utrymme även om bildproducenten i vissa fall inte valde att 

fullfölja idéerna. Även här stämmer Szobiovás teori  

 

  



 25 
 

 

 

 

 

Diskussion  

Från den tidigare forskningen, teorin och våra egna observationer har vi kommit fram till att 

det finns flera faktorer som påverkar och kan ha både en positiv och negativ inverkan på det 

kreativa utrymmet. 

 

Tid och rutin 

Eriksson hävdar att det finns två tydliga faktorer som påverkar kameraoperatörens kreativa 

utrymme i produktion av rörlig bild (Eriksson, 2013: 3). Men vi menar att det finns fler 

faktorer än bara två som påverkar. Huruvida dessa är lika tydliga som Erikssons faktorer, om 

vikten av att ha kunskap om tekniken och att tiden spelar in (ibid: 56), kan diskuteras. Liang 

resonerar, i likhet med Eriksson, om kunskap kring teknik samt vikten av tid och kommer 

fram till att dessa två faktorer har stor påverkan på hur kreativa kameraoperatörerna vågar 

vara (Liang, 2013: 481). Eriksson och Liang tar båda upp att tid ur aspekten där ju mer tid 

som ges desto större blir det kreativa utrymmet. Vi såg bevis på detta när steadicamoperatören 

tog en pickis på när keyboardisten spelar. Steadicamoperatören fick då relativt gott om tid på 

sig och kunde på så sätt ta en väldigt kreativ bild.    

 

Vi har dock sett bevis på motsatsen i våra observationer där kortare tid för planering har 

gynnat kameraoperatörerna och gett dem större kreativt utrymme. Hur delaktiga 

kameroperatörerna varit i förproduktionen kan vi inte säga något om då vi avgränsat våra 

observationer till endast själva produktionen, dvs. inspelningen eller sändningen. Vi kan 

därför bara anta att det är bildproducenten som, enligt Singleton-Turner och Utterback, är den 

som har ansvaret för hur hela produktionen ska gå till och se ut (Singelton-Turner, 2011: 64; 

Utterback, 2007: 18), har planerat var kamerorna ska stå och vilka bilder de ska ta. Singleton-

Turner skriver dessutom att det är bildproducenten som väljer ut och tydliggör för 

kameraoperatörerna vilka bilder och bildutsnitt som ska användas i produktionen enligt 

bildproducentens planering samt manus (Singleton-Turner, 2011: 88).   

 

Vare sig det är bildproducenten som bestämt vilka bilder kameroperatörerna ska ta redan i 

förplaneringen eller inte så är båda produktionerna delar av ett större, sedan tidigare känt 

format som har gått många år på tv. Därför kan det antas att produktionsteamet har 

standardiserade rutiner och arbetsformer som de följer. McIntyre menar att TV-branschen tar 
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fram konventionellt material genom att arbeta med standardiserade former och rutiner 

(McIntyre, 2012: 119), vilket förstärker argumentet att produktionerna utgår från dessa. Även 

Ghersetti hävdar att rutinisering påverkar kreativiteten och menar att det finns viktigare saker 

än individuella prioriteringar hos den enskilda parten i produktionen (Ghersetti, 2012: 

219). Swenberg resonerar också att branschrutinerna utgör en bakgrund för att förstå 

medieproduktionens kreativa utrymme (Swenberg, 2017: 88–89). Såväl McIntyre, Ghersetti 

som Swenberg menar att branschrutiner och standardiserade arbetsformer påverkar 

kreativiteten och menar att det då uppstår en brist eller ett underskott på kreativitet och 

kreativa lösningar. Utöver att tid och rutin påverkar finns det enligt oss andra faktorer som 

inverkar på kameraoperatörernas kreativitet. Dessa fann vi ha en anknytning till varandra då 

alla faktorer på olika sätt berörde varandra.   

 

Set-design 

Att set-designen har en stor inverkan på kameraoperatörerna kan verka uppenbart i en 

flerkameraproduktion då det är den miljö som kameraoperatörerna måste förhålla sig till när 

de jobbar. Huruvida set-designen bidrar med positiva eller negativa konsekvenser för 

kameraoperatörerna ur ett kreativt perspektiv har dock ett mer komplext svar. I våra 

observationer fann vi två faktorer som påverkar kameraoperatörernas kreativa utrymme på 

olika sätt.  

