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Förord 
 
Denna studie har kommit till tack vare forskningsstöd från Högskolan Väst. 
Medel har ställts till förfogande som möjliggjort att jag till viss del av min 
arbetstid har kunnat följa inspelningsprocessen av en långfilm, genomföra 
intervjuer och sedan sammanställa detta till en forskningsrapport. 
 
Jag är ett stort tack skyldig producenten för Produktionen, vilken gjorde det 
möjligt för mig att få insyn i hur en inspelningsprocess går till. Det kan 
knappast tas för självklart att ha en forskare på plats som ”störningsmoment” 
under den intensiva inspelningsperioden. Jag fick lov att störa i processen. 
Jag blev väl introducerad och väl mottagen. Tack A för trevligt bemötande 
på produktionskontoret. Ditt ”påhejande” bidrog i allra högsta grad till att 
jag vågade mig in i inspelningsvärlden med gott humör och viss tillförsikt. 
Du lotsade mig vidare – enkelt, självklart och med ett leende. Sådan hjälp är 
bra att få i sammanhang där man faktiskt inte har någon överblick över 
fortsättningen, inte känner någon och inte vet särskilt mycket om vad det är 
för arbetsmiljö som man ska ge sig in i. Men också de filmarbetare jag 
intervjuat och de övriga i teamet som jag ställt frågor till under mina besök 
på inspelningsplats förtjänar ett varmt tack för att de engagerat svarat på 
allehanda frågor, trots att frågorna ibland torde ha uppfattats som både 
oinitierade och inte allt för smarta.    
 
Tack också till de som läst manusutkast i olika versioner – producenten, 
arbetskamraterna på filmproduktionsprogrammet och forskarkollegor.    
 
 
 
 
Vänersborg den 5 mars 2008 
 
 
Margaretha Herrman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
I det inledande kapitlet, kapitel ett, ges förutsättningar för studiens 
genomförande. Jag har intervjuat sju filmarbetare – både kreatörer och 
administratörer – på ett långfilmsprojekt, här kallat Produktionen. Studiens 
tidsmässiga avgränsning utgörs av tiden strax före inspelningsprocessen 
startade och under själva inspelningen. Materialet består av intervjuerna, 
kortare samtal på plats med övriga filmarbetare, observationer vid några 
inspelningstillfällen både i studio och på location (annan plats än studio), 
samt genomläsning av två manusutkast. Mitt intressefokus är filmarbetarnas 
yrkesvardag. Mitt syfte har varit att lära om de villkor som gäller under en 
långfilmsproduktion och att söka förståelse för hur filmarbetarna resonerar 
om filmarbetets praktik, dvs. hur de beskriver sitt arbete men också hur de 
samhandlar med andra filmarbetare inom samma produktion. Studien har en 
exploarativ karaktär. 
 
I kapitel två får de intervjuade filmarbetarna beskriva sin väg till yrket och 
hur de uppfattar sitt huvudsakliga arbetsinnehåll. Detta avsnitt får tjäna som 
en bild av några olika yrkesroller eller funktioner i ett filminspelnings-
sammanhang.  
 
I kapitel tre går jag närmare in på de förklaringar som ges till val av yrke 
och bransch, dvs. vad det är i filmbranschen som attraherar och gör att 
filmarbetaren ser sig som en person i en speciell yrkessektor. Kapitlet 
handlar också om hur den konkurrensutsatthet som råder i filmbranschen 
bidrar till behovet att exempelvis skapa nätverk och investera i special-
kunskaper.  
 
I kapitel fyra visar jag hur de organisatoriska villkoren ger stöd för 
konstruktionen av ett enat ”vi”, ett team som arbetar mot en gemensam 
målbild. Jag lyfter också fram den flitigt förekommande familjemetaforen 
och diskuterar vad begreppet familj kan ha för betydelse i filmarbetets 
vardag. 
 
I kapitel fem sätter jag fokus på hur filmarbetarna resonerar om sina 
möjligheter att bidra till en films konstnärliga kvalitet. Detta avsnitt följer till 
vissa delar upplägget i de två tidigare kapitlen, främst när det gäller 
samarbete, men här ges samarbetet ett mer riktat fokus mot de konstnärliga 
ambitionerna.  
 



I kapitel sex ger jag en sammanfattning av det som filmarbetarna uppfattar 
som filmarbetets och filmarbetarnas särskildhet. Särart och särskildhet sätts 
här i relation till en förändrad arbetsmarknad, lärande i arbetslivet och 
organisatoriska villkor.  
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KAPITEL ETT, INTRODUKTION 
 
Denna studie handlar om en del av en långfilmsproduktion, nämligen inspel-
ningsprocessen, och hur filmarbetare delaktiga i denna process resonerar om sitt 
arbete. 
 
