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Denna studie grundas i tankar kring vilka individer som ligger bakom en filmproduktion. Då 

det i en filmproduktion arbetar en stor skara människor blev det intressant att undersöka och 

lyfta fram diskussion om hur dessa samverkar för att slutföra en produkt som baseras på en 

vision. Studien visar också på vad som ligger bakom samverkan och hur den hierarkiska 

strukturen påverkar filmarbetarnas yrkesroll. En observation har gjorts på en 

långfilmsinspelning. För att fördjupa observationen har även två intervjuer gjorts med 

filmarbetare. Användningen av både intervjuer och observation har gett en större inblick i 

filmarbetarnas vardag. 

Resultatet har visat på att det finns en tydlig hierarkisk ordning inom svensk filmproduktion. 

Denna har stor påverkan på hur samverkan mellan filmarbetare ser ut. Dock har resultatet 

visat på att det är stora skillnader mellan social hierarki som visar mer på individers 

personnivå än yrkesmässig hierarki som handlar om individers yrkesroll. 
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Inledning 
 

Denna studie handlar om filmproduktion, själva inspelningsprocessen, om hur filmarbetare 

som är delaktiga i produktionen arbetar och ser på sitt arbete.  

Att planera och genomföra en filmproduktion är ett arbete som sträcker sig över flera år, det 

tar tid att planera allt från manus till de ekonomiska kraven, och sammansätta en grupp 

människor som kommer att arbeta tillsammans för att få klart produkten.  

Arbetet börjar med en idé som utvecklas av manusförfattare och producenten till ett manus. 

Produktionsbeslut tas och ett team samlas ihop, med alla deltagare som en produktion 

behöver. Därefter följer efterarbetet och sedan avslutas projektet med att produkten 

marknadsförs och distribueras, produkten blir en spelfilm som antingen visas på den vita 

duken eller blir en TV-film. Produkten ska ut till publiken. 
1
 

En filmproduktion är komplex, den behöver många olika faktorer som gemensamt arbetar för 

att få den att fungera. Herrman menar att dessa faktorer utmärks av krav på ekonomiska, 

juridiska, arbetsorganistiska, tekniska, konstnärliga kompetenser, där det innebär att personer 

med olika kunskaper, erfarenhet och bakgrund måste kunna samarbeta med varandra och 

lägga in alla insatser som de har för att kunna få klart produkten.
2
 

Manusförfattaren skapar en historia, regissören gestaltar berättelsen, fotografen fångar 

berättelsen på bild, producenten sammanställer ett team med övriga yrkesroller som behövs 

för att möjliggöra filmen. Ett stort antal personer är inblandade, oftast är det en stram ekonomi 

och alldeles för lite tid till förfogande. Beroende på var man befinner sig i arbetsprocessen 

krävs insatser från olika yrkesroller med för de olika specifika kompetenser som behövs. 

Producent och regissör följer hela processen av produktionen, medan andra aktörer som till 

exempel skådespelare, ljud och ljustekniker, rekvisitör, animatör, fotograf, redigerare, 

marknadsförare och många fler gör sina insatser under kortare perioder, till exempel 

inspelningsprocessen eller klippningsprocessen. Att det är många personer som arbetar i 

produktionen med olika förutsättningar och olika tider kräver ett bra samarbete mellan 

aktörerna.  

                                                            
1 Margaretha Herrman Filmarbetare – yrkesval och lärande i arbetslivet, Forskningsrapport, Högskolan i väst, 

Trollhättan, 2008, s.3. 

2 Ibid. 
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Det vi kommer titta på är om det finns någon tydlig hierarkisk struktur på arbetsplatsen, hur 

samverkan sker mellan respektive yrkesroller, kan de kommunicera och samarbeta med 

varandra. Genom att nya sociala relationer uppstår i arbetsmiljön, påverkas möjligen också 

synen på yrkesrollen. Avståndet mellan roll och identitet skiljer sig åt mellan olika användare 

av begreppen och de kan vara svåra att skilja åt.  

Syfte & frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa de som ligger bakom en filmproduktion. Vi vill se hur 

olika yrkesroller samverkar och hur deras arbetsstruktur ser ut, samt se hur den hierarkiska 

inspelningsprocessen fungerar. Detta kommer undersökas genom observation och intervjuer.  

 

Frågeställningar som kommer besvaras är:  

Hur samverkar olika yrkesgrupper på en filmproduktion i Sverige idag? 

Vad betyder den egna rollen/positionen för hur filmarbetare uppfattar den hierarkiska 

yrkesfördelningen inom den Svenska filmbranschen?  

Uppfattas inspelningens hierarkiska organisation som effektiv eller som ett problem? 
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Bakgrund  
 

Nedan följer en kort förklaring till bakgrunden till detta projekt, varför det uppkom och lite 

om den empiriska bakgrund som uppsatsen är baserad på. Vi kommer också förklara 

yrkestitlar som upprepade gånger behandlas i uppsatsen. 

Det är människorna bakom filmprocessen som vi har intresserat oss för – Hur arbetar de? 

Vem gör vad? Vilka yrkesroller finns i en filmproduktion?  

Filmidén utvecklas genom ett manus, som följs av produktionsbeslut som visar på om filmen 

får tillräckligt ekonomiskt stöd eller inte. Efter detta följer ett långt förarbete innan inspelning, 

sedan efterarbete och sist distribution till TV, biografer etc.
3
 Vilka olika yrkesroller är 

inblandade i vilka delar av skapandet? 

En regnig dag på en långfilmsinspelning: Scenen ska vara en varm högsommardag som 

utspelar sig för 50 – 60 år sedan. I produktionsledningen står man och diskuterar hur man ska 

göra, ska man filma scenen eller inte? Ska man vänta? Ska de man stryka scenen helt och 

hållet? Produktionsledningen kommer fram till att det går att lösa. Det är en häftig syn när 50 

personer tillsammans samarbetar för att bekämpa naturlagarna för att skapa film. Det var just 

denna syn som blev starten på projektet och nyfikenheten på hur arbetet fungerar och vilka 

som står bakom. Flera olika yrkesroller med olika inriktningar, profession, bakgrund och 

samhällstillhörighet ska tillsammans samverka.   

Tidigare forskning 

 

Forskningen gällande arbetsprocessen inom rörlig-bild-produktion är begränsad. Det vill säga 

forskning med fokus på frågan om hur arbetet organiseras, hur logistiska problem får sin 

lösning, hur industriella/ekonomiska/konstnärliga krav förhåller sig till varandra, hur olika 

yrkesutövare ser på sig själva och sin kompetens i relation till andra yrkesroller inom samma 

process.
4
  

Mycket av den empiri som undersökts har handlat om filmen som medium, men nästan 

ingenting om vilka som står bakom processen. Detta skriver också forskaren Margaretha 

Herrman i sin forskningsrapport Filmarbetare från 2008 som har varit en viktig referens för 

                                                            
3 Herrman, s.3. 

4 Ibid. 
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detta arbete. Herrmans rapport är en av de få som skriver om arbetet bakom kameran och om 

de människor som arbetar med film. Att vi inte hittat så mycket material kring detta har på så 

vis vår undersökning känts relevant då vi anser att diskussionen kring yrkesroller bör lyftas 

fram. 

I brist på empiriskt grundande analyser som direkt besvarar uppsatsens frågeställning blev 

alternativet att själva ta reda på fakta, i detta fall intervjuer och observationer är redskapen 

som används till att undersöka ett empiriskt underlag.  

Yrkesroller 

 

För att läsaren ska få en klarare bild på vilka yrkesroller som ligger bakom en filmproduktion 

kommer vi nedan göra en redogörelse för vilka yrkesroller som finns och kortfattat förklara 

vad de gör. Det ser självklart olika ut på olika produktioner beroende på budget, tid och så 

vidare. Därför har vi valt att presentera de yrkesroller som berört just denna undersökning.  

Producent 

En producent har högsta ansvar att filmproduktionen blir till, både ekonomiskt och kreativt. 

Producenten anställer filmteamet och ansvarar för produktionen, att det finns rätt folk på rätt 

plats i rätt tid. Producenten arbetar med filmen i alla produktionssteg. Kan i vissa 

produktioner även kallas projektledare. 

Produktionsledare 

Produktionsledaren arbetar under producenten och hjälper till med utformning av budget, 

inspelningsscheman, skaffar tillstånd för inspelningsplatser, håller kontakten med team och 

skådespelare. 

Platschef 

Den person som har kontakt med själva inspelningsplatsen, han/hon ser till att alla 

ekonomiska uppgörelser är korrekta, att filmteamet har de redskap de behöver för att kunna 

arbeta. Under inspelning är platschefen regiassistentens högra hand. I svenska produktioner är 

även denne med och bestämmer vilka inspelningsplatser som skall vara med. 

Statistansvarig 

Personen som sköter kommunikationen med statisterna, arbetar nära regiassistenten. 
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Produktionsassistent 

Hjälper produktionsledaren och platschefen, kör skådespelare till inspelning, hjälper till med 

transporter med mera.  

Regissör 

Regissören har ansvaret för filmens konstnärliga gestaltning, att föra över manuset från 

papper till bild.  

Regiassistent 

Regiassistenten är regissörens högra hand, det är oftast denne som kallar in rätt skådespelare 

vid rätt tagning, ser till att inspelningen håller tidsscheman. Han/Hon fungerar som ett direkt 

bollplank till regissören och den kreativa delen av ett filmteam.  

Foto 

Chefsfotografen eller A – foto som det också kallas ansvarar för utformningen av bildspråk 

och filmens ljus. Till sin hjälp har han/hon oftast två assistenter, B & C – foto. B-foto 

ansvarar för kameran och den tekniska utrustningen, riggar kameran, byter objektiv och 

hjälper fotografen att dra fokus. C-foto hjälper b-fotografen, hämtar objektiv, laddar kameran 

med film (på traditionell film), sköter filmklappan och skriver bildrapporter. I större team 

finns även D-fotografen eller fotoassistent som hjälper C-fotografen med bland annat att se till 

att det blir något på filmen, samt att skriva rapporter efter tagningarna. 

Passare 

Den person som ansvarar för kameraåkningar med räls, kranar etcetera, kallas även Keygrip 

på engelska.  

Ljud 

A-ljud är den som ansvarar för ljudet i filmen, ser till att bilden får medhörande ljud. Till sin 

hjälp har denne ofta B-ljud, ofta är man två, en som sköter mixning och en som sköter 

mikrofonbommen (stång där mikrofonen sitter fast på). I svensk filmproduktion ser detta lite 

annorlunda ut beroende på hur ljudteknikern väljer att arbeta, ibland sköter A-ljudet all 

ljudteknik själv. I efterarbetet av filmen finns de som arbetar med tramp, ljud man lägger på i 

efterhand. På engelska kallas även detta Foley Artists. 

Ljus  

Chefselektrikern har ansvar för ljussättningen på inspelningsplatsen, han/hon samråder med 
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A-foto. Chefselektrikern ser till att skapa det ljus som regissören och fotografen efterfrågar, 

denne ser också till att mickbommen inte skapar skuggor. Under sig har han/hon el – 

assistenter som assisterar denne i arbetet.  

Scripta 

Scriptan assisterar regissören med (ATT) registrera detaljer i fråga om inspelningen och 

notera avvikelser från manuskriptet.  

Scenograf 

Scenografen är ansvarig för det visuella i en scen, det vill säga utformningen av scenen. 

Attributör  

Attributören förser skådespelarna med allt de vidrör och handskas med i scenen, attributören 

sköter också underhållet av rekvisitan. 

Kostymansvarig 

Kostymansvarige har ansvaret för skådespelarnas kläder under filminspelningen.  

Smink & Mask 

Smink & Mask sköter utformningen av skådespelarnas utseende i form av smink och 

maskering.
5
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
5 Informationen om de olika yrkesrollerna är hämtade från dels våra egna iakttagelser, från intervjupersoner, 

observationen och från olika forum på Internet. Bland annat det digitala filmforumet Voodoo Film.  
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Teori 
 

Här presenteras de teoretiska begrepp som används för att problematisera och förstå 

yrkesroller och social struktur. Nyckelbegreppen för undersökningen är roller, symbolisk 

interaktionism, kulturellt kapital, socialt kapital, symboliskt kapital, fält, habitus, samspel, 

vilka ingår i Pierre Bourdieus och Erving Goffmans teorier om socialt handlande. 