 

Den första faktorn är huruvida set:et är utformat inne i studion. Singleton-Turner skriver att 

scenografen har kameraoperatörerna i åtanke när hen utformar set:ets komposition för att 

underlätta deras arbete (Singleton-Turner, 2011: 111). För oss är det svårt att genom våra 

observationer avgöra hur de som har utformat set-designen i de program vi observerat har 

tänkt. Vi får därför lita på teorin och anta att de har gjort detta. Detta skulle i sådana fall 

innebära att scenografen till underhållningsprogrammet vetat att kameraoperatörerna skulle få 

ett begränsat utrymme att röra sig på i studion då de olika konstellationerna som utgör set:et 

samt publiken tar upp en stor yta av studion vilket ger kameraoperatörerna mindre utrymme 

att röra sig på. Hur detta gynnar eller hämmar kameraoperatörernas kreativa utrymme kan ses 

på olika sätt. I vår observation märkte vi att den kreativa aspekten begränsades av det trånga 

utrymmet då de inte kunde röra sig lika fritt som de hade velat inne i studion för att kunna 

utföra olika typer av kreativa handlingar. Vi märkte dock även att det trånga utrymmet 

tvingade kameraoperatörerna till att lösa problemet genom att hitta nya bildvinklar och 
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bildutsnitt som bildproducenten var nöjd med vilket vi anser gynnar den kreativa aspekten. 

Med andra ord kan man säga att det kan uppstå ett kreativt utrymme genom att ett annat 

kreativt utrymme reduceras. Det vi menar med detta är att kameraoperatörernas kreativa 

utrymme reducerades då de blev begränsade av det trånga utrymmet de hade att röra sig på, 

men kom tillbaka då de tvingades till att vara kreativa genom att försöka lösa problemet.  

 

Morgonprogrammets set delade studio med ett annat program vilket innebär att det fanns ett 

till set uppbyggt i samma studio. Detta resulterade i att att ytan som kameraoperatörerna hade 

att röra sig på begränsades då var tvungna att passa sig för att gå in i eller slå till rekvisita eller 

kameror som hörde till det andra set:et. Under våra observationer märkte vi att 

kameraoperatörerna begränsades av detta då de inte fick filma det set som hörde till det andra 

programmet vilket påverkade vilka bildvinklar och bildutsnitt som de kunde ta. Även i 

morgonprogrammet får vi anta att scenografen planerat in kameroperatörerna i set:ets 

utformning. Detta innebär att scenografen visste att kameraoperatörerna skulle förflytta sig 

mellan de olika konstellationerna i studion och att kablarna till alla kameror inte kunde tejpas 

fast utan att de enkelt måste kunna förflyttas, detta är den andra faktorn. Sigleton-Turner 

förklarar att man undviker att ha lösa kablar längs golvet i studion då det är otympliga 

förhållanden att arbeta i samt att det oftast händer vid oförutsedda eller oplanerade inslag i 

programmet (Singleton-Turner, 2011: 104). I vår observation visade det sig att teorin har fel i 

sitt utlåtande. För det första var det planerat att kablarna skulle ligga löst längs studions golv 

och för det andra visade sig de lösa kablarna vara en tillgång för kameropertörerna då de 

kunde röra sig mer fritt i rummet vilket gjorde att de tilläts använda större yta i studion till att 

utföra kreativa handlingar på.  

 

Programformat 

Att scenografen gjort ett medvetet val om att kablarna till kamerorna inte skall tejpas fast utan 

ska ligga löst längs golvet så att kamerorna enkelt kan förflyttas beror troligen på olika 

faktorer. En trolig motivation till valet kan vara morgonprogrammets programformat. Under 

våra observationer har det blivit tydligt att set-design går hand i hand med programformatet 

då det i grund och botten är den som ligger till grund för hur set:et ska se ut. Detta betyder att 

programformatet har en viss påverkan på kameraoperatörernas kreativa utrymme genom set-

designen. Detta märktes tydligt i morgonprogrammet då programformatet krävde olika sorters 

uppsättningar i studion som programledarna skulle förflytta sig i mellan när 
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programpunkterna krävde det vilket resulterade i scenografens lösning med att låta kablarna 

ligga lösa längs golvet. Dock finns det en till faktor som gör att programformatet påverkar 

kameraoperatörernas kreativa utrymme.  