Att planera och genomföra en långfilmsproduktion är ett arbete som ofta 
sträcker sig över flera år. Arbetet inleds med en idé, återföljs av ett större 
konkretiserande via manusförfattande och om produktionsbeslut tas följer 
inspelning, efterbearbetning och sedan avslutas projektet med att produkten 
marknadsförs och distribueras, dvs. blir spelfilm som går upp på biografen och, 
eller, visas i TV-mediet. En långfilmsproduktion är komplex. Den utmärks av 
krav på ekonomiska, juridiska, logistiska, arbetsorganisatoriska, tekniska och 
konstnärliga kompetenser, vilket i sin tur innebär att personer med olika 
kunskaper, olika bakgrunder och olika erfarenheter måste kunna samordna sina 
insatser, samhandla och i vissa fall även arbetsleda eller låta sig arbetsledas för 
att skapa gynnsamma produktionsförutsättningar. Beroende på vilken del av 
processen som är aktuell krävs insatser från olika yrkesföreträdare med för de 
olika faserna specifika kompetenser. Producent, manusförfattare och regissör 
kan vara de personer som följer hela processen, medan andra aktörer som 
exempelvis skådespelare, rekvisitörer, ljud- och ljustekniker, fotografer, 
animatörer, redigerare och marknadsförare gör sina insatser enbart under vissa 
perioder. Att flera tiotal (och ibland ännu fler) personer deltar i produktionen på 
olika tid och under olika förutsättningar ställer givetvis krav på logistik och 
samhandling mellan olika aktörer.  
 
Den forskning som finns när det gäller arbetsprocessen inom rörlig-bild-
produktion (t.ex. långfilm, TV-produktion, industri- och reklamfilm), dvs. hur 
arbete organiseras, hur ”industriella” och logistiska problem får sin lösning, hur 
industriella/ekonomiska/konstnärliga krav förhåller sig till varandra, hur olika 
yrkesföreträdare ser på sig själva och sin kompetens i relation till processen som 
helhet och till andra yrkesföreträdare i samma produktionsprocess, är begränsad. 
Det har varit svårt att hitta dokumentation av i synnerhet svenska produktions-
förhållanden som exempelvis visar arbetsprocessen för hur en inspelning går till 
eller hur en långfilmsproduktion i sin helhet ”blir till”1. Den forskning och den 
dokumentation som jag har funnit har snarare, via främst filmvetenskap handlat 
om filmiskt konstnärligt innehåll och/eller framträdande personers (främst 
regissörers) yrkeskunnande och erfarenheter. Medie- och kommunikationsvetare 
har t.ex. studerat filmkonsumenterna, dvs. publiken men också organisation och 
innehåll. I företagsekonomi och statsvetenskap finns studier som fokuserar de 
                                                 
1 Det finns idag ett antal c- och d-uppsatser inom filmproduktion eller näraliggande ämnen som 
behandlar yrkesroller inom film eller produktionsprocessen. Några av dessa har tillkommit inom 
ramen för Filmproduktionsprogrammet vid Högskolan Väst. 
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ekonomiska aspekterna av film- eller kulturproduktion (de Mounthoux 1993, 
Björkegren 1994) eller de politiska beslut som föregår exempelvis statligt eller 
regionalt filmstöd (Se t.ex. Blomgren 2007). Forskning på ”filmmakandet” som 
arbetsprocess eller med annat ordval, filmarbetets praktik, tycks begränsad, 
åtminstone när det gäller svenska förhållanden.  
 
Mitt intresse för filmproduktion är i denna studie själva inspelningsperioden och 
filmarbetares yrkesvardag. För att få kunskap om det arbete som ligger bakom 
en inspelningsprocess har jag intervjuat sju filmarbetare på en långfilms-
produktion, dvs. yrkesutövare som är aktiva bakom kameran på olika sätt. Mitt 
syfte har varit att lära om de villkor som gäller under en långfilmsproduktion 
och att söka förståelse för hur filmarbetarna resonerar om filmarbetets praktik, 
dvs. hur de beskriver sitt arbete men också hur de samhandlar med andra 
filmarbetare inom samma produktion. 
 