 

Sociala rum - Pierre Bourdieu 

 

Bourdieus teorier innehåller tre centrala begrepp; fält habitus och kapital. Dessa begrepp är 

svåra att tolka separat, eftersom de ofta samspelar. Kapital ska ses som ett relationsbegrepp, 

det måste finnas någon eller några som erkänner kapitalet som en tillgång.
6
 Kapital handlar 

alltså inte enbart om materiella ting, utan är starkt kopplade till personer och individer. 

Bourdieu beskriver samhället som det sociala rummet, som är kodat med olika regler samt 

värderingar.
7
 Sociala rum består av individer som har olika positioner, vilka definieras genom 

olika former av kapital: socialt (personer man har någon form av social relation till; olika 

personer har olika värde inom sociala grupper), ekonomiskt (ekonomiska tillgångar) samt 

kulturellt kapital (smak inom kultur har olika värde inom olika grupper).
8
 Tillsammans skapar 

alla dessa ett symboliskt kapital.  

Habitus handlar om det som människor har varit med om i livet, erfarenheter och upplevelser. 

En individ tilldelas ett visst kapital som i sin tur påverkar dennes sociala tillvaro och 

yrkesmässiga karriär.
9
 Habitus och kapital kan i detta fall definiera olika yrkesroller och på 

vilket sätt dessa arbetar. Människor är begåvade med det habitus som behövs och att de 

känner till och godkänner spelets och insatsernas inneboende lagar.
10

 

                                                            
6  Kristina Persson, Moa Gammel, Som man ropar får man svar: En studie om kvinnligt ledarskap inom 

filmproduktion, Handelshögskolan i Stockholm, 2010, s. 7. 

7 Per Månsson, Medvetandes sociologi, En introduktion till symbolisk interaktionism, Wahlström & Widstrand 

Stockholm 1975, s. 104-110 

8 Dan Andersson & Jenny Lindblad, Etablering på arbetsmarknaden: Hur klass, kön och etnicitet styr 

ungdomars villkor, Landsorganisationen Sverige, 2008, s.6.  

9 Andersson & Lindblad, s.6. 

10 Pierre Bourdieu, Kultur och Kritik. Anföranden: Anföranden av Pierre Bourdieu, översättning Johan Stierna 

Göteborg 1991, s. 128. 
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Fältteorin handlar om att det inte längre går att se på fältet som enbart en arena som står för 

sig själv, utan precis som kapitalet handlar det om ett relationssystem.
11

 Det Bourdieu också 

beskriver är, för att ett fält ska fungera krävs det att insatser finns där, och att det finns 

människor som är redo att spela spelet, som i denna studie handlar om yrkesrollernas 

samarbete. Bourdieu menar också att människor som är engagerade i ett fält har ett visst 

gemensamt intresse som är knutet till fältets själva existens.
12

 I detta fall blir fältet 

filmbranschen, det intressanta i denna aspekt blir att filmarbetarna hyser ett lika stort intresse 

för fältet. Samtidigt som de har ett passionerat intresse för det egna fältet kan de vara 

otillfredsställda med sin egen position inom fältet då vissa roller tillskrivs högre kapital än 

andra. Detta innebär att det hela tiden finns en dynamik mellan filmarbetarnas olika 

uppfattningar om deras yrkesverklighet. Fältet utspelar sig i detta fall ”bakom scenen” för den 

publik som ska förhålla sig till slutprodukten, filmen. Bakom scenen ser vi vilka yrkesroller 

som arbetar för den. För att definiera dessa yrkesroller använder vi oss av Goffmans teori om 

roller. 

Teatervärlden - Erving Goffman  

 

Erving Goffman har ett dramaturgiskt perspektiv på samhället och sociala samspel, där han 

hänvisar till teatervärlden i sin analys av vardagslivet: I samspelet mellan människor utgör 

alla på samma gång publik och aktör.
13

 Han menar att teatervärlden fungerar på så sätt att 

aktören (individen själv) uppträder på scen där publiken (personer i den omgivningen) 

observerar denne, och där aktören också drar sig tillbaka bakom ridån(ens privata sfär) för att 

förbereda sin nästa föreställning. För den här studien blev inspelningsplatsen scenen, 

rollbesättningen var filmteamet och publiken var vi.  

Goffman beskriver också social interaktion som ett strategiskt rollspel, där aktören visar fram 

olika former av ärlighet och autenticitet i sitt uppträdande. Han menar inte att de roller vi 

                                                            
11 Ibid, s.11-12. 

12 Ibid, s. 129 

13 Cecilia Lundberg & Teresia Johansson, Dagens kvinnliga polis – androgyn? En kvalitativ undersökning 

om hur kvinnliga poliser upplever sin yrkesroll utifrån deras erfarenheter och syn på begreppen 

allmänheten, genus, egenskaper och självbild, Högskolan Halmstad, 2007, s.13. 
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spelar inte är äkta, utan att de snarare speglar och reflekterar verkliga sidor hos oss samt att de 

i sig själva är autentiska.
14

  

När man befinner sig i sociala sammanhang med andra människor försöker man enligt 

Goffman alltid att presentera en bestämd bild av sig själv och styra intryck andra får av en. 

Goffman använder sig av den dramaturgiska modellen för att göra observationerna tydligare, 

för att göra detta så kräver modellen att scener, rollbesättning och en publik identifieras. 

Genom att använda ett dramaturgiskt perspektiv, genom att problematisera olika aktörers 

agerande utifrån begrepp som scen, roll, fasad, rekvisita, team och så vidare, leder oss 

Goffman till ”hur individen presenterar sig själv och sin aktivitet inför andra i en 

arbetssituation, hur han styr eller kontrollerar den uppfattning som de andra bildar sig om 

honom och vad han kan och inte kan göra medan han genomför sitt framförande inför dem”.
15

  

Goffman beskriver de fasader som yrkesvillkor ställer och hur medlemmar i ett team väljs ut. 

När han beskriver team avser han ett vidare begrepp. Ett team är en samlig av individer som 

samarbetar i framställning av en rutin i en bestämd situation.
16

 Där menar han att allt dagligt 

umgänge med människor måste definieras för att vi ska kunna eller veta hur vi ska agera. 

Genom verbala och icke verbala uttrycksmedel presenterar vi den vi är och den vi vill vara i 

den aktuella situationen.  

Goffman arbetar inom ramarna för en interaktionistisk grundsyn, medan Bourdieu står för ett 

mer uttalat strukturellt perspektiv på social handling. Av det skälet finns det all anledning att 

reda ut vilka konsekvenser som dessa perspektiv får för vår syn på rollutövning och hur vi 

tänker förhålla oss till dessa perspektiv.  

Strukturella och interaktionistiska begrepp  

 

Symbolisk interaktionism ger oss en grund i uppsatsen för att förstå skapandet av identitet och 

roll, för att sedan kunna utveckla vår förståelse av yrkesidentitet och yrkesroll.   

Teorin handlar dels även om att få en förståelse för samspelet mellan människor genom att ge 

sig ut i samhället och analysera hur dessa kommunicerar med varandra och definierar sociala 

                                                            
14 Lundberg & Johansson, s. 6 

15 Herman 2008, s.43 

16 Ibid, s.75 
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situationer. Symbolisk interaktionism handlar om direkta möten mellan individer där varje 

rörelse, handlig och ord är betydelsefulla.
17

  

Skillnaden mellan de strukturella och interaktionistiska synsätten är att det strukturella ofta tar 

rollernas existens för given, medan det interaktionistiska poängterar att rollerna för sin 

existens måste bäras upp av individer.
18

 

Samhället, organisationen eller gruppen har ett organiserat system av positioner. Med 

strukturell rollsyn menar Månsson att när människor besätter en position, kommer det att 

riktas förväntningar om visst beteende mot innehavaren. Den sociala rollen som han definierar 

som ”den uppsättningen beteenden som en individ förväntas uppvisa när han uppfyller en 

given position i en given grupp. Förväntningarna mot positionsinnehavaren, dvs. hans sociala 

roll kan betraktas som en fas i personligheten, i den meningen att en person lär sig sin sociala 

roll liksom han lär sig vanor och drag”.
19

  Den interaktionistiska synen utgår från en 

annorlunda modell, ”rollen tillhandhåller det mönster som en individ skall agera efter i en 

bestämd situation”.
20

 De flesta roller är situationsdefinierade, dvs. relevanta och meningsfulla 

endast i relation till vissa situationer. Det krävs att individerna som agerar i situationen ska ha 

en gemensam definition av denna för att de ska kunna framträda i roller.
21

 

I vår studie blir dessa utgångspunkter relevanta när vi ser hur yrkesrollerna utövas. De roller 

som innehar en lägre hierarkisk position anpassar sig mer efter en färdig struktur medan 

rollinnehavare med högre hierarkiska positioner själva, med hjälp av sin egen erfarenhet och 

kunskap kan forma sin yrkesroll.  

På filminspelningar arbetar många människor med olika yrkesroller och olika funktioner i 

teamet, där de alla har sina uttryck, normer, erfarenhet och bakgrund. För att göra 

filminspelningen möjlig måste de tillsammans skapa en gemensam grund. 

  

                                                            
17 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen med ett symboliskt perspektiv, 4 uppl, Studentliteratur, 2010, s. 

19 – 20.   

18 Månsson, s. 102 

19Ibid, s. 100-101 

20 Ibid., s 103 

21 Ibid., s 103 
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Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras undersökningens metodval och arbetssätt. Vi har valt att utgå 

från en kvalitativ forskningsmodell baserad på intervjuer som i sin tur styrks av observation. I det 

första kapitlet beskrivs den kvalitativa forskningsmodell som använts.  

Avgränsning  

 

Vi har valt att undersöka Filmbranschen i Sverige. Vi vill ta reda på hur människorna bakom 

kameran arbetar, hur de samverkar och hur deras arbetsmiljö ser ut. Vi skriver om 

personernas yrkestitlar, hur de på en professionell arbetar. För att ta reda på detta väljer vi att 

göra intervjuer där filmarbetarna själva får berätta sin tolkning av branschen. För att styrka 

vad informanterna säger och själva förstå deras arbetssituation väljer vi också att göra en 

observation. Vi lägger inga värderingar på hur personerna är privat, det skulle innebära en 

mer omfattande undersökning som i detta fall blir irrelevant. Diskussionen om hierarkier i 

filmbranschen har visat sig ofta involvera genusproblematik. Uppsatsen kommer inte 

involvera denna diskussion eftersom vi främst intresserar oss för yrkesroller.  

Kvalitativ forskning 

 

Alan Bryman beskriver kvalitativ forskning utifrån en modell, en modell som har anammats 

till denna undersökning och som blir utgångspunkt i arbetsprocessen. Nedan beskrivs 

modellen och sätts i relation till just denna uppsats. 

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten 

oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av 

data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk till sin art.22  

 

 

 

 

                                                            
22 Ibid s. 249. 
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Figur 1. Den kvalitativa metodmodellen. Källa: Bryman 2002 sid 252. 

Steg ett behandlar den generella frågeställningen, de grundläggande motiven till att 

överhuvudtaget göra undersökningen. Grunden till denna studie är frågan om samverkan 

mellan olika yrkesroller och hierarkier på en svensk filminspelning. Det är detta vi kommer 

utgå ifrån när vi sedan kommer gå ner djupare i ämnet.  

Steg två beskriver Bryman som Val av relevanta platser och undersökningspersoner. Denna 

undersökning riktar sig till den svenska filmindustrin, det blir då naturligt att det är inom 

denna bransch undersökningen görs. En observation på inspelningen av en svensk långfilm 

har utförts. Parallellt har intervjuer gjorts med olika filmarbetare i branschen.  

Steg tre innefattar insamlingen av data, hur informationen insamlats till undersökningen. Som 

tidigare nämnts har uppsatsens empiri främst bestått av observationer och intervjuer. 

Intervjuerna står som kompletterande grund till observationen, dessa två metoder står som 

empirisk grund till uppsatsen. I steg fyra beskriver Bryman tolkningen av data, hur det 

insamlade materialet ska hanteras. Det finns väldigt många olika sätt att tolka denna uppsats 

empiriska data, vi har valt att göra en hermeneutisk analys av vårt material. Denna 

analysmodell är vald för att vi relativt förutsägningslöst ska kunna förhålla oss till ett stort 

material med mycket innehåll. Därmed kan vi också få ett brett perspektiv där egna 

iakttagelser och egen tolkning får stor betydelse för resultatet.  I steg fem får Pierre Bourdieu 

och Erving Goffmans teorier om roller, identitetsskapande och det sociala samspelet betydelse 

för förståelsen av det insamlade materialet. Här analyseras materialet med utgångspunkt i 
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uppsatsens teoretiska perspektiv. I de två nästkommande stegen (5a & 5b) genomarbetas det 

insamlade materialet tillsammans med teorin och undersökningens frågeställningar 

specificeras. Efter detta sker ytterligare insamling av data om detta är relevant efter 

specificering av frågeställning.  