 

I resultatet nämnde vi att det var accepterat att piedestalkamerorna syntes i bild i de båda 

programmen. Dock fick inte krankameran eller steadicamen synas i bild i 

underhållningsprogrammet då dessa inte passade in i programformatet. Detta menar vi 

begränsade steadicamoperatören och kranoperatören då det till skillnad från de som 

manövrerade piedestalkamerorna var tvungna att se till att de aldrig var med i bild. De gånger 

som krankameran eller steadicamen syntes i bild gjordes en omtagning i slutet av programmet 

för att kompensera för missen. Detta tyder på att programformatet även påverkar specifika 

kameror. 

 

Kamerans betydelse 

Våra observationer visade att det fanns betydelse i vilken kamera man manövrerade under 

produktionen då vissa kameror gav större kreativ frihet än andra kameror. Som tidigare nämnt 

påverkade programformatet vissa kameror, nämligen steadicamen och krankameran då det 

missgynnade fotograferna som manövrerade dessa kameror att aktivt se till att de inte var i 

bild samt då deras fysiska utrymme att röra sig på begränsades. Däremot fanns det faktorer 

som gynnade fotograferna som manövrerade antingen steadicamen eller krankameran i båda 

programmen.  

 

Båda programmen var i olika stor utsträckning mallade då kameraoperatörerna antingen 

använde sig av kamerakort eller då det på förhand var bestämt vilka bilder som det var tänkt 

att respektive kameraoperatör skulle ta. I våra två observationer blev det tydligt att 

krankameran och steadicamen gynnades av detta då dessa kameror inte var lika “uppstyrda” 

på förhand. Deras huvudsakliga uppgift var att ta antingen helbilder, i krankamerans fall, eller 

närbilder, i steadicamens fall. Då dessa kameror till skillnad från piedestalkamerorna inte 

behövde hålla en eller flera specifika personer i bild hela tiden gav det kranoperatören och 

steadicamoperatören möjlighet att själva välja vilket bildutsnitt de ville ha så länge som de 

inte fick andra direktiv från bildproducenten. Detta gjorde även att de till skillnad från 

piedestalkamerorna kunde göra fler kameraåkningar, inzoomningar och panoreringar och på 

så sätt vara mer kreativa med sin kamera.  



 29 
 

 

 

 

 

Bilproducentens påverkan och mallade produktioner 

När vi insåg att vilken kamera man manövrerar har betydelse för hur stort kreativt utrymme 

man får i produktionen förstod vi att det hänger ihop med hur mallade produktionerna är. I 

och med att produktionerna var mallade på så sätt att kameraoperatörerna tilldelats specifika 

bilder och personer som de skulle ta och hålla i bild under produktionen redan innan 

programmets start försvann, i dessa fall, ett kreativt utrymme för de som manövrerade 

piedestalkamerorna medan de som manövrerade krankameran och steadicamen gynnades av 

produktionens mallade upplägg.  

 

I vissa fall valde dock bildproducenterna i båda produktionerna att frångå det mallade 

konceptet och ge direkta direktiv som innebar att kameraoperatörerna var tvungna att göra så 

som de blev tillsagda. Szobiová förklarade att kreativitet kan stödjas genom att undvika 

hierarki (Szobiová, 2015: 72–73). Här anser vi att bildproducenten fråntog 

kameraoperatörerna en del av deras kreativa utrymme då hens direkta direktiv tog makten 

över kameraoperatörernas kamera utan ett godkännande från kameraoperatören själv. Detta 

ledde till att deras chans till att utföra kreativa handlingar på eget initiativ försvann vilket 

missgynnar deras kreativa utrymme enligt Szobiová. 