 
Funderingar underväg 
 
Mitt val av forskningsområde avgränsar sig till att som kulturvetare hitta en 
ingång i och förståelse för villkoren runt en filmproduktionsprocess. Jag har som 
nämnts valt att studera en mindre och mer avgränsad del av hela produktions-
processen, tiden strax före och under en långfilmsinspelning. Denna långfilm 
kallas fortsättningsvis Produktionen2. Utgångspunkten är filmens manus och i 
inspelningssammanhanget omvandlas denna text till rörligt bildberättande och 
olika yrkesföreträdare (som t.ex. scenograf, fotograf, kostymör) ska som team 
samhandla för att nå det gemensamma målet – färdigställande av filmen. Denna 
del av produktionen kan problematiseras utifrån bl.a. tekniska och ekonomiska 
begränsningar men också förstås som olika yrkesföreträdares anspråk på 
tolkning, yrkesrollernas positioner, auktoritets- och relationskapital, konkurrens-
situationer sinsemellan och individuella krav på exempelvis konstnärliga 
uttrycksmöjligheter.  
 
Studien har en explorativ karaktär. Jag har försökt gå upptäcktens väg. Hur 
arbetet går till vid en filminspelning visste jag ganska lite om. Hur filmarbetare 
samarbetar som team visste jag ingenting om. Min ambition var att via frågor 
och besök på inspelningsplats att lära mer under vägen. Genom att observera 
vad som händer under inspelning och ett batteri av tematiserade intervjufrågor 
har jag försökt skapa mig en bild av inspelningsprocessen och de arbetsvillkor 
som gäller. Jag har försökt vara öppen för vad som kunde hända, om fler och 
andra frågor än de jag först hade tänkt mig, behövde ställas. Jag har följt 

                                                 
2 När jag avser den inspelning jag studerat kallar jag den för Produktionen med kursiverad stil. I de 
fall det handlar om olika slags produktioner i mer allmänna ordalag följer stavningen normalt 
skrivsätt.  
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inspelningsprocessen på plats vid några tillfällen. Tyngdpunkten i studien ligger 
dock inte på observationer eller på läsning av olika manusutkast utan på 
intervjuer med sju informanter med olika funktioner3 och olika positioner. Med 
dessa informanter har jag kunnat stämma av de intryck jag fått under mina på-
plats-besök. Alla, även de filmarbetare som jag inte intervjuat utan enbart 
genomfört kortare samtal med (utan intervjufrågor och bandspelare), har varit 
mycket hjälpsamma när det gäller att svara på allehanda frågor och att förklara 
det komplicerade sammanhang som en produktionsprocess består av.  
 
 
Några utgångspunkter 
 
En infallsvinkel, som jag har valt för att studera filmarbetet och hur detta 
organiseras, tar avstamp i hur de filmarbetare som hör till organisationen (den 
speciella filmproduktionen) och som därmed arbetar i en specifik praktik, 
beskriver sin tillhörighet och sina yrkesvillkor. Czarniawska (1997) talar om 
organisationer som komplexa och dynamiska nät av berättelser. Denna idé om 
hur berättelser medverkar till att skapa en organisation ser jag som en användbar 
utgångspunkt. Nu studerar inte Czarniawska sådana i tid avgränsade 
organisationer som de en filmproduktion oftast utgör, men jag finner ändå 
hennes resonemang som värdefulla också i förståelsen av organisationsvillkor 
för filmproduktioner. Faktum är att det enda ”kvarvarande” efter en avslutad 
filminspelning, förutom själva filmen i de fall den färdigställts och de dokument 
som rör avtal och budget som sparats, är filmarbetarnas minnen och hågkomster 
av själva arbetet, dvs. berättelser om projektet. När anställningstiden i 
Produktionen är slut går filmarbetarna vidare till nästa produktion/projekt och 
möter där en ny organisation som tillskapats för just det projektet. Även om 
varje produktion kräver sin organisation och denna sannolikt följer ett vedertaget 
mönster i branschen är den ny och delvis oprövad för varje nytt produktions-
tillfälle. Långfilmsbranschens ”projektkaraktär” medverkar sannolikt också till 
att det sällan ges tillfälle till en kontinuitet som i andra typer av organisationer 
som huvudsakligen bygger på fast anställd personal. Varje ny filmproduktion 
innebär, inte enbart en ny organisation, utan kanske också ny personal, nya 
filmarbetare, med eller utan erfarenhet från tidigare produktioner. Film-
makandets projektkaraktär är intressant i sig, så också hur filmarbetare pratar om 
sin yrkesvardag och sitt arbete, inte minste eftersom de ständigt måste förhålla 
sig till nya arbetsvillkor, nya kollegor och kanske därutöver också nya 
geografiska platser.  
 