Det sista steget i Brymans beskrivning av en kvalitativ undersökning är att rapportera om 

resultat och slutsatser. Här presenteras vad vi kommit fram till i vår undersökning. 
23

 

Metodval 

 

Filmindustrin i Sverige har av oss uppfattats som relativt svårhanterlig gällande tillgänglighet 

och konstant struktur, vi har inte kunnat se en gemensam arbetsstruktur för olika företag och 

arbetsplatser. Vi anser att olika filminspelningar har olika strukturer och arbetssätt, samma 

sak gäller de människor som är verksamma i branschen, alla har olika erfarenhet och synsätt 

på hur arbetsprocessen fungerar. Utifrån dessa tankar har olika undersökningssätt diskuterats 

och det som blivit tydligt är att undersökningen behöver en så stor bredd som möjligt. Vi har 

valt att använda observation som primär metod, denna gjordes på en långfilmsinspelning, 

producerat av ett av Sveriges stora produktionsbolag. Som komplement till denna är 

undersökningen också baserad på två intervjuer som gjorts med filmarbetare. Intervjuerna 

användes som förstärkning av observationen, vi kunde komma närmare olika yrkesroller på 

detta sätt och få en mer detaljerad bild av filmarbetarnas syn på relationen mellan olika 

yrkesroller. Att använda oss av både intervjuer och observation har gett oss en djupare 

förståelse av informanternas yrkesvardag.  

Intervju som insamlingsmetod  

 

Steinar Kvale liknar intervjuaren vid en resenär som är på väg mot en berättelse som ska 

berättas vid hemkomsten.
24

 Detta är ett synsätt som på ett bra sätt beskriver denna 

undersöknings tillvägagångssätt. Under vår resa samlar vi in så mycket material och intryck 

som möjligt som vi sedan återberättar i form av en historia vid hemkomsten.  För att få en så 

stor bredd på materialet som möjligt har vi valt att intervjua personer med olika professioner 

inom filmyrket, informanterna har arbetat på olika bolag, detta för att bidra till materialmässig 

bredd. Steinar Kvale skriver att en kvalitativ forskningsintervju rent tekniskt sätt är 

                                                            
23 Bryman s. 252 – 254 

24 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, översättning Sven- Erik Torhell 1997 Studentlitteratur  

 1997: 12 



14 
 

halvstrukturerad, det vill säga att den varken är ett öppet samtal eller ett strukturerat formulär. 

25
  Svenning pratar om ostrukturerad intervju som en intervjuform där intervjuaren inte har 

full insikt i de frågor som ska undersökas, man kan fortfarande ställa frågorna på ett 

strukturerat sätt, dock är man tvungen att anteckna svaren på ett ostrukturerat sätt. Han menar 

att problematiken ligger vid bearbetningsfasen där alla svar för eller senare måste struktureras 

för att fylla sin mening. Han kallar detta ostrukturerade intervjuer eller öppna intervjuer. 
26

 

Till denna uppsats har semistrukturerade intervjuer valts, det kan tolkas som en blandning av 

strukturerad och ostrukturerad intervjumetod. Vi har gjort intervjuerna med samma 

intervjuguide som underlag. För att få så bred och nyanserad bild som möjligt på 

undersökningens problematik var detta ett relevant val. Genom att välja semistrukturerad 

intervjuform fick informanterna svara på frågor om samma ämnen men kunde var och en 

utveckla sina svar och tala fritt kring frågorna. En semistrukturerad intervju ger även oss som 

intervjuare ett friare sätt att styra intervjun och inte vara låsta till en speciell ordningsföljd. 
27

   

Undersökningen är också baserad på två sorters intervjuer, telefonintervju och gruppintervju.  

Som tidigare nämnts strävar vi efter att kunna få så pass bred insyn i branschen som möjligt, 

därför har olika intervjumetoder använts. Vi har dels valt att genomföra en gruppintervju, 

denna med ett par personer från ett produktionsbolag (se urval).  Denscombe skriver att 

nackdelen med personlig intervju där bara en informant intervjuas är att olika synpunkter som 

ligger tillgängliga för forskaren begränsas, det vill säga att intervjumaterialet endast speglar 

en person syn på det hela.
28

 I den gruppintervju som gjordes till denna uppsats var det en 

styrka att det var två informanter då dessa kunde komplettera varandra då de var fast anställda 

på samma företag. I detta fall var det två informanter som intervjuades och vi var två 

intervjuare, detta gjorde att intervjun mer kunde uppfattas som diskussion. Detta var till 

uppsatsens fördel då informanterna fördjupade sig i frågorna och själva gick vidare i 

intervjun. Gillham pratar om fördelarna med att vara två forskare vid en gruppintervju, han 

menar att det är svårare att leda en grupp i en diskussion än vad det är att ha att göra med bara 

en person. 
29

 

                                                            
25 Ibid s. 32 

26Conny Svenning, Metodboken, Conny Svenning och Lorentz förlag, 2003, s. 113.  

27 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen, 

Studentlitteratur Lund AB, 2009, s. 234-235. 

28 Ibid s. 236 

29 Bill Gillham, Forskningsintervjun – tekniker och genomförande, Studentlitteratur Lund 2008, s. 94. 
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I vår undersökning gjorde vi även en intervju via telefon, nedan beskriver vi kort vilka för och 

nackdelar detta innebär. 

I Hanrahan och Sturges artikel beskrivs geografiska fördelar där det är lätt att nå människor 

som befinner sig långt ifrån den som ska intervjua. Det kan också vara bra i fall där ämnet kan 

vara mödosamt för den intervjuade att berätta om då denne kan förbli helt anonym. Vidare 

finns även fördelar för den som utför intervjun men också för den intervjuade då det kan 

räknas in en viss trygghetsfaktor i telefonintervjun. Dock har på - platsintervju efterfrågats 

men när inte detta varit möjligt har telefonintervju blivit det mest naturliga alternativet. Det 

finns det också nackdelar med denna intervjuform, intervjuaren kan missa väsentlig 

information som till exempel kroppsspråk, miljöpåverkan etc. I denna undersökning har dock 

telefonintervjun gjorts med en person som intervjuarna träffat tidigare, detta förmildrade 

saken då vi visste hur personen agerade och vilket kroppsspråk denne använder. 

Observation 

 
Deltagande observation är kanske den mest engagerande metod du 

kan använda som samhällsforskare. Du kommer mycket nära inpå 

de människor du studerar, och du deltar i någon mån tillsammans 

med dem i deras sammanhang.30 

Katrine Fangen skriver detta i inledningen till sin bok Deltagande observation, en metod som 

berör denna studie i många anseenden. Tim May skriver, om en forskare ska förstå sociala 

relationer och handlingar måste denne bli en del av denna miljö. Han menar att riskerna för att 

forskaren överför sin egen bild av verkligheten på den sociala värld de försöker förstå är 

mycket liten.
31

 

Det finns två typer av observationsforskning, systematisk observation och deltagande 

observation. Denscombe menar att systematisk observation har sina rötter i socialpsykologisk 

forskning, vanligtvis i undersökningar med kvantitativ data och statistisk analys. Deltagande 

observation förknippas med sociologi och antropologi och används enligt Denscombe för att 

tränga in i grupper för att förstå kulturen och processerna i de grupper som undersöks.
32

 Till 

denna undersökning har den sistnämnda metoden valts. För att få en vettig bild av den 

                                                            
30 Katrine Fangen, Deltagande observation, Liber AB, Malmö, 2005, s. 7. 

31 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, översättning Sten Andersson, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 181. 

32 Denscombe, s. 271. 
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bransch vi undersöker anser vi att observation är den mest lämpliga. På detta vis har vi kunnat 

komma närmare inpå gruppen vi vill undersöka än om vi endast skulle använt oss av 

intervjuer och litteratur. Denscombe skriver att inom den deltagande observationen kan man 

välja att göra undersökningen under täckmantel och med flit välja att inte gå ut med sin riktiga 

identitet.
33

 Vi valde att gå ut med identitet och syfte då vi inte såg någon mening med att vara 

anonyma, dels ville vi inte riskera att bli påkomna för att inte vara några vi utgett oss för att 

vara. Vi anser att det i vårt fall var bättre att gå in i observationen med en mer nyfiken syn och 

på så vis få arbetsprocessen förklarad för oss.  

  

                                                            
33 Ibid. 
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Hermeneutisk analys 

 
Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och 

gemensam förståelse av en texts mening.34 

I denna uppsats har det insamlade materialet tolkats med hjälp av en hermeneutisk 

analysmodell.  Forskningsintervjun är ett samtal där det muntliga förvandlas till skriftligt och 

som i sin tur tolkas genom hermeneutiken.  Intervjuerna som gjorts har i sin tur transkriberats 

och renskrivits, det samma gäller observationen där alla anteckningar har tolkats och 

renskrivits. Det är här den hermeneutiska tolkningsmodellen tar form. Texterna analyseras 

genom en så kallad hermeneutisk cirkel, Kvale menar att texterna genomarbetas och 

analyseras var och en, de enskilda meningarna kan förändra textens huvudsakliga mening som 

i sin tur kan förändra de enskilda meningarna och så vidare. Detta är en process som kan 

tyckas pågå i oändlig tid men som avslutas när man kommit fram till en rimlig mening, en 

giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser.
35

 Den hermeneutiska cirkeln blir en relevant 

analysmetod tillsammans med Brymans kvalitativa metodmodell. Det är främst under steg 4 

och 5 i modellen hermeneutiken kommer in. Här tolkas och analyseras observationen 

samtidigt som materialet från intervjuerna tolkas och analyseras med hjälp av den 

hermeneutiska analysmodellen. Här ser vi skillnader, likheter, sådant vi missat i 

observationen eller i intervjuerna etc. Efter detta steg växer ett relevant material fram som 

kommer leda till en slutsats och ett resultat. 

Urval 

 

För att få tag på personer i branschen har ett stort antal personer och bolag kontaktats. Väldigt 

få personer har velat ställa upp på intervjuer samt att erbjuda tillfälle till observation. Detta 

har till stor del berott på tidsbrist från de tillfrågades sida. För att få tag på folk i branschen 

har Svenska Filminstitutets (SFI) webbsida använts flitigt. 
36

Genom denna kunde vi få tag på 

mailadresser och telefonnummer till olika produktionsbolag i den svenska filmbranschen. 

Med hjälp av SFI och The Internet Movie Database
37

 har vi kunnat se vilka filmer som håller 

på att produceras just nu.  Även egna erfarenheter och personliga kontakter har lett till att vi 

                                                            
34 Kvale, s. 49.  

35 Ibid s. 50. 

36 Svenska Filminstitutet, hämtad 2010-11-09 från http://sfi.se/svensk-filmdatabas/Film-i-produktion/. 

37 The Internet Movie Database, hämtad 2010-11-09 från http://imdb.com. 

http://sfi.se/svensk-filmdatabas/Film-i-produktion/
http://imdb.com/
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kunnat få en observation och intervjuer som utgjort den här undersökningens huvudsakliga 

material.  

Intervjuerna har gjorts med tre personer. Den ena gjordes med en person som arbetar som 

frilansande filmarbetare, och som har arbetat med ett av Sveriges stora filmbolag, ett bolag 

som varit etablerat i landet under många års tid. Personen representerar i denna uppsats 

filmbranschens större produktioner i Sverige, produktioner som har pengar i ryggen och där 

arbetslaget består av en många människor. Produktioner där personer i teamet arbetat i 

branschen under en längre period och där rutin och erfarenhet har en viktig plats i 

arbetsprocessen.  

Den andra intervjun är gjord med två personer från ett mindre produktionsbolag. De som 

arbetar på bolaget är alla i samma unga ålder och har likartad bakgrund och en ungefär 

liknande erfarenhet gällande filmproduktion. Dessa informanter representerar en annan del av 

filmbranschen där nytänkande och lågbudgetprojekt har stor del. Med lågbudget jämförs detta 

med de budgetar större bolagen rör sig med. Produktionsbolaget har startat från grunden utan 

större ekonomiska tillgångar. 

Detta innebär att vi har representanter från två sidor av den bransch vi undersöker, den 

ekonomiskt stora, etablerade och den mindre, oetablerade sidan där de ekonomiska 

förutsättningarna ser annorlunda ut. Som komplement till detta har vår egen erfarenhet som 

filmarbetare och undersökningens observationsfas stått som stöd till informationen i 

intervjuerna. Vi har själva kunnat täcka upp för många av de frågetecken som framkom under 

undersökningsperioden med hjälp av egen erfarenhet och eget kunnande (se Forskarens roll 

som observatör).  