 

Bildproducenten har under våra observationer visat sig ha en stor inverkan på 

kameraoperatörernas kreativa utrymme och då inte bara när hen går in och ger direkta direktiv 

till kameraoperatörerna. Singleton-Turner skriver att alla produktionsmedlemmar, däribland 

kameraoperatörer, bör komma med idéer som bidrar till produktionen (Singleton-Turner, 

2011: 64–65). När det uppstod problem under underhållningsprogrammet bad 

bildproducenten kameraoperatörerna om råd för att lösa problemen.  

 

Szobiová ger en förklaring till bildproducentens beteende genom fyra nyckelfaktorer om 

klimatet på arbetsplatsen och som gynnar kreativitet nämligen; tydligt definierad och delad 

vision som fokuserar och styr energin hos gruppmedlemmarna, låta varje gruppmedlem delta i 

beslutsprocesser, arbetsmiljö som uppfattas som säker - det vill säga att varje gruppmedlem 

kan, utan rädsla för kritik, tillåts presentera nya åsikter och idéer, stöd för nya och förbättrade 

arbetssätt från ledning och kollegor (Szobiová, 2015: 71). Bildproducentens öppenhet för 

förslag och idéer inkluderade alla utav Szobiovás fyra faktorer för ett klimat som gynnar den 

kreativa processen. Detta gynnade även kameraoperatörerna då det gav dem möjlighet att 
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både komma med kreativa lösningar på problemet men också påverka produktionens 

utformning ur ett konstnärligt perspektiv då det annars är bildproducenten som står för 

programmets estetiska utformning (Singleton-Turner, 2011: 64).  

 

Branschvana och sunt förnuft 

Vid morgonprogrammet visade det sig att tid och erfarenhet av branschen och 

programformatet är en avgörande faktor över hur fritt och hur stort utrymme man som 

kameraoperatör får tillåtelse att vara kreativ på. Då singleton-Turner förklarat att det är 

bildproducenten som ansvarar över hur produktionen ska genomföras (Singleton-Turner, 

2011: 64) kan man tolka det som att bildproducenten litar mer på de kameraoperatörer som 

har varit med länge i branschen än vad hen litar på de som inte varit med lika länge då det är 

de branscherfarna som har mer kompetens om den tysta kunskapen. Utifrån detta kan man se 

att den tysta kunskapen gynnar det kreativa utrymmet för de som har branschvana då de ges 

ett större utrymme att vara kreativa på än vad de nya i branschen får. 

 

Szobiová förklarade att kreativitet kan stödjas genom att undvika hierarki, skapa flexibla jobb 

och betona ömsesidig berikning samt att kreativitet missgynnas i organisationer som är 

centraliserade och formaliserade (Szobiová, 2015: 72–73). Hon förklarade även att 

individuella egenskaper bidrar till kreativitet och att ledningen måste leda de anställda på ett 

sätt som gör det möjligt för dem att utveckla den kreativa potentialen (ibid: 72–73, 78). 

Erfarenhet av branschen spelar därför roll då den tysta kunskapen, som man bara får av 

branscherfarenhet, innebär att bildproducenten kan lita på kameraoperatörerna och låta dem 

utföra kreativa handlingar. Detta visar att Szobiovás teori stämmer eftersom bildproducenten 

släppte på tyglarna och lät kameraoperatörerna gå på känsla, vilket gynnade deras kreativa 

utrymme då de tilläts vara flexibla och göra misstag som de kunde lära sig av. 

 

I våra observationer uppmärksammade vi även att kameraoperatörerna fungerade som en allt i 

allo då de under morgonprogrammet utöver att göra det som en kameraoperatör förväntas 

göra. Återigen handlar det om en tyst kunskap där kameraoperatörerna förväntas ta ett ansvar 

trots att det egentligen inte hör till deras officiella arbetsuppgifter. Att det ska ha med själva 

produktionsresultatet, alltså det färdiga programmets resultat, är dock inte särskilt troligt då 

kameraoperatörerna endast gjorde saker utöver deras officiella arbetsuppgifter när det var en 

paus eller då de själva hade väldigt lite att göra. Szobiová påstod att en god gruppdynamik har 
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en positiv inverkan på kreativiteten (Szobiová, 2015: 71). Vi tolkar därför inte 

kameraoperatörernas beteende som ett försök till att påverka produktionen. Den tysta 

kunskapen verkar snarare handla om teamwork och en smula sunt förnuft för att göra 

arbetsförhållandena optimala, samt för att hålla en god stämning inne i studion då det blir 

trevligare att jobba tillsammans på så sätt. 