Filmarbetarnas utsagor tolkas i denna studie som arbete sett i termer av 
narrativer, dvs. som berättelser som beskriver arbete, kunskaper och erfaren-

                                                 
3 Jag har valt att fortsättningsvis tala om ”funktioner”, med vilket avses personer med olika yrkes-
funktioner i ett inspelningssammanhang. 
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heter. Dessa talar inte enbart om vad som görs och hur det görs, utan också om 
vem filmarbetaren är, eller vill vara. Det finns också skäl att tänka sig dessa 
berättelser som sätt att bevara och distribuera kunskap, dvs. hur erfarenheter och 
kunskaper hämtade i yrkesutövandet kommuniceras (Se Orr 1996). Berättelserna 
kan också förstås som diskursiva praktiker (Se Negus 2003) inom vilka 
filmarbetarna skapar mening om sitt arbete, sin yrkestillhörighet och 
filmarbetets innehåll. Det handlar också om hur dessa berättelser, eller 
diskursiva praktiker, är utformade – hur filmarbetarna formulerar sin identitet 
och tillhörighet men också hur lärande och samhandlande i yrkeslivet tar sig 
uttryck.   
 
Jag har inga anspråk på att till fullo kunna beskriva en inspelningsprocess i all 
sin komplexitet. Det jag kan bidra med är tolkningar av några informanters 
berättelser om sin vardag. Det är deras utsagor, ibland jämförda med 
amerikanska filmarbetares (eftersom det har varit svårt att finna svenska 
studier), som jag försöker sätta i ett sammanhang som egentligen är en ganska 
främmande värld för mig. 
  
 
På plats i en ny värld 
 
Mitt första möte med några av filmteamets medlemmar var under ett 
produktionsmöte. Jag blev presenterad och fick lyssna av arbetsgången. Den 
information som då gavs handlade om problematiken som fanns strax före själva 
inspelningen startade. Alla i teamet hade ännu inte kommit på plats men 
förberedelsearbetet var i full gång, dvs. i studion pågick bygge, man sökte 
statister, rekvisita, kläder osv. En del av arbetet bestod också i att hitta locations, 
dvs. platser för inspelning utanför inspelningsstudion.  
 
Jag har fått möjlighet att följa några inspelningstillfällen både i studio och på 
location. Dessa besök på inspelningsplats planerades noga. Inspelnings-
situationen avgjorde. Om scenerna var komplicerade och krävde stor 
koncentration ville regissör och inspelningsledare ogärna ha besökare på plats. 
Samma gällde om alltför många skådespelare eller statister var i studion och det 
förväntades bli trångt om utrymme. Vid de tillfällen jag fick möjlighet att 
närvara annonserades detta på de dagbesked som varje filmarbetare får inför 
varje dags inspelning. Dessa ger viktigt information om vilka scener som skall 
spelas in, vilka skådespelare och statister som skall vara med under inspel-
ningen, beräknad start- och stopptid för olika aktiviteter men också vilka gäster 
eller besökare som kommer att vara på plats.     
 
Som utomstående har det stundtals varit komplicerat att förstå de villkor en 
inspelning omfattas av. De första besöken på inspelning förvirrade mer än de 
klargjorde, främst gäller det vilka olika sysslor som teamets medlemmar hade. 
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Vissa funktioner är givetvis självklara medan annan kringpersonal har varit svår 
att positionsplacera och att mer säkert veta vilka huvudsakliga arbetsuppgifter de 
anställts för att utföra. Den första fascinationen över att ”se” en inspelning gick 
snabbt över. Jag lärde mig tämligen omgående att situationen kräver väntan på 
att kameror och ljus riggas, väntan på skådespelare, väntan på att något behöver 
justeras eller hämtas. Många tagningar är likartade – dialogen är densamma, 
endast kameravinkeln förändras. Av vilken tagning och vilken vinkel den 
färdiga filmen kommer att bestå vet möjligtvis regissören men få andra. Under 
en bra dag spelar man in en till tre minuter färdig film. Slår man ut dessa få 
minuter på en åtta timmars arbetsdag blir det alldeles uppenbart att mycket tid är 
ställtid, ändringstid, väntetid. Mellan tagningar och repetitioner är det stor 
rörelse och aktivitet. Alla inblandade parter tycks omedelbart veta vad som skall 
arrangeras, flyttas, justeras, plockas bort eller hämtas fram. Soffor flyttas, 
väggar lyfts bort, sladdar hämtas, objektiv byts, ljussättning ändras, bord dukas 
av och skådespelares smink förbättras. Under själva inspelningen däremot är 
situationen den motsatta – total tystnad råder efter det att inspelningsledaren 
annonserat: Tystnad tagning! Alla förutom regissör och skådespelare är stilla. 
Ingen pratar eller rör sig. Flera ur teamet samlas runt monitorerna, vilka ger 
besked om hur skådespelare agerar eller om kanske ljuskronan i taket sitter för 
lågt eller för högt. Scriptan sitter ofta i närheten av monitorn, ibland sitter 
regissören där för att kontrollera t.ex. ljussättning, A-fotografen tittar på inspel-
ningsresultatet medan företrädare för mask, kostym eller andra funktioner tar 
chansen att följa inspelningen via monitorn då tillfälle ges. I samma stund som 
inspelningsledaren deklarerar att tagningen är över ändras stillheten till full 
aktivitet. Människor plockar, pratar, skrattar och förflyttar sig snabbt. Vid längre 
pauser samlas skådespelare och filmarbetarna som inte har en funktion att sköta 
just då vid kaffebordet, går ut och röker eller söker avskildhet och koncentration.  
 