För att få göra en observation på en långfilmsproduktion i Sverige krävs det långa 

förberedelser och en stor kontaktlista. Detta har vi fått erfara då vi lagt ner stor tid på att få 

tillstånd att besöka inspelningsplatser. De flesta bolagen vi kontaktat har inte svarat eller har 

svarat att de inte har tid med oss. De som svarat har ofta varit behjälpliga och slussat oss 

vidare till andra kontakter på andra bolag etcetera, på så vis har vi fått tag på personer som sin 

tur känner personer som vet att en produktion är under inspelning och har kontaktinformation 

till denna. Detta gjorde att vi fick tag på en producent som tyckte att vårt projekt lät intressant.  

Produktionen kan i ekonomiska termer klassas som en storfilm där ett av Sveriges större 

produktionsbolag stod bakom som producenter. 
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Forskarens roll som observatör 

 

I genomförandet av undersökningen har vi stött på vissa svårigheter, speciellt under 

observationen. Detta har främst gällt vår roll som forskare, hur vi sett på vår egen roll i 

jämförelse med de personer vi observerat. Vi har valt att gå in i arbetet med så få förutfattade 

meningar som möjligt och försökt ställa oss så objektiva som möjligt till branschen vi 

undersöker. Under observationen uppstod en problematik gällande i fall vi som teoretiker har 

rätt att granska ett praktiskt skeende i filmprocessen. I början av observationen kände vi att 

majoriteten av filmarbetarna var obekväma med att vi var där och granskade deras sätt att 

arbeta. Detta gjorde att vi sin tur inte kom så nära inpå dessa människor den första tiden och i 

och med detta inte kunde samla in lika mycket information. Dock blev många av 

filmarbetarna mer bekväma med vår närvaro och vissa tycktes inte bry sig om att vi 

observerade dem. Vissa intresserade sig till slut i vårt arbete och vi fick allt lättare att prata 

med folk. En inspelningsplats är i sig en bra plats att observera då det händer väldigt mycket, 

men nackdelen är att det är en väldigt stressad miljö där tid och pengar är den största faktorn 

till att det är svårt att göra längre intervjuer med människor på plats. 

Bourdieu pratar om att forskaren på fältet själv kan ses som ett forskningsprojekt. Att 

forskaren blir minst lika observerad som forskningsobjekten själva blir av observatören. I vårt 

fall var detta tydligt då många under observationsarbetet kom fram och frågade vad vi 

antecknade. Vi försökte hålla våra anteckningar dolda för informanterna för att dessa inte 

skulle feltolkas och att informanterna inte skulle värdera oss utifrån våra anteckningar. Med 

detta menar vi att vi inte ville att informanterna skulle feltolka de anteckningar vi skrivit och 

göra en bedömning utifrån egna tolkningar. Samtidigt ville vi öppet visa vad vår 

undersökning gick ut på för att informanterna skulle bli så insatta och så intresserade så 

möjligt för undersökningen. Detta var ur rent social synpunkt aningen invecklat då dessa två 

scenarion motsätter sig varandra. Det vi kan se i efterhand är att detta kunde ha gjorts 

annorlunda genom att ge bättre information till informanterna och genom bättre förberedelse 

av antecknings systemet vid observationen. 

Vårt eget intresse av filmbranschen i sig kan i detta arbete vändas både till vår fördel och vår 

nackdel. De nackdelar vi kan se är hur observation och intervjuer blivit vridna efter våra egna 

erfarenheter och kunskaper, hur vi under observationen kan ha missat väsentliga, enstaka 

händelser som har mer teoretisk koppling. Det positiva som detta intresse har fört med sig är 

att vi, framför allt under observationen men också under intervjuerna, hade en bra 
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förförståelse av vad som sades. Till exempel förståelsen av fackspråk och annat som kan 

kräva viss branschkunskap.  

Validitet  

 

Validiteten i en uppsats bedömer om de slutsatser som dragits från en undersökning hänger 

ihop eller inte, hur pass stor roll det insamlade materialet har för slutsatsen.
38

 För att 

undersöka hur den Svenska filmbranschen arbetar var det för oss viktigt att dels få veta hur 

filmarbetarna uppfattar branschen men också att själva få se hur den ser ut. För oss var det 

viktigt att kunna få kontakt med de olika personerna på en inspelningsplats och se hur de 

arbetar med sina yrkesroller och bedöma vår frågeställning därefter, detta gjorde att 

observation och intervjuer var en relevant metod. Därefter i bearbetningen av materialet 

kunde vi jämföra intervjuerna med observationen och urskilja generella mönster. För att öka 

validiteten gjordes även research på branschens fackspråk och yrkestitlar, detta för att vi 

lättare skulle kunna förstå innebörden av det som sades och gjordes.  

Reliabilitet  

 

Reliabilitet innebär att en undersöknings resultat ska vara tillförlitliga.
39

 Svenning skriver 

också att det finns många faktorer som speglar undersökningens reliabilitet, så som miljön där 

intervjuerna är gjorda, vem som gjort intervjun etcetera. Reliabiliteten gällande denna uppsats 

blir relevant att se på när teorin kopplas samman med det insamlade materialet. Emellertid 

kan undersökningen ses som exempel som stöder uppsatsens frågeställning och inte en 

generell bild av hur filmbranschen ser ut i Sverige idag. Svenning nämner också att 

reliabiliteten inom kvalitativ forskning tenderar till att vara mer exemplifierad än 

generaliserad.
40

 

 

 

 

                                                            
38 Bryman, s. 43. 

39 Svenning, s. 67. 

40 Ibid, s. 69. 
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Genomförande 

Nedan följer redogörelse för undersökningens empiri, intervju och observation. Detta avsnitt 

blir relevant då läsaren ska få en övergripande bild av undersökningens arbetsgång. Kapitlet 

börjar med beskrivningen av intervjuerna, sedan en presentation av hur observationen 

genomfördes.  

 

I detta avsnitt tar steg 4 i Bryans hermeneutiska analysmodell vid, vi gör nedan våra första 

steg i bearbetningen av det insamlade materialet, här kan vi också göra våra första antaganden 

gentemot frågeställningen.  

Intervjuer 

 

Intervjuerna gjordes med tre personer inom filmbranschen, intervjuerna ägde rum på 

informanternas kontor och genom telefon. Telefonintervju blev relevant då informanten 

befann sig utom räckhåll för en personlig intervju. Innan genomförandet av intervjuerna fick 

informanterna reda på uppsatsens syfte samt informerades om att deras anonymitet i 

undersökningen. De fick även samtycka till att intervjuerna gjordes med diktafon. Och ingen 

motsatte sig att vi spelade in intervjuerna för att kunna använda materialet till uppsatsen.  

Telefonintervjun gjordes av den av oss som tidigare haft kontakt med informanten. Då vi 

träffat informanten tidigare blev detta ett bekvämt samtal där informanten på ett naturligt sätt 

fritt kunde tala kring de frågor som ställdes. Med hjälp av att vi skrev en intervjuguide som 

var direkt relaterad till frågeställningen fick vi ut vad vi behövde av intervjun.  Vi upplevde 

att intervjun fungerade som ett samtal där både intervjuaren och informanten kände sig 

bekväma i sina roller. 

Gällande face to face – intervjun hade dock ingen av oss träffat informanterna innan intervjun 

gjordes, detta ställde oss till en mer objektiv situation där intervjun riskerade att bli mer saklig 

och platt än vad som i allmän mening klassas som ett samtal. Vi var två som intervjuade och 

informanterna var också de två. Intervjun gjordes på plats på informanternas kontor, de fick 

själva välja var de ville göra intervjun, för att de skulle känna så bekväma som möjligt. En av 

oss ledde intervjun och den andre skötte inspelningstekniken samt inflikade med frågor då och 

då. Även i denna intervju fungerade samtalsflödet bra då vi bland annat använde oss av 
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samma intervjuguide som tidigare och kände oss säkra på vilket material som behövdes. 

Genom den halvstrukturerade intervjuformen blev den formella intervjun till ett samtal där 

båda parterna kände sig bekväma. Innan intervjun studerade vi företaget informanterna 

arbetar på, detta för att vara pålästa på deras vardag innan vi intervjuar. Detta har underlättat 

då vi ställt frågor som varit relevanta i förhållande till just deras vardag och arbetssituation.   

Observation på en långfilm 

 

Vår första dag på observationen inledde vi med att möta produktionsledaren på företagets 

redaktion. Produktionsledaren visade oss runt i redaktionen och vi fick träffa några personer i 

teamet, till exempel kostymansvarige och kostymassistenten. Efter introduktionen åkte vi till 

inspelningsplatsen för dagen.    

Väl på plats hälsas vi välkomna av statistansvarige, som verkar vara förberedd på att vi ska 

komma och vi berättar lite vad vi ska göra där. Det var mycket folk inne i lokalen, blandat 

med filmteamet och statister för dagens scener, vi hälsade också på producenten. 

Producenten/projektledaren introducerar oss till regissören och regiassistenten. Projektledaren 

visade sig vara positiv över vår närvaro på plats och ville gärna att vi skulle känna oss 

välkomna, personen visade oss runt lokalen och presenterade oss till nästan alla som arbetar 

på produktionen. Vi hälsar på regissören som tar väl emot oss och säger att vi ska ställa frågor 

om det skulle vara något vi undrar. Regiassistenten står bredvid, vi får höra att denne arbetar 

både med att assistera regissören och som scripta. Produktionsledaren för produktionsbolaget 

har tidigare berättat att de är intresserade av att höra vår åsikt om vad vi tycker att 

regiassistenten arbetar med rollen som skripta och regiassistent. Vi förstår genom regissören 

att det är regiassistenten som bestämmer. Regissören säger det med glimten i ögat men vi 

lägger märke till regiassistentens auktoritet.  

Vi tar i beaktning det produktionsledaren sagt och kan i ett tidigt skede se att regiassistenten 

har mycket att tänka på och otroligt fokus på det denne gör. Under observationen kan vi se att 

detta möjligtvis leder till att regiassistenten får flera tunga arbetsuppgifter att hantera 

samtidigt. Vi kan dock inte dra någon slutsats om huruvida detta är bra eller inte då vi inte 

själva arbetar i branschen men vi kan klart se att det krävs totalt fokus och erfarenhet om man 

ska kunna axla två så pass tunga yrkesroller på samma gång. 

Problematiken i början av observationen var att urskilja produktionens olika yrkesroller utan 

att vara för påträngande. Vi har även lagt mycket fokus på att etablera en godtagbar roll i 
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teamet. En position som nödvändigtvis inte behöver gillas av alla parter men som ändå ger oss 

utrymme till observation och kontakt.  

När vi hälsat och pratat lite med stora delar av teamet får vi uppfattningen att alla är väl 

förberedda på att vi skall komma, det ligger något slags förväntan på vår ankomst och vårt 

arbete. Vi känner också att vissa har en viss oro över att bli granskade, vilket sätter oss i en 

svår sits som observatörer. Vi lägger härvid kraft på att avdramatisera vårt syfte med 

observationen, detta för att filmarbetarna ska känna sig trygga med vår närvaro. 

Tidigt kunde vi se vilka som arbetade med den kreativa utformningen och vilka som har en 

mer teknisk funktion. Dels genom deras arbetsuppgifter men det märktes också på sättet att 

tala och röra sig. Tidigt kunde vi se vilka som arbetade med den konstnärliga utformningen 

och vilka som hade en mer teknisk funktion. Dels genom deras arbetsuppgifter men det 

märktes också på sättet att tala och röra sig. Självklart har personerna olika yrkesbakgrund 

och personlig bakgrund, detta är en stor del av vårt uppsåt till att genomföra undersökningen, 

intresset av hur olika personer samverkar. Dock har valt att se på personers yrkesmässiga 

snarare än den sociala bakgrund, dessa skillnader, hur intressanta än de är, ska inte studeras 

inom ramen för denna undersökning.   

Första scenen förbereds och hela teamet är på plats, vi träffar också A, B och C – foto . A 

fotografen och ljusmästaren arbetar med bildens utseende/ljus, de har ett nära samarbete och 

ser ut att kunna arbeta endast genom blickar. De står på olika sidor av rummet och samtalar 

med hjälp av blickar och nickningar och bestämmer hur ljuset ska utformas. 