 

Teknik 

Ghersetti och Swenberg kommer i sina avhandlingar fram till att branschrutinerna utgör en 

bakgrund till att förstå medieproduktionens kreativa utrymme (Ghersetti, 2012: 219; 

Swenberg, 2017: 88–89). Branschvana och rutiner i alla ära men i Liangs artikel skriver han 

att tiden till att lära sig ny teknik är viktig för att våga testa den och i både Liangs artikel och i 

våra observationer är det tydligt att tid är en bristvara i branschen (Liang, 2013: 481). Då 

nyexaminerade kameraoperatörer kommer från en bakgrund där de ägnat tid till att lära sig 

om den befintliga och nya tekniken är det inte konstigt att vi ställer den öppna frågan om inte 

de nya i branschen besitter kunskaper som gynnar det kreativa utrymmet som 

“branschrävarna” saknar. Florén förklarar att karaktärsdraget för en kreativ handling är att den 

äger rum i ett utrymme som är nytt i förhållande till gängse konventioner och kunskaper. Då 

de som är nya i branschen ännu inte hunnit anpassa sig till branschens rutiner anser vi att 

dessa troligen inte låter sig påverkas lika lätt som de branscherfarna av vad som kan eller bör 

göras med ny teknik under en produktion utan är “friare” i sitt sätt att tänka, vilket främjar 

uppfinningsrikedom. Samtidigt skriver Eriksson och Swenberg att de digitala format som idag 

finns att tillgå är svåra för yrkesverksamma att överblicka vilket begränsar kreativiteten 

(Eriksson, Swenberg: 2012). 

 

Vi tror att flerkamerproduktioner till viss del hade kunnat gynnas av att man lät de nya i 

branschen komma fram och ta mer plats då detta kan komma att gynna kameraoperatörernas 

kreativa utrymme, vilket i sin tur kan förbättra produktionernas slutresultat. Däremot anser vi, 

precis som i Liangs artikel (Liang, 2013: 481), att det måste finnas en balansgång då rutin och 

erfarenhet ändå talar sitt tydliga språk, nämligen att produktionsreslutatet är det viktigaste i 

slutändan och att det finns risker med att använda ny teknik trots att kunskapen finns där, 

nämligen att tekniken inte är beprövad eller helt enkel för svår att överblicka. Risker är alltså 

inte alltid den bästa vägen att gå då detta kan leda till allvarliga konsekvenser för 

produktionsresultatet. Med andra ord är safe broadcating inte alltid så dumt och därför måste 
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det finnas en balansgång mellan rutin och erfarenhet samt kreativa och innovativa idéer. På 

detta sätt hämmas det kreativa utrymmet för de nya i branschen då bildproducenten inte 

kommer att utsätta den slutgiltiga produktionskvalitén för några risker och litar därför mer på 

dem med branscherfarenhet.  

 

Behovet av kreativt utrymme 

Under båda observationerna insåg vi att de faktorer som påverkar kameraoperatörens kreativa 

utrymme negativt även påverkar produktionsresultatet negativt. Detta beror på att 

kameraoperatörens agerande i antingen planerade eller oplanerade situationer har en direkt 

påverkan på det som sker visuellt i produktionen. Till exempel påverkar fula, skakiga eller 

snabba bilder det visuella vilket i sin tur påverkar produktionens slutresultat. 