 
Ramen runt Produktionen 
 
Intervjuade 
 
Sju personer är intervjuade. De har olika funktioner i Produktionen. Deras 
utsagor är inspelade på band, banden är transkriberade och utsagorna 
analyserade. 
 
De jag intervjuat är filmens producent, filmens A-fotograf, dess produktions-
koordinator, scenograf, FAD-funktion (first assistence director eller inspelnings-
ledare) samt ansvariga för mask och kostym. Detta urval innebär att ett relativt 
litet antal, sju personer, av ett inspelningsteam på drygt fyrtio personer har fått 
komma till tals. Informanterna har fått svara på frågor om sin bakgrund, sitt 
arbete under inspelningsprocessen och hur de samhandlat med övriga i teamet.  
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En inspelningsprocess är en intensiv arbetsperiod. Det har därför inte varit utan 
problem för tillfrågade filmarbetare att frigöra tid för att låta sig intervjuas. 
Intervjuerna har genomförts på plats i anslutning till inspelningen i studio och då 
antingen efter inspelningens slut eller som i ett par fall under inspelningstid. Det 
senare innebar en del störningsmoment då de filmarbetare som intervjuats måste 
vara tillgängliga om de anropas via walkie-talkie. Det intensiva schemat gör att 
de alltid måste vara nåbara. De bär därför alltid på en walkie-talkie, men 
använder sig också av mobiltelefoner för att snabbt kunna ge eller lämna 
information. Via walkie-talkie kan samtliga följa inspelningsprocessen (Tystnad, 
tagning! Tack, här bryter vi! Skådespelare till scen tre skall in i studion osv.). De 
vet när deras tjänster behövs. Förutom ordergivning runt själva inspelnings-
situationen har mobiltelefoner ringt eller så har medarbetare kommit in och 
lämnat meddelanden alternativt ställt frågor. Trots dessa avbrott har intervju-
tillfällena genomförts på ett godtagbart sätt även om de tenderat att bli 
långdragna på grund av skäl som ovan redovisats. Jag har dock mött stor 
välvilja, och som jag tycker, en stor öppenhet hos informanterna. De nej jag fått 
på förfrågningar om att ställa upp på intervju har ursäktats med tidsbrist, skäl 
som jag finner rimliga i den ibland ganska stressade arbetssituation som många 
funktioner tycks ha under de intensiva inspelningsveckorna.  
 
 
Namnlösa men inte yrkeslösa 
 
Jag har valt att inte namnge produktionen, inte heller produktionsbolaget eller de 
enskilda medlemmarna i inspelningsteamet. Informanternas utsagor får utgöra 
exempel på hur olika yrkesföreträdare inom filmindustrin resonerar och på så vis 
får de spegla några av branschens villkor. Jag kan inte avgöra huruvida 
produktionen i sig eller om organisationen runt produktionen är speciell i sitt 
slag eller inte. Flera av de intervjuade betygar att det är stora skillnader mellan 
olika producenter, regissörer, teamkonstellationer, branscher eller inspelnings-
villkor. För mig var det första gången jag har kunnat ta del av en långfilms-
inspelning varför sådana slutsatser blir svåra att dra. Syftet med studien är inte 
heller att hitta generaliserbara resultat utan snarare skapa möjlighet till insyn i 
bransch som de flesta av oss är obekanta med. 
 
De intervjuade är som redan angetts, namnlösa. Istället för att konstruera ett 
namn har jag låtit yrkestitel bli den enda personuppgiften. Branschen är liten och 
att anonymisera de inblandade låter sig sannolikt inte göras, åtminstone inte 
bland branschfolk. Min tanke är dock att det inte är individen som person utan 
individen som yrkesfunktion som är det intressanta i sammanhanget. Att avstå 
från att namnge de inblandade och istället hålla fast vid yrkeskategori är ett sätt 
att hävda detta ställningstagande. Detta gör jag trots att flera av de intervjuade 
markerar hur olika teammedlemmar kan vara och att individuella egenskaper 
och ambitioner har betydelse för arbetsklimat, arbetsmiljö och för möjligheten 
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att ge inspelningsprojektet de förutsättningar som behövs för att tillvarata 
konstnärliga uttryck och ambitioner på ett optimalt sätt.  
 