För att underlätta kommunikationen använder sig teamet av radiokontakt i form av Walkie 

Talkies, med dessa får alla klara direktiv om vad som ska göras när det är tagning, vilka 

skådespelare som ska vara med i scenen etc. Radiokontakten, kan vi se är ett stort hjälpmedel 

som förenklar samverkan i filmteamet. 

Det är dags för repetition där filmteamet, skådespelarna och statisterna går igenom och prövar 

tagningen. Repetition går ut på att skådespelare ska få testa scenen, ljudvolymen ska 

kontrolleras och kameran ska synkas med skådespelarnas rörelser. När tagningen är slut säger 

regissören tack och detta upprepas av regiassistenten i radion, så andra i teamet kan höra detta 

och återgå till sina arbetsuppgifter.  

En av scenerna som spelades in under vår observation är en stor scen med cirka 100 statister 

medverkande. Där var det intressant att se hur teamet koordinerar statisterna för att 
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tagningarna ska flyta på så bra som möjligt. Scenen var väl förberedd och statistansvarige 

visar ut statisterna på plats, var de ska stå. Scenografen tillsammans med inspelningschefen 

ser till att alla statister blir försedda med saker som hör scenen till, till exempel plakat och 

kläder. Medan scenografen gör det ser fotografen tillsammans med ljusmästaren och 

regissören hur ljuset, bildutformningen och kamerapositioner ska vara för tagningen. Foto B 

och C riggar kameran klar för tagning, regiassistenten sköter kommunikationen med 

statisterna med hjälp av en megafon.  

Det är ett intensivt tempo under denna tagning och detta blir vår första insikt i hur effektivt 

arbetet måste vara för att tidsschemat skall kunna följas. Här bekräftas vår förförståelse för 

samverkan och strukturell arbetsordning för första gången. Nu kan vi tydligt se hur alla 

yrkesgrupper arbetar för att scenen skall kunna tas.    

På inspelningsplatsen märkte vi att man som utomstående har mer respekt för vissa 

yrkesroller än de andra. Det var mycket mer nervöst att fråga fotografen eller regissören något 

än vad det var med till exempel statistansvarige. Detta kan bero på den spänning som finns 

mellan yrkesrollerna, den hierarkiska spänning vi i relativt tidigt skede kan känna av. 

På denna inspelning verkar det också som att vissa yrkesgrupper, som verkar stå lägre i 

hierarkin, anpassar sina yrkesgränser. Till exempel blir statistansvarige barnpassare till en av 

skådespelarnas barn. Överlag verkar vissa yrkesgrupper vara flexibla med sina 

arbetsuppgifter. Dock verkar detta generellt gälla för de yrkesroller som är lägre ner i den för 

givet tagna hierarkiska strukturen, det vill säga assistenterna. Vi tycker oss kunna se en 

relativt tydlig hierarkisk ordning, dock är gränserna mellan yrkesrollerna lite ”mjukare” än 

vad vi tidigare tänkt oss. 

Under dag två verkade informanterna betydligt lugnare med vår närvaro. I jämförelse med 

dag ett har fler personer pratat med oss, inte bara rent yrkesmässigt (OM) vad de gör och vad 

vi ska undersöka utan också i rent sociala sammanhang. Även personer vi antog vara lite mer 

negativa till vår närvaro har nu skapat en kontakt med oss.  

Dag tre upptäcker vi personer på inspelningsplatsen som vi inte har sett under de andra 

dagarna. De har varit där och riggat för att underlätta tidsmässigt för teamet. Bland annat var 

en passare på plats, han sköter alla åkningar med kameran. Han kommer glatt fram och hälsar 

och välkomnar oss till inspelningen frågar vad syftet med vår studie är. Ljusmästaren och 

scenografen ljussätter tillsammans. Därav sluter vi oss till att scenografen är med och 
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ljussätter för att ha kontroll över den uppbyggda miljön. Detta är ännu ett exempel på hur de 

olika yrkesgrupperna går över gränserna.  

Under den tiden som första tagningen för dag tre förbereds, gör passaren i ordningen den 

andra scenen en våning ner, en lång räls ska läggas ut där en Dolly med kameran ska glida på 

(Dolly är en slags vagn där man fäster kameran som glider på spår för att göra en så kallad 

åkning). Hela tiden ligger planeringen före för att underlätta så mycket som möjligt 

tidsmässigt. Alla verkar veta vad de ska göra och det är ingen som står handfallen och 

sysslolös. 

Sista tagningen för dagen ska tas, det ska vara vinjetten till filmen. B-fotografen, passaren och 

scenografen börjar rigga för tagning. De gör i ordning Dollyn som elektroniskt ska hissa 

kameran upp och ner i en viss hastighet. Precis när de riggat klart och känner sig nöjda 

kommer regissören och säger att de får göra om inställningarna. Han visar hur han vill ha 

scenen och de andra får anpassa sig till hans önskemål. Detta blir ännu ett exempel på hur den 

hierarkiska ordningen uppdagats under observationen. Efter den sista dagens observationer 

kommer vi till insikt om att denna period varit väldigt lärorik och gett oss en bild av processen 

bakom en film som vi inte hade innan. De uppfattningar och tankar vi hade före 

undersökningen har i och med observationen och intervjuerna förändrats en del och kommer 

att redovisas i analysen och slutdiskussionen. Nästa steg blir analysen, och där går vi djupare i 

materialet och kan ställa det mot våra teoretiska utgångspunkter.  
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Analys  

 

I analysen går vi igenom det insamlade materialet och skapar en förståelig överblick och (ETT) 

sammanhang. Vi har valt att dela upp analysen i fyra olika delar; Yrkestitlar/arbetssätt, Samverkan, 

Hierarkier och Arbetsförhållande. 

I analysen bearbetar vi steg 5 i den hermeneutiska analysmetoden. Här tolkas det insamlade 

materialet utifrån Goffman och Bourdieus teoretiska perspektiv. Analysen är uppdelad i fyra 

teman, detta för att enklare förklara undersökningens resultat. Första temat är 

Yrkestitlar/arbetssätt, här grundar sig diskussionen i hur man förhåller sig till roller och hur 

denna rollfördelning fungerar som en grundstruktur i organisationen kring inspelningsarbetet. 

Samverkan handlar dels om rollförväntningars betydelse, vilka värderingar som ligger på 

varje yrkesroll. Dock går diskussionen delvis över till frågan om det kulturella kapitalets 

hierarkiska logik. I avsnittet Hierarki kan vi då med hjälp av Bourdieus fältteori och tankar 

om kapital se hur rollstrukturen är upplagd och varför den ser ut som den gör. I sista avsnittet, 

Arbetsförhållanden ser vi om den rådande strukturen påverkar anställningsvillkoren i 

branschen, samt på vilket sätt tankarna kring kapital kan påverka detta. 

Yrkestitlar/arbetssätt  

 

Under studiens gång upptäckte vi hur de olika bolagen, stora respektive små, arbetar på olika 

sätt.  I analysdelen går vi in djupare på hur de olika yrkesrollerna samspelar, jämför 

informationen vi fått av informanterna med vår egen uppfattning. Hur arbetar en stor grupp av 

personer, respektive en mindre grupp, för att få ut en och samma produkt? 

I en filmproduktion är budgeten stram, tidspressen är hård, allt måste vara väl planerat för att 

allt ska fungera.  

Om man har tid i sminket klockan 08.30 då ska man passa den tiden. 

Produktionsledaren 

Produktionsledaren uttryckte sig lite irriterat och förklarade att denne väntade på en 

skådespelare som hade en av de större rollerna i filmen. Intrycket vi fick under studiens gång 

är att på filmproduktioner, stora som små, är alla uppgifter lika viktiga, det finns ingen roll 

eller uppgift som är mindre viktig, alla arbetar mot samma tidspress, och väl på plats måste 

allt vara förberett och problemen som kan uppstå måste lösas.  
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Inom en filmproduktion finns det många olika roller som utgör ett helt team. Genom 

observationen kunde vi uppfatta att de delar in arbetsuppgifterna i olika delar. En 

administrativ del, en kreativ del och en teknisk del. Om vi tar A - fotografen och regissören 

som exempel, fotografen ska fånga, regissörens vision på bild. Samarbetet mellan dem är 

viktigt och allt görs innan de börjar med inspelningsprocessen. På plats kommunicerar de med 

varandra och godkänner allt som har med bilden och göra. De har hög status och tycks ha 

mest att säga till om, samtidigt som de är väldigt beroende av de andra yrkeskategorierna, som 

i sin tur är styrda av vad regissör och fotograf tar för beslut.   

Intervjuperson 2, som är en av ägarna till ett mindre bolag berättar om sig själv och sin roll 

som producent.   

Jag är ju producent, till 95 %, kan man säga och det är en roll som 

egentligen, främst projektledare och hålla i projekt samtidigt som man 

också har mycket möten, för att få igång jobb och möta kunder, hitta jobb. 

Också mycket utvecklande av idéer och så vidare. Vi sitter alla ihop med 

idéskapandet. Från grunden i alla fall, sen kanske det finns någon som 

skriver vidare på det, det blir en del för mig som producent att utveckla 

idéer och komma på idéer. Intervjuperson 2 

 

Bolaget där denna person arbetar är ett mindre bolag, det startades av fem personer som idag 

äger bolaget och arbetar heltid. Det som vi direkt märker i deras svar på våra frågor är att de 

inte arbetar på samma sätt som de större bolagen i branschen. Vi märker också att deras roller 

i själva teamet inte är lika självklara som på de större bolagen. Personerna på företaget har 

fasta roller men är också flexibla med dem och gör det som måste göras. Dock försöker de 

strikt hålla sina roller under inspelningar. Intervjuperson 3 som också är en del av bolaget 

berättar om sin roll som regissör. Han berättar att som nyföretagare får man arbeta hårt och 

det kan vara svårt att hålla fasta roller till en början. Intervjuperson 3 berättar också att de 

driver sitt företag på ett udda sätt, de arbetar som en grupp och skriver alla sina manus och 

bearbetar igenom idéerna tillsammans. 

Det har varigt väldigt klart från början egentligen för de flesta av oss, 

exakt. Framför allt för mig har det nästan alltid vart regi. Jag sitter mycket 

också och utvecklar idéer, skriver manus och utvecklar den ihop med 

manusförfattare. Intervjuperson 2 
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Intervjupersonerna arbetar med olika stora produktioner. Intervjuperson 1 arbetar åt ett av de 

större filmbolagen i Sverige, de arbetar annorlunda mot hur de små bolagen gör. Stora bolag 

har mycket folk inblandade, och de har större budget att röra sig med. Ett antagande vi kan 

göra är att en stor budget resulterar i fler personer som i sin tur resulterar i ett effektivare 

arbetssätt. Det mindre bolaget vi varit i kontakt med arbetar på så sätt att de använder sig av 

personer som de tidigare arbetat med för att skapa en bra stämning och hålla kostnaderna 

nere.  

Intervjuperson 1 berättar att denne har arbetat inom filmbranschen i tre och ett halvt år, 

personen anser sig själv vara nykomling, och berättar att det tar långt tid att komma in 

ordentligt. Personen arbetar som frilansande filmarbetare, ofta åt större filmbolag i Sverige 

och började sin karriär som praktikant. 

Ja vad är mitt yrke... alltså när jag ska försöka betitla mig själv säger jag 

filmarbetare, det är väldigt svårt för människor att förstå vad de olika yrkena är, 

de har så konstiga namn. Och jag har ändrat min befattning väldigt många gånger 

av olika själ och skador och sådant där. Men just nu skulle jag betitla mig som 

platschef och lite som platsrekare, alltså hitta inspelningsplatser. Tidigare skulle 

jag kalla mig elassistent . Alltså ljussättning eller passare där man gör allt. Så jag 

har bytt från att jobba på tekniksidan till att jobba med platssidan, produktion. 

Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 berättar att arbetet går ut på att vara länken mellan inspelningsplatsen och 

teamet. Personen har kontakt med inspelningsplatsen, tar hand om de ekonomiska 

möjligheterna, kontrakt/avtal, har koll på att allt fungerar smidigt och att ingen som inte ska 

vara med i filmen hamnar i bild. Personen har koll på allt praktiskt på inspelningsplats. 

Personen berättar att som platschef är man regiassistentens högra hand.   

Intervjupersonerna berättar alla tre om deras olika yrkesroller och det som vi märker är att det 

finns vissa skillnader i deras arbetssätt. Dock ligger skillnaderna främst i antalet inblandade 

personer samt storlek på budget, men arbetsupplägget i filmproduktionerna ser ut att vara 

ungefär det samma.  