Kameraoperatörerna måste därför få ett kreativt utrymme i produktionen för att både få 

chansen till att kunna prestera och leverera bra bilder till programmet som produceras.  
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Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad för utrymme det finns för 

kameraoperatörer till att utföra kreativa handlingar under flerkameraproduktioner i den 

svenska TV-branschen. I våra observationer fann vi flera tydliga faktorer som visade på att 

det finns ett utrymme för kameraoperatörerna att uttrycka sin kreativitet. Vi fann även 

faktorer som fråntog kameraoperatörerna en del av eller hela deras kreativa utrymme vid vissa 

tillfällen under produktionen.  

 

De olika faktorerna kan alltså både gynna och missgynna kameraoperatörernas kreativa 

utrymme i produktionen. Vi fann att detta berodde på att faktorerna hör ihop och är beroende 

av varandra. Till exempel upptäckte vi under våra observationer att trånga och små utrymmen 

missgynnar kameroperatörernas kreativa utrymme då de inte tillåts utföra kreativa handlingar 

fullt ut. Däremot återfick de en del av det kreativa utrymmet när de tvingades leta efter 

lösningar på problemet. På detta sätt kan faktorerna både gynna och missgynna 

kameraoperatörerna.  

 

I vår diskussion kom vi fram till att de olika faktorerna inte bara gynnar eller missgynnar 

kameraoperatörerna i största allmänhet utan att dessa också kan påverka kameraoperatörerna 

på ett individuellt plan. Detta beror återigen på att faktorerna hänger ihop med varandra. Till 

exempel visade det sig att vilken kamera man manövrerar har betydelse för hur stort kreativt 

utrymme man som kameraoperatör får då olika kameror gynnas eller missgynnas av 

programformatet och set-designen.  

 

Även mallade produktioner har betydelse för kameraoperatörernas individuella utrymme. 

Exempelvis gynnas kameraoperatörerna som manövrerar steadicamen eller krankameran, i 

våra observationer, av att de inte är lika styrda till att hålla specifika personer i bild utan kan 

gå på deras egen känsla och ta egna initiativ, vilket gynnar deras kreativa utrymme mer än de 

kameraoperatörer som manövrerar piedestalkamerorna. 

 

Precis som att mallade produktioner påverkar kameraoperatörernas kreativa utrymme på ett 

individuellt plan påverkas de även av sina egna erfarenheter av branschen. Vi fann att detta 

beror på att bildproducenten har en stor betydelse för det kreativa utrymmet. Detta beror på att 

bildproducenten litar mer på de kameraoperatörer som har erfarenhet och branschvana då 
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bland annat dessa besitter den tysta kunskap som de oerfarna saknar samt är mer 

riskmedvetna än de som är nya i branschen vilket bidrar till safe broadcasting.  

 

Utöver dessa faktorer har vi även kommit fram till att tid och erfarenhet av branschen gynnar 

det kreativa utrymmet. Trots att vi funnit evidens för att kameraoperatörer klarar av att jobba 

under en tidspress fann vi att de standardiserade arbetsrutinerna spelade en avgörande roll för 

att de skulle klara av att till exempel lösa problem under en begränsad tid. Branschvana, 

erfarenhet och rutin spelar därför en avgörande roll för huruvida snabbt ett problem går att 

lösa. Därför kom vi fram till att Erikssons utlåtande stämmer, nämligen att tid till att arbeta 

med ett projekt påverkar det kreativa utrymmet. 

 

Till sist visade våra observationer att relationer och klimatet på arbetsplatsen har en 

avgörande roll för hur kreativ man som kameraoperatör tillåts vara under produktionen då 

dessa hänger ihop med branscherfarenhet och hur mycket bildproducenten litar på 

kameraoperatörerna för att rådfråga om kreativa lösningar på problem.  

Eftersom vi fastslagit att det finns faktorer som på olika sätt missgynnar kameraoperatörernas 

kreativa utrymme till den grad att produktionsresultatet påverkas negativt anser vi att den 

svenska flerkamerabranschen kräver att kameraoperatörerna ska ha ett utrymme där de tillåts 

vara kreativa och utföra handlingar därefter. Kameraoperatörernas kreativa tänkande behövs 

med andra ord för att kunna lösa eventuella problem som uppstår samt gynna 

flerkameraproduktionens slutgiltiga resultat. 
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