 
Filmarbetare – projektarbetare eller frilansare 
 
Filmarbetares arbetssituation innebär att de växlar mellan olika typer av 
produktioner, att de anställningar de erbjuds oftast är projektrelaterade, att de i 
sin yrkesverksamhet möter olika arbetsledare och att de arbetar tillsammans i 
konstellationer med personer som kan vara nya för varje produktion. 
Organisationen runt en filmproduktion är begränsad i tid, bygger på inhyrd 
arbetskraft och har ett mål, dvs. att producera en vara, filmen. När inspelnings-
processen är slutförd går skådespelare eller de flesta filmarbetarna eventuellt till 
nya produktioner. När efterbearbetningen är slutförd monteras resten av 
organisationen ned.  
 
En filmproduktions personalsammansättning utgörs av organisatörer/admi-
nistratörer, kreatörer och resurspersonal. De är oftast projektanställda. Några få 
är egenföretagare med F-skattsedel. Arbetsvillkoren för filmarbetare växlar 
beroende på typ av organisation och produktion. För sin försörjning måste 
kanske filmarbetaren söka sin utkomst inom olika sektorer – reklamfilms-
produktion, TV-produktion, musikvideoproduktion, filmprojekt eller kultur-
institutioner. Däremellan krävs kanske också andra påhugg eller att acceptera 
arbetslöshet.  
 
Anställningarna på Produktionen varierar i tid. Filmarbetare har olika långa 
kontrakt beroende på funktion. Några, som exempelvis fotograf och scenograf 
kom flera veckor innan inspelning för att förbereda sitt arbete. Företrädare för 
kostym och mask var också på plats en tid innan inspelningsstart. Andra 
funktioner kommer vid inspelningsstart och deras anställningar upphör vid 
inspelningens slut som t.ex. chaufförer och annan kringpersonal. Vissa 
funktioner som exempelvis koordinatorn har en månads arbete efter det att 
övriga filmarbetare lämnat produktionen. Då skall inlånat eller inhyrt material 
returneras.  
 
Teaterförbundet (2005) har i en skrift ”Rättvisa och utveckling för 
teaterarbetare”, vilken gäller frilansare på scen- och medieområdet, pekat på att 
flertalet frilansare är verksamma som frilansande arbetstagare, dvs. de arbetar 
inte som egenföretagare. Det är enligt förbundets beräkningar färre än tio 
procent som är egenföretagare, endast 20 procent är tillsvidareanställda. De tids-
begränsade anställningarna kan variera från en dag (t.ex. enstaka filmdagar) upp 
till fem år (den maximala tiden för ett långtidskontrakt på institutionerna). 
Teaterförbundet menar vidare att arbetsmarknaden för scen- och mediearbetare 
har blivit mer fragmentariserad under senare år. De etablerade arbetsgivarna vill 
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inte, eller har inte förmått, att ta ett större ansvar för sina korttidsanställda, vilket 
torde innebära att anställningstryggheten är begränsad. Gränserna mellan olika 
delarbetsmarknader sägs ha suddats ut. De yrkesverksamma har blivit mer 
beroende av arbeten inom olika områden för sin försörjning. Exempel ges som 
att en scenograf kan växla mellan uppdrag på institutioner och fria grupper. 
Bland de intervjuade i min studie finns informanter som ”hoppar” mellan olika 
delbranscher men också de som enbart väljer att syssla med dramaproduktion i 
filmsammanhang. Teaterförbundet menar dessutom att det pågår en utveckling 
mot mer gränsöverskridande arbeten mellan olika yrkeskategorier, vilket kan 
tolkas som att scen- och mediearbetare både kan antas ta olika yrkesroller i olika 
typer av produktioner, liksom att de måste växla mellan branscher för sin 
försörjning. Man påpekar också konkurrens om arbetstillfällen. Denna 
konkurrens i kombination med individuella konstnärliga ambitioner och 
engagemang skapar förutsättning för arbetsvillkor som inte skulle accepteras i 
andra branscher (a.a. s 4).   
 
 
Studiens uppläggning 
 
I föreliggande avsnitt har förutsättningarna för studiens getts.  
  
I kapitel två får de intervjuade filmarbetarna beskriva sin väg till yrket och hur 
de uppfattar sitt huvudsakliga arbetsinnehåll. Detta avsnitt får tjäna som en bild 
av några olika yrkesroller eller funktioner i ett filminspelningssammanhang.  
 