Under observationen upptäckte vi att de flesta har fasta yrkesroller och fokuserar endast på 

dem. Dock fanns personer som hade rollen som allt i allo, det vill säga hade varierade 

arbetsuppgifter. Intervjuperson 1 berättar att arbetsförhållanden ser olika ut på olika 
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produktioner, det kan bero på allt från vem man arbetar för, vad det är för produktion, hur 

mycket ansvar man har, hur mycket man är involverad i själva processen etcetera.  

Det är inte bara antalet personer som arbetar på en produktion som är en avgörande faktor till 

ett lyckat resultat, under åren har också tekniken utvecklats och bidragit till att 

filmproduktionerna flyter på. I och med att moderna hjälpmedel tillkommer, så utvecklas och 

förenklas de för att så många människor som möjligt ska kunna samarbeta tillsammans på en 

filminspelning. Ett exempel är monitorvagnen, en liten vagn med ett antal skärmar där alla i 

teamet kan se hur det slutgiltiga resultatet av inspelningen blir. Detta underlättar för olika 

yrkesroller, som direkt kan se om det är något inom deras ansvarsområde som är felaktigt 

eller dylikt. På den inspelning där vi utförde observationen hade också regissören och 

ljudteknikern en egen monitor där de kunde se exakt hur bilden blev.  

Pierre Bourdieu talar om samhället som det sociala rummet, hur individen innehar olika 

positioner utifrån olika kapital, som styrs av vilket habitus, bakgrund och vilka värderingar 

man har.41 I detta fall vilken ställning filmarbetarna har i filmstrukturen, vilken yrkesbakgrund 

man har samt vilken utbildning man har.  

Individens handlande kan man också undersöka med hjälp Erving Goffmans dramaturgiska 

modell som förklarar hur individen agerar i olika situationer. Han menar att individskapande 

sker genom interaktion mellan människor, individen skapar sin personlighet utifrån andras 

uppfattning.42 Genom att synliggöra olika aktörers agerande i det sociala rummet, har vi 

kunnat urskilja personers olika roller och blivit införstådda med deras funktioner och 

arbetsuppgifter.  

Goffmans och Bourdieus teorier om interaktionen mellan människor hjälpte oss att observera 

aktörerna (yrkesrollerna) på scenen. Då vi i detta kapitel ser på yrkestitlar och arbetssätt har 

Bourdieus teorier om kapital varit relevant att se närmare på. Regissören tycks inneha högt 

symboliskt kapital då det är regissören som har kreativa beslutet av filmens utformning som 

kan hänvisas till kulturellt kapital. Utifrån detta har också personen högt socialt kapital då 

dennes ord vägde tungt och hon/han därmed fick auktoritet. Genom att denne anses ha högre 

kapital av de andra yrkesrollerna hamnar personen i en högre position på scenen. Det är de 

andra yrkesrollerna som värderar dessa kapital och därmed formar hans yrkesmässiga 

                                                            
41 Månson, s. 104 -110. 

42 Lundberg, Johansson, s.13. 
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position. Regissörens styr sitt agerande utifrån uppfattningen som de andra bildar sig om 

honom och vad han kan och inte kan göra under sitt framträdande inför dem.43 

Samverkan 

 

Hur förhåller sig 60 personer till en och samma vision och produkt? 

Det som intervjuerna och observationen har visat på är att de flesta som arbetar med film, 

oavsett yrkesinriktning, är väldigt hängivna film som medium och måna om att filmen skapas. 

Detta är till synes en av de avgörande ingredienserna till att så många olika personer som är 

inblandade i en filmproduktion kan skapa en färdig produkt byggd på en vision som utformats 

av ett fåtal personer. Herrman beskriver detta på följande sätt: 

Genom att lyfta fram passionen eller glöden som särmärke för 

yrkestillhörighet förstärks särarten. Filmarbetaren vill definiera sig som 

speciell. Att jämföra traditionellt industriproduktion med 

filmproduktion låter sig inte göras. En industriarbetare måste inte älska 

det hon producerar. Det måste en filmarbetare. Jag tror att 

filmarbetarnas ibland mycket samstämmiga uttalanden, där kärlek till 

mediet är en framträdande berättelse, kan tolkas i just termer av 

trygghetsskapande och ”begripliggörande”, likväl som att dessa 

berättelser givetvis också ”stänger” för alternativa uttryck, andra sätt att 

se arbete och andra sätt att kvalificera sig för ett arbete inom 

branschen.44  

I en filmproduktion har samarbete en stor del, alla måste veta sin plats i teamet och veta exakt 

vad han eller hon ska göra. Generellt arbetar inte alla bolag på samma sätt men vikten av 

samverkan mellan de olika yrkestitlarna är genomgående. För att alla delar av en 

filmproduktion ska fungera måste samarbetet fungera, Intervjuperson 1 berättar hur dennes 

förhållande till exempel regissör och fotograf är: 

Den som är närmast är fotografen, för han vet hur bilden ser ut och han 

vet hur regin ser ut. När man är både platschef och platsrek [person som 

hittar platsen där filmen spelas in på] och man åker på tekniska platsrek, 

då är det ju han som är där och berättar vad han vill ha, om det är några 

kranar eller något som jag fixar. Så vi har väldigt mycket kontakt och 

bokar på de här reken och åker runt men det är även regissören där 

också. Men just de här tekniska bitarna är det jag som ordnar och det är 

                                                            
43 Herrman, s.43. 

44 Herrman, s. 103  
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fotografen som är med och bestämmer väldigt mycket över. Men det är 

mest innan inspelningen och det är inte så när vi väl är på plats, där han 

bara behöver, då är allt föreberett och jag sköter saker och ting på plats. 

Så det är mest fotografen. Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 beskriver här hur dennes förhållande till filmproduktionens rangmässigt 

högre yrkesroller ser ut. Under intervjun talar intervjupersonen också om hur denne i övrigt 

arbetar, om denne i sin tur har personer under sig som hjälper personen med dennes 

ansvarsområde.  

Ja, jag brukar ju då ha platsassistenter som hjälper till att ordna 

parkering av bilar, spärrar av så ingen kommer in bild, som gör alla de 

här chaskiga grejerna som jag behöver hjälp med. Och det kan vara allt 

från en till tre beroende på lite själva platsens omfattning. Man brukar 

ha en fast under hela inspelningen. Intervjuperson 1 

Det vi kan förstå när vi gör undersökningen är att alla arbetsuppgifter kan vara avgörande för 

att produktionen ska gå ihop. Under sista dagen på observationen uppstod en situation där 

platsansvarige och regiassistenten diskuterade om att det fattades folk till att spärra av 

inspelningsområdet. Arbetsuppgiften består av att stoppa civila människor så de inte syns i 

bild under tagning. Eftersom vi råkade stå bredvid och lyssna på vad som sades erbjöd vi oss 

att utföra uppgiften och tagningen kunde genomföras utan vidare diskussion. Detta tyder på 

att minsta arbetsuppgift blir viktig i processen. I mindre produktioner är detta minst lika 

viktigt, dock påpekar Intervjuperson 2 & 3 att de arbetar på ett annorlunda sätt. De har två 

producenter, en fotograf, en regissör och en produktionsledare. Tillsammans utvecklar de 

manusidéer, planerar inspelningen och gör efterarbetet. Sedan har de inom bolaget i sin tur en 

intern uppdelning gällande arbetsuppgifter. De säger själva att det strider mot det traditionella 

sättet att producera film på.  

Det är både en fördel och en nackdel, dels går det väldigt långsamt att 

arbeta så, det är en väldigt trög process, så om det är en som fattas, 

någon som har försovit sig så sitter vi här och det händer ingenting. 

Istället för att en person ska sköta det. Alla komponenter, foto, ljud, 

regi, allting blir så sammansvetsat, för att de kommer från en och 

samma kärna hela tiden. Och på det sättet kan jag tycka att det är väldigt 

positivt, man har med sig resultat på slutändan.  

Intervjuperson 3 
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Intervjuperson 1 & 2 indikerar att detta sätt att arbeta på är positivt, att alla har full insikt i 

produktionen. De berättar också att de hyr in extern arbetskraft då det är svårt att producera 

film på fem personer.  

Ja, det är egentligen fantastiskt hur alla gör sitt jobb ordentligt, vilken 

logistik det egentligen är i ett filmarbete. Jag tror det är något som ingen 

tänker på egentligen. Kostymansvarig 

Under observationen står vi bredvid kostymansvarige och ser på när alla gör i ordning scenen 

för tagning. Detta blir ett exempel som bekräftar våra idéer kring att personer på de större 

bolagen arbetar mycket på rutin och efter traditionella arbetssätt. Produktionen är beroende av 

att folk arbetar individuellt, samtidigt är det avgörande att filmteamet jobbar som ett kollektiv, 

som en familj. Herrman pratar i sin rapport om hur filmteamen brukar se sig som en stor 

familj som tillsammans skapar en färdig produkt. Hon visar också på att stämningen i teamet 

kan påverka hela produktionen, allt från humör till yrkesstolthet som påverkar skådespelarna 

och som i sin tur påverkar resultatet.45  

Det tydligaste vi sett gällande samverkan mellan yrkesrollerna i en filmproduktion är 

samförståndet och respekten för varandras profession, att alla roller är så pass viktiga för att 

filmen skall bli av eller ej visar på att varje uppdrag och profession värderas högt.  

För att tydliggöra detta tar vi en av inspelningsassistenterna på observationen som exempel: 

rollen anses vara relativt långt ner i hierarkin och i detta fall ansvarade personen för att 

filmteamet försågs med fika under inspelning. Vi tog själva för givet att denna yrkesroll var 

bland dem som var längst ner i hierarkin. Dock insåg vi med tiden att rollen som 

inspelningsassistent är nog så viktig som de andra rollerna. Vi förstår, genom att prata med 

andra yrkesroller, att inspelningsassistententerna gör att arbetet flyter på. Utan assistenterna 

kan inte de andra yrkesrollerna sköta sina arbetsuppgifter lika smidigt och på så vis blir 

teamet ineffektivt. Med detta vill vi påpeka vikten filmteamet som en helhet och 

yrkesrollernas beroende av varandras profession.  

Kommunikation har en betydande del i en filmprocess. Hur människor kommunicerar och 

samarbetar, benämner Goffman som symbolisk interaktionism. Detta handlar om direkta 

möten mellan individer där varje rörelse, handling, och ord är betydelsefulla.46 På en 

                                                            
45 Herrman, s. 57-59 

46 Trost & Levin, s. 19-20 
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filminspelning spelar detta stor roll då alla yrkesroller ständigt är i interaktion med varandra. 

Interaktionen mellan A-foto och B-foto är ett tydligt exempel, A-foto ansvarar för den 

kreativa utformningen av filmen men är ständigt beroende av B-fotografen som ansvarar för 

kameratekniken. Interaktionen mellan dem är ständig och väldigt viktig, B-foto tar till 

exempel hand om fokus på kameran medan A-foto filmar. B-foto måste då hela tiden följa 

varje liten rörelse som A-foto gör och de måste förstå varandra på alla nivåer. Med hjälp av 

social interaktionism kan vi se att filmarbetarna själva formar sin roll med hjälp av personlig 

erfarenhet och egna tankar. Dock kan vi se att den strukturella rolluppdelningen är tydligare. 

Som ny filmarbetare blir du indelad i en redan färdig yrkesroll, en plats i det hierarkiska 

systemet.  

Bourdieus teorier om habitus, fält och kapital går hand i hand med varandra, kapital skapas 

genom habitus. På en filminspelning arbetar många personer människor med olika 

yrkesbakgrund och innehar därmed olika habitus, olika yrkeserfarenhet och bakgrunder. Vi 

har sett att just detta bidrar till att den strukturella ordningen ser ut som den gör i svensk 

filmproduktion. Just hur strukturen ser ut blir nästa steg i analysen, vad är det som gör att 

yrkesrollerna kan samverka? 

Hierarkier 

 

En filminspelning som arbetsplats är en intressant företeelse. En av våra ingångspunkter i 

filmprocessen var att först se om det fanns en tydlig hierarkisk struktur och sedan se hur 

filmarbetarna i sådant fall förhåller sig till denna. Vi frågar Intervjuperson 1 om denne 

uppfattar att det finns en hierarkisk struktur: 

Jag har alltid vart lite kritisk till det, det är lite så att regissör och 

fotograf i princip är de högsta på plats. Och det kan ibland vara 

väldigt… de kommer man inte runt, de pratar man inte med, de blandar 

sig inte i teamet, så har jag tyckt. Men sen så tycker jag mer och mer att 

det har ändrats. I och med att det är nya fotografer, nya regissörer, det 

kan vara ett problem, absolut. Men jag tycker det har blivit bättre, men 

sen märker väl jag inte av det lika mycket eftersom jag har så mycket 

beblandning med dem. 

 Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 tror att det finns tydliga hierarkiska strukturer inom filmprocessen, personen 

tror dock detta kommer minska i och med att det kommer nya, unga producenter, regissörer 
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och fotografer. Intervjuperson 1 påpekar också, att efter att ha arbetat ett antal år i branschen 

har personen kommit upp sig till en högre position och känner inte av strukturen lika mycket 

längre. Intervjuperson 1 & 2 ser på saken från ett annat perspektiv, de är själva ägare av 

bolaget, de berättar att de vill försöka komma bort från hierarkier och arbeta mer som ett 

kompisgäng.  

Det är också så att under en inspelning måste det var så att alla vet vem 

som ska prata med, för att det kan inte vara så att någon frågar 

regissören [vår ändring] någonting och han säger det och om någon 

frågar mig någonting och jag säger något annat. Om det är någonting 

med bild så går man till regissören [vår ändring]. 

Intervjuperson 2 

Å andra sidan tycks det vara svårt att komma ifrån hur rollfördelningen ser ut i en 

filmprocess, av intervjuer och observationer framkommer det hur viktigt det är med just dessa 

rolluppdelningar för att arbetet ska fungera. Under observationen framgick det under en 

konversation med en av produktionsassistenterna/platsrekarna att det absolut finns en tydlig 

hierarkisk ordning inom svensk film. Denne påpekar dock att den är väldigt svag och att det är 

väldigt mjuka gränser mellan positionerna.  

Men man stör inte regissören eller fotografen för det utan man går först och 

främst igenom regiassistenten. All information går igenom produktionsledaren 

och regiassistenten. Produktionsassistenten/Platsrekaren 

Ett exempel på skillnader gällande rang var när vi under observationen träffade 

inspelningschefen. Dagen innan trodde vi att personen arbetade med rekvisitan, detta på grund 

av att han stod och hjälpte till med olika skyltar under en av de större scenerna. Detta visar att 

rollinnehavarna går över sina egna yrkesuppgifter för att förenkla flödet i 

inspelningsprocessen. Produktionsassistenten påpekar också skillnaden mellan yrkesmässiga 

hierarkier och sociala hierarkier. Yrkesmässiga hierarkier handlar endast om individens 

profession och hur denna utförs. Den sociala delen tolkar vi som den utanför yrkesrollen, hur 

individen agerar i rent sociala och personliga sammanhang. Herrman får i sin undersökning 

fram ungefär samma besked som vi får i vår undersökning; I svensk filmproduktion finns inte 

auteuren och är inte ens eftersträvansvärd.47  

                                                            
47 Herrman, s. 81.  
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Herrman menar här att filmarbete är en kollektiv företeelse där inte auteuren står som ensam 

upphovsman till arbetet.  

På observationen uppmärksammade vi den hierarkiska skillnaden tydligt, ett exempel från 

detta: Ljusansvarige berättade för sina assistenter vad han behövde för saker till tagningen. 

Innan rådfrågar han också fotografen vad denne vill ha, vilket också vore det mest naturliga i 

detta fall. Dock noterar vi ett visst uns av osäkerhet gällande beslutsfattande av ljusansvarige, 

rangstrukturen yttrar sig också tydligare när ljusmästaren ger direktiv till sina assistenter. All 

kommunikation sker i steg, ljusansvarige ger direktiv till förste ljusassistent som ger vidare 

direktiv till andre ljusassistent. Detta blir ännu ett exempel på hur de arbetar och i vilken 

struktur de gör det. Detta är inte heller en udda situation då de flesta är vana vid arbetssättet 

och inte heller ifrågasätter eller reflekterar över det. 

Vi frågar Intervjuperson 1 om hur denne uppfattar att det är för en filmarbetare som inte har 

arbetat i branschen tidigare och kommer in ny på en arbetsplats. Intervjuperson 1 berättar att 

alla nya har en respekt för filmyrket och att alla automatiskt förhåller sig till ordningen som 

är.  

Jag har aldrig träffat någon som vart nongalant och sagt att eeh liksom. 

För de flesta nya som kommer vill ju verkligen göra det här, de jobbar 

stenhårt och vet vad som gäller och då gör de som alla andra vilket är 

hierarkin hehe. Ne men då ställer de sig efter det. 

Intervjuperson 1 

Under observationen kunde vi se just denna struktur, där de yngre och nya filmarbetarna 

förhöll sig till det hierarkiska systemet och arbetade väldigt hårt. Dock är det svårt att 

generellt säga att de arbetade hårdare än de erfarna filmarbetarna men vi kunde urskilja en 

viss skillnad gällande fokus och på att utföra ett arbete på rutin och att göra det för första 

gången. Om man ska se kritiskt till hur filmstrukturen ser ut idag. Får vi uppfattningen att den 

hierarkiska strukturen sett liknande ut under många år och att det är svårt att ändra på den. 

Detta just för att nya filmarbetare omedelbart anpassar sig till den gamla strukturen och att det 

ofta är väldigt svårt att få ett jobb i branschen. För att få det måste man arbeta väldigt hårt, i 

och med direkt förhålla sig till den position man har och på så sätt kommer hierarkiska 

strukturen finnas kvar. Å andra sidan ser vissa detta som en positiv sak att 

produktionsledningen kan ha totalkontroll över produktionen. Intervjuperson 1 säger också att 

rangordningen är viktig för att teamet ska kunna ta regissör, producent och fotograf på allvar. 

Dock har vi inte uppfattat att någon ser positivt på extrema hierarkier där man inte skiljer på 
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den sociala och den yrkesmässiga hierarkin. Vår tolkning av intervjuer och samtal är att 

storbolagen inom svensk film länge arbetat efter samma hierarkiska system och att det 

kommer ta lång tid att ändra på detta, om någon nu vill göra det. Små företag kan arbeta på 

annorlunda sätt, intervjuperson 2 berättar hur de arbetar:  

Utåt sätt försöker vi vara lite upproriska mot systemet. Filmerna som vi 

har gjort nu så skriver vi inte våra roller, utan i vår eftertext står det 

bara att [bolagets namn] har gjort produktionerna, sedan tackar vi 

manusförfattare, skådespelare och den som har gjort musiken och de 

som har varit med. Och det är ju för att vi inte vill skylta med att de här 

är producenten, de här är regissören, för inom filmvärlden är det 

verkligen så att regissören som för 95 % av filmen. Vi vill ju 

marknadsföra [bolagets namn], vi som ett kollektiv som folk ska vilja 

se och vara ute efter. Så det inte är [Intervjuperson3] som regissör de 

ska vara ute efter.  Intervjuperson 2 

Ett utdrag från observationen visar på hur fotografen och regissören förhåller sig till den 

hierarkiska strukturen. Mellan scenerna ska ljus riggas och det blir en stunds väntetid för 

övriga teamet och skådespelarna. Fotografen kommer fram och frågar hur det går för oss. Vi 

passar på att fråga lite om hur denne arbetar. Fotografen och regissören har vanligtvis sex 

veckors förarbete, där de går igenom filmens manus som generellt sätt brukar vara 

färdigskrivet. Vi frågar lite om hur man klättrar i fotografhierarkin och fotografen berättar att 

denne själv inte behövt klättra så mycket utan gick en fotografutbildning och kunde efter den 

arbeta direkt som A-foto. Annars brukar man generellt börja som D eller C – foto och sedan 

långsamt klättra uppåt. 

Regissören ansluter till konversationen och frågar hur det går för oss. Han berättar lite hur de 

arbetar med denna produktion i jämförelse med andra produktioner. Han nämner att teamet i 

denna produktion är relativt litet i förhållande till vad det brukar vara. Vi pratar lite om hur 

han ser på filmhierarkin och han säger att den är väldigt viktig för att en filminspelning ska 

kunna fungera ordentligt.  

Vår föreställning av de hierarkiska rollerna baseras också på den amerikanska marknaden och 

det hårda arbetsklimatet som antas råda där. Intervjuperson 1 har erfarenhet av detta då denne 

arbetat på ett amerikanskt produktionsbolag. Intervjuperson 1 berättar att i ett amerikanskt 

team är det fler som arbetar: 
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Det är så otroligt mycket folk och det är otroligt mycket fler positioner 

som finns i teamet än vad det finns i en svensk, jättemycket mer. 

Hälften av dem som finns där finns ju inte i svensk film.  

Intervjuperson 1 

Då det tycks vara mycket fler människor inblandade i en amerikansk produktion blev då 

följdfrågan om hur hierarkin i dessa team ser ut och om den finns över huvudtaget. 

Det är hierarkier mer än någonsin vilket jag kan förstå för att det är så 

många fler folk, det här måste gå jättesmidigt. Så här är det väldigt 

mycket mer hierarkier, det kan man verkligen säga. Rollerna som 

regiassistenterna är mer än någonsin viktiga och de är ibland de 

viktigaste nästan. De är ju jätteviktiga i en svensk också men där har de 

mycket mer makt, men som sagt jag tror att det behövs.  

Intervjuperson 1 

Att jämföra med den amerikanska marknaden kan tänkas irrelevant då undersökningen främst 

syftar till att granska den svenska marknaden, dock är det intressant att sätta den svenska 

marknaden i perspektiv och för att kunna placera situationen bättre. 

En filminspelning har ingen fast plats, utan är rörlig. Dock skapas ett socialt rum bland 

aktörerna, där rummet blir deras vardagliga rutin. Det sociala rummet är inramningen för ett 

team som samarbetar inbördes för att få klart produkten, filmen. Goffman beskriver termen 

team som en samling individer som samarbetar med varandra. Dessa individers olika 

egenskaper måste under samarbetet definieras för att de ska veta hur de ska agera med 

varandra. Individerna på filminspelningen måste känna till de andra yrkesrollerna så att de ska 

kunna arbeta tillsammans. Det sociala rummet som Bourdieu beskriver, som i detta fall är 

inspelningsplatsen består av individer med olika positioner. Dessa personer definieras genom 

olika former, genom deras yrkesroll/yrkesidentitet, position med mera. Vi ser vidare på 

Bourdieus teori om fält, som han anser är en del av det sociala rummet där individernas 

sociala positioner kan urskiljas. Fältet urskiljs genom att individerna har ett intresse som de 

gemensamt anser är värt att kämpa för.48 I detta fall är filmmediet det gemensamma intresset 

och filmbranschen blir fältet.  

 

                                                            
48 Bourdieu, s.129. 
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Arbetsförhållanden 

 

Under vår undersökning försökte vi få reda på hur man får jobb inom filmbranschen, hur 

anställningsförhållanden ser ut, om man arbetar som frilans eller har projektanställning. Hur 

svårt är det få jobb och hur stor roll spelar sociala kontakter?  

På inspelningen undersökte vi vilken bakgrund filmarbetarna hade, vi märkte att några hade 

utbildning och några inte. Det varierade hur de fick jobb, vissa fick jobb genom praktik under 

sin utbildning och några genom kontakter.  

Inspelningsassistenten hade först många olika referenser, då personen var med på flera olika 

produktioner som praktikant, utan någon ersättning. Efter praktiken fick denne många 

kontakter som tipsade om personen. Inspelningsassistenten berättar också att det gäller att 

arbeta hårt och göra ett gott intryck för att kunna skapa kontakter och på in en fot. Personen 

tycker att den bästa vägen in i branschen är genom praktik. 

 

… man får göra väldigt mycket skit innan man får göra det man vill 

och jag tror att det är ganska bra att vara på olika avdelningar, då man 

mycket erfarenhet. Så är det om man vill klättra uppåt. 

Citatet är från Intervjuperson 1 som också berättar att det är lättast att ta sig in i den så 

kallade filmbubblan genom kontakter och att det är också jätteviktigt med praktik, där man 

får de kontakterna som man senare behöver. Många refererar till denna bransch som en 

bubbla, där normer och värderingar är vedertagna för just denna bransch där fackspråk och 

anställningsvillkor ser olika ut de som inte arbetar i samma bransch. Man anser sig vara 

”instängd” i en bubbla, därav uttrycket filmbubblan. Att det också är benhårt konkurrens om 

jobben och att det tar tid att komma in beror på att man enligt Intervjuperson 1 oftast 

använder sig av folk man känner. När man väl är inne i filmbubblan har man en trygghet och 

har lättare att få jobb. 

Inspelningschefen berättar hur det var för denne att komma in i branschen. Personen berättar 

om att arbetsklimatet såg annorlunda ut tidigare, det var lättare att få jobb. 