I kapitel tre går jag närmare in på de förklaringar som ges till val av yrke och 
bransch, dvs. vad det är i filmbranschen som attraherar och gör att filmarbetaren 
ser sig som en särskild person i en speciell yrkessektor. Kapitlet handlar också 
om hur den konkurrensutsatthet som råder i filmbranschen bidrar till behovet att 
exempelvis skapa nätverk och investera i specialkunskaper.  
 
I kapitel fyra visar jag hur de organisatoriska villkoren ger stöd för 
konstruktionen av ett enat ”vi”, ett team som arbetar mot en gemensam målbild. 
Jag lyfter också fram den flitigt förekommande familjemetaforen och diskuterar 
vad begreppet familj kan ha för betydelse i filmarbetets vardag. 
 
I kapitel fem sätter jag fokus på hur filmarbetarna resonerar om sina möjligheter 
att bidra till en films konstnärliga kvalitet. Detta avsnitt följer till vissa delar 
upplägget i de två tidigare kapitlen, främst när det gäller samarbete, men här ges 
detta mer riktat fokus mot konstnärliga uttrycksmöjligheter. Jag försöker i detta 
avsnitt att visa på vilka olika sätt, kollaborativa eller individuella, som film-
arbetarna använder för konstnärliga uttryck eller kreativa problemlösningar.  
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I kapitel sex ger jag en sammanfattning av filmarbetets och filmarbetarnas 
särskildhet. 
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KAPITEL TVÅ, FILMARBETETS HANTVERKARE  
 
När väl inspelningsprocessen är igång finns funktioner för ekonomi, regi, teknik, 
scenografi och logistik på plats. En långfilmsinspelning kräver ett stort antal 
yrkesutövare för sitt genomförande. Dessa måste veta sina roller oavsett om de 
som skådespelare är aktiva framför kameran eller filmarbetarna bakom 
densamma. Inspelningen är personalintensiv, vilket är detsamma som kostnads-
krävande. För att utnyttja personella resurser optimalt krävs inspelningsschema 
där varje scen/tagning är klargjord och med den vilka som skall vara på plats, 
vilken teknik som skall användas, i vilken lokal inspelningen skall genomföras 
och under vilka förutsättningar som en scen skall spelas in osv. Till 
inspelningsplanen finns en kalkyl där kostnader för lokal, teknik och personal är 
beräknade.      
 
 
Organisationen 
 
Personer med olika yrkesfunktioner4 i en inspelningsorganisation är placerade 
under olika avdelningar. Under regiavdelningen finns regissör, scripta, 
inspelningsledare och inspelningsassistent. Chefsfotografen (A-fotograf) är chef 
för tekniska avdelningen dvs., fotograferna (B-foto), praktikanter, steadicam, 
chefselektriker, elektriker, passare, elassistent, praktikanter samt A- och B-ljud. 
Under scenografiavdelningen (ateljén) finns scenograf och två assistenter, 
rekvisitör med assistent, attributör, byggledare, snickare, och målare samt 
ansvariga för mask och kostym med assistenter. Produktionsledningen består av 
producent, produktionsledare och koordinatorer, statistansvarig med praktikant, 
chaufför, allmän resurs m.fl. Regi, scenografi och den tekniska avdelningens 
personal räknas till filmens kreatörer, övriga är administrativ personal eller 
kringpersonal.  
 
Nytt för branschen och nytt i föreliggande produktion är att det finns ett 
mellanled, en ledningsgrupp där de olika avdelningarnas chefer, tillika 
                                                 
4 På produktionsbolagets team-lista finns ett antal funktioner namngivna. Det är regissör, producent, 
inspelningsledare, två produktionskoordinatorer, ekonom, produktionsassistent, statistansvarig samt 
praktikant, scripta, platschef samt praktikant, chaufför, inspelningsassistent, allmän resurs, fotograf, 
steadicam, B-foto samt praktikant, chefselektriker samt två elektriker, passare, elassistent samt 
elpraktikant, fotopraktikant, A-ljud, B-ljud, kostym och assistent, maskör och assistent, scenograf samt 
två assistenter, rekvisitör med assistent, attributör, byggledare, snickare, målare, catering, 
stuntkoordinator, analoga effekter samt barnvakt. Det är sammanlagt ett drygt fyrtiotal personer som 
deltar i inspelningsprocessen på plats. Därtill kommer givetvis ett stort antal skådespelare och statister. 
Teamlistan innefattar inte de funktioner som tar vid efter inspelning eller som inte är på plats, de som 
anställts för att sköta efterbearbetning, ljudläggning, musik, animering osv. Den innefattar inte heller 
övrig administrativ personal som finns på plats på produktionsbolagets huvudkontor. 
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arbetsledare, har regelbundna veckomöten för att informera varandra eller 
diskutera eventuellt uppkomna problem. Denna nyordning har tillkommit för att: 
 

//skapa en hierarki som är positiv där vi ska få cheferna att känna sig 
som chefer.. så att dom blir duktigare på att ge information neråt och 
att det blir en tydligare informationsstruktur… och det är första gången 
vi har en sorts ledningsgrupp och nu sitter vi ner en gång i veckan och 
diskuterar. Det är positivt och jag tycker att det är ett bra initiativ. Vi 
ska utvärdera det sen… och de är delaktiga i processen. 