Jag åkte ju på ett bananskal. Det var några jobbannonser där det stod att 

de behövde någon som ville vara springpojke, passare osv. Jag gick dit 

och fick jobbet, och nu är jag 60 år och jobbar fortfarande och de 

glömde helt enkelt att sparka mig. Inspelningschefen  
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Vår tolkning av det insamlade materialet är att det är svårare att få jobb i branschen idag än 

vad det var för 20 år sedan. Inspelningschefen arbetade sig uppåt från springpojke (runner i 

dagens term) till inspelningschef som denne arbetar som idag. De flesta filmarbetare är 

frilansare, driver egna företag, för att under en kortare period kunna vara inhyrd under en 

filminspelning. Det finns företag som anställer filmarbetare och erbjuder fasta tjänster som till 

exempel producenter, produktionsledare. Dock tycks dessa företag vara väldigt få. 

 

… Så antingen om man kör på produktions, alltså månadslön eller om 

man kör på faktura då. Senaste året har det sätt jättebra ut med jobb, det 

är filmats mer än någonsin. Jag har aldrig behövt anstränga mig för att 

hitta jobb. Men det tog ju som sagt ett tag att få det här. Man måste 

verkligen ha tålamod för i början var det så att jag kombinerade med ett 

vanligt jobb men nu har jag fått så mycket mer kontakter, folk hör om en 

och som också frågar om jag kan jobba med de och de och de. Men sen 

känner jag att jag inte har någonting stadigt hör man ju, man hör ju hela 

tiden vilka produktioner som är igång. Det är lite så att man inte kan 

skicka iväg ett mail för det finns ingenstans att skicka det. Det sker ju då 

genom mun mot mun metoden… Så nu har det sett jättebra ut, men nu när 

jag slutar den här produktionen i december någon gång, då är det ju 

lågsäsong sen i januari februari, då blir det ju svårare men sen drar det ju 

igång igen i mars så då får vi se vad som händer. Intervjuperson 1 

C-fotografen berättar under observationen att denne arbetat inom filmbranschen i ett par år, 

personen började utan vidare utbildning och kämpar sig uppåt. ”I nästa produktion ska jag 

arbeta som foto-B”. Personen berättar att denne ska ta sig upp ett steg till nästa produktion, 

man ser de andra stegen som olika kunskapsstadier. Detta är ett sätt, att inte utbilda sig utan 

att arbeta sig uppåt från grunden. A-fotografen berättar, som redan noterats, att denne utbildat 

sig till fotograf och inte alls assisterat andra fotografer innan han började arbeta som A-foto 

på heltid.   

Det tycks vara svårt att få ett arbete inom den svenska filmbranschen och det verkar finnas 

olika sätt att komma in. En sak som ser ut att finnas gemensamt för alla parter är att man 

behöver arbeta hårt för att lyckas. Oavsett om man arbetar på ett storbolag eller på ett litet.  

En teoretisk förankrad slutsats är att i denna bransch behöver man uppfylla vissa krav, som i 

sin tur är grundade i kulturellt och socialt kapital. Det kulturella kapitalet grundas på, vad de 
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personer som man till exempel haft praktik hos, har för uppfattning av en och det kulturella 

kapitalet måste erkännas av aktörerna på fältet. Socialt kapital värderas dels efter förmågan 

personer har att skapa kontakt med andra människor. Det värderas dels också med 

utgångspunkt i vilken erfarenhet och bakgrund personen har. För att komma in i den så 

kallade filmbubblan har socialt kapital ett högt värde för att det är lättast att komma in i 

filmbubblan genom kontakter. 

 

Slutdiskussion  
 

Denna uppsats rör filmbranschen i Sverige. Vi har undersökt de olika yrkesrollerna i en 

filmprocess, vad de gör, hur de arbetar och hur de ser på det hierarkiska system som förmodas 

finnas i branschen. Vi har med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod genomfört två 

intervjuer med filmarbetare, en som arbetar med större bolag i Sverige, den andra intervjun 

gjordes med två personer som själva äger ett mindre produktionsbolag. Vi har också under tre 

dagar utfört en observation på en långfilmsinspelning. Detta material har analyserats utifrån 

teorier av Pierre Bourdieu och Erving Goffman. Bourdieu talar om hur individen med stöd av 

tidigare erfarenhet, habitus, verkar i det sociala rummet. Goffman talar om hur dessa individer 

förhåller sig till sina yrkesroller utifrån den dramaturgiska modellen.  

En del av syftet med undersökningen är kort sagt att kunna se hur olika yrkesgrupper 

samverkar och vad det finns för avgörande faktorer till detta. Detta leder oss till vår första 

frågeställning; hur samverkar olika yrkesgrupper i Sverige idag?  

Frågan om samverkan har i denna undersökning varit central. Vi gick in i arbetet med en 

relativt objektiv syn på hur filmarbetare samverkar. Detta då vi inte har tillräcklig erfarenhet 

inom detta ämne. Vi har främst utgått utifrån Bourdieus fältteori då vi på plats på en 

filminspelning själva ville göra våra tolkningar och ställa intervjumaterialet mot verkligheten. 

Bourdieus fältteori kan kort sagt hanteras på följande sätt: Filmarbetarna utgör aktörer som 

befinner sig i en maktrelation till varandra där vissa aktörers åsikter väger tyngre än andras. 

Denna gemensamma maktrelation kan i detta fall kallas för ett fält. Fältet har gett oss ett 

helhetsintryck om hur samverkan fungerar. Vi har förstått att en fungerande samverkan 

mellan olika yrkesroller är avgörande om filmproduktionen ska fungera eller inte. Detta gäller 

både stora produktioner med miljonbelopp i budget som små produktioner med mindre 

budget. Intervjuperson 2 & 3 som arbetar med mindre produktioner betonar att detta är minst 
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lika viktigt gällande små produktioner som stora. Det som gör det hela intressant är vad som 

ligger bakom samarbetet. Under arbetsprocessen av en filmproduktion kan det vara över 50 

personer inblandade, personer med så pass olika yrkesbakgrund att dessa yrkesroller skulle 

vara i totalt skilda branscher utanför filmyrket. Ta en regissör och en elektriker som exempel, 

i en annan arbetssituation skulle de troligtvis inte samverka så pass nära som de gör i en 

filmprocess. Regissören tillhör den kreativa sidan och kan rentav kallas konstnär, elektrikern 

tillhör den tekniska avdelningen och arbetar mer praktiskt. I en filmprocess är de ständigt 

beroende av varandras kunnande då elektrikern möjliggör regissörens vision. Utifrån 

Bourdieus tankar kring kapital kan man se filmbranschen både som en industri och som ett 

konstnärligt uttryck. Detta definieras genom ekonomiskt och kulturellt kapital. Under 

observationen syns en spänning mellan just personer med ekonomiskt kapital och personer 

med kulturellt kapital. Producenten å ena sidan har ansvar för att filmen skall gå runt rent 

ekonomiskt och regissören har ansvaret före den konstnärliga delen. Producenten är i sin tur i 

kontakt med distributörer, biografer med mera som har en kommersiell och ekonomisk syn på 

produkten. Regissören har tillsammans med manusförfattare å andra sidan är konstnärlig och 

gestaltande syn på produkten. Tillsammans måste dessa parter samverka och kompromissa 

utifrån de kapital de innehar. Bourdieu skriver, som vi också nämnt i teoriavsnittet, att för att 

ett fält ska fungera krävs att där finns insatser och människor som är redo att spela spelet, 

begåvade med det habitus som förutsätter att de känner till och erkänner spelets och 

insatsernas inneboende lagar.
49

 Majoriteten av filmarbetarna vi talat med har uttryckt glädje 

över sitt jobb och vi har kunnat urskilja just intresset för filmmedier som en gemensam faktor 

bakom att samverkan ser ut att fungera så bra som den gör oavsett kapital eller habitus. Med 

några av de intervjuade framkom det också att arbetssätt och samverkan inte är något som 

man som filmarbetare lägger vikt vid att reflektera över. Bourdieu beskriver detta vidare:  

 Detta gemensamma intresse är förträngt till det självklara, det är en del 

av doxans tillstånd. Det är detta gemensamma som skapar fält i sig: 

spelet, vinsterna i kamperna – alla de förutsättningar man underförstått 

accepterar, till och med utan att veta om det, genom att spela spelet, gå 

med i spelet. De som deltar i kampen bidrar till spelets reproduktion 

genom att bidra till att producera tron på vinsternas värde – detta sker i 

större eller mindre utsträckning beroende på fälten. 50 

                                                            
49 Bourdieu, s. 128 – 129. 

50 Bourdieu, s. 129. 
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Hela uppsatsprocessen har varit en kamp mot våra egna förutfattade meningar om den 

hierarkiska ordningen. Innan arbetets start hade vi en tydlig hypotes om hur filmhierarkin var 

uppbyggd och varför den såg ut som den gör. Dock har den uppfattningen förändrats i och 

med vår undersökning. Våra förutfattade meningar om hur detta såg ut var att strukturen 

möjligtvis kunde vara aningen föråldrad och att det var på grund av ren tradition och gamla 

vanor hierarkin upprätthålls. Observationen och intervjuerna visade dock på att filmarbetarnas 

egen syn på strukturen såg annorlunda ut. Det vi kunnat urskilja är individernas egen 

förkärlek för branschen. Oavsett yrkesinriktning har vi förstått att intresset för filmen som 

medium är en avgörande förklaring till att så många olika yrkesroller kan uppleva 

samhörighet på den scen som filmbranschen utgör. Som både nämnts i analysen och i teori 

avsnittet kan vi se detta utifrån Bourdieus fältteori. I och med att de flesta filmarbetarna 

kämpar hårt för att få jobb, har vi sett att det ligger ett stort gemensamt filmintresse hos 

filmarbetarna. Att det gemensamma intresset för fältet, i detta fall filmproduktion, har stor 

påverkan på att den hierarkiska strukturen inte tycks ifrågasättas av filmarbetarna. Om vi ser 

detta ur Goffmans och Bourdieus rollperspektiv kan vi se att den hierarkiska ordningen också 

tycks grunda sig mer åt Bourdieus tankar kring färdigskrivna, strukturella roller. Som ny i 

filmbranschen får du en tilldelad roll, en yrkesroll som redan är tydligt definierad. 

Filmarbetaren applicerar yrkesrollen på sig själv utifrån den redan definierade rollen och 

upprätthåller den utifrån de förväntningar som ligger på rollen. Goffman talar om social 

interaktionism som kan appliceras på yrkesroller högre upp i filmhierarkin. Här kan 

individerna själva påverka sina yrkesroller med hjälp av egen erfarenhet, samt sitt sociala och 

yrkesmässiga habitus. 

Informanterna har påpekat att hierarkin är en del av filmprocessen, de menar att den är viktig 

för att arbetsflödet ska fungera. Så pass mycket människor som samtidigt arbetar på en och 

samma plats ställer krav på tydliga ledare som styr arbetet uppifrån. Dock har vi lagt stor vikt 

vid att skilja på social hierarki och yrkesmässig hierarki. Med social hierarki avser vi 

människors personliga beteenden, hur hierarkin verkar bakom scenen, för att se det ur 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Här har vi förstått att inom svensk filmindustri är det 

inga större skillnader mellan filmarbetarna. Alla kan prata med alla, oavsett yrkesroll och 

status. Dock är den yrkesmässiga hierarkin mycket tydligare gällande hur individerna agerar 

på scenen, alltså i sin yrkesroll. De flesta informanter har ställt sig negativa till den sociala 

hierarkin som tidigare funnits men ställer sig däremot mer positiva till den yrkesmässiga 

hierarkin. 
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Vad för då detta arbetssätt med sig för effekter på arbetet? 

Ingångshypotesen var att den hierarkiska strukturen i svensk filmproduktion var hård och att 

detta påverkade arbetet negativt. Resultatet har visat att en hierarkisk ordning i arbetet är 

nödvändig om tidsscheman och budget ska hållas. Inspelningens hierarkiska ordning har visat 

sig vara positiv för arbetarna, det finns tydliga auktoritativa ledarroller, personer med total 

kontroll över arbetsflödet som göra arbetet mer effektivt. Ur rent sociala perspektiv kan den 

mer ålderdomliga synen på arbetsstrukturen finnas kvar. Detta avser den sociala hierarkin där 

till exempel inspelningsassisten inte pratar med regissören utan att arbetarna pratar med de 

som är i samma rangmässiga nivå. Dock har intervjuerna indikerat att denna struktur är på väg 

att moderniseras och försvinna. 
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