 
Syftet med det nya mellanledet är att tydliggöra hierarkin och därmed underlätta 
besluts- och kommunikationsvägar. Cheferna, de med avdelningsledaransvar, 
skall bli mer medvetna om vad andra avdelningar arbetar med och de förväntas 
också förmedla detta till sin egen personal, likväl som att de måste förmedla 
information till övriga chefer om den egna avdelningens aktiviteter. Producenten 
kallar detta att arbeta utifrån ett ”ledningsgruppsperspektiv” och påpekar att 
förändringarna inte handlar om att byråkratisera utan att hitta effektiva 
kommunikationsvägar. Mellanledet är en nyordning i en bransch som beskrivs 
som mycket traditionell till sin karaktär:  
 

Vad jag vet är att man inte har skärskådat filmbranschen på samma sätt 
som andra traditionella tillverkningsbranscher i världen… när det 
gäller effektivitetskrav och sånt. Vi jobbar ju på samma sätt idag som 
vi gjorde för sjuttio år sedan /…/ Detta gör att det finns anledning att 
titta på arbetsstruktur och organisation och fundera över om man kan 
jobba på ett annat sätt. 

 
Jag förstår organisationen runt en filmproduktion som en hierarkisk ordning där 
beslut tas i toppen för att kommuniceras nedåt. Det övergripande ansvaret för 
produktionen ligger hos producenten, som när det gäller organisation, ekonomi, 
logistik och personal, kan delegera vissa delar av ansvaret när det gäller den 
dagliga på-plats-verksamheten till produktionsledare och koordinator. Förvisso 
kan förslag och idéer även flöda åt motsatt håll men det finns alltid två ytterst 
ansvariga – regissören för det konstnärliga och producenten för det ekonomiska. 
Kindem & Musberger (2005) beskriver amerikanska förhållanden och menar att 
ett produktionsteam kan vara: 
 

”organized hierarchially or cooperatively. In a hierarchial situation, the 
commands flow downward from the producer to the director, and from 
her to the rest of the creative staff or production crew. In a cooperative 
organized production, every member of the production team has equal 
authority and control, and decisions are made collectively” (a.a. s 16).  

 
Precis som Kindem & Musberger påpekar är de flesta produktioner en 
kombination av både en hierarkisk och en kollaborativ verksamhet. När det 
gäller beslut om hur manus skall gestaltas har filmarbetarna vissa möjligheter att 



   

 14

påverka produktionens slutresultat. När det gäller övergripande frågor har de 
färre möjligheter. Oftast är det en kollektiv process som ställer stora krav på stöd 
och samarbete mellan ett stort antal personer. Det finns skäl att återkomma till 
hur samhandlande och kollektivt stöd och tar sig uttryck i inspelningssamman-
hang. 
 
 
Vad gör dom där filmarbetarna egentligen? 
 
Jag kommer här att ge en bild av hur de intervjuade beskriver sina olika 
funktioner. En mer detaljerad beskrivning av samarbetet mellan olika team-
medlemmar återkommer i nästföljande kapitel. Här ges enbart en kort 
introduktion. Som yrkesbenämningarna anger samordnar koordinatorn, 
producenten producerar, fotografen fotograferar och kostym tar hand om kläder. 
Men vad innebär arbetet egentligen och hur beskriver informanterna sina 
respektive områden. Är det så enkelt att ta ansvar för skådespelarnas kläder och 
vem bestämmer egentligen vad skådespelare och statister ska ha på sig under 
inspelning? 
 
 
Producenten 
 
Kindem & Musburger (2005) menar att producenten i allmänhet är den som har 
ansvar för att omsätta kreativa idéer till praktiska eller marknadsmässiga 
koncept. Producenten säkrar finansiering och leder produktionsprocessen, vilket 
inkluderar budgetarbete och planering, men också att se till att det filmiska 
innehållet representerar uppdragsgivarnas föreställningar, likväl som 
investerares och ledningens som den tänkta publikens (a.a. s. 17). Denna 
beskrivning av producentens ansvarsområde gör att det finns skäl att tolka 
producentens ansvarsområde som en grannlaga uppgift. Kindem & Musburger 
ger exempel från den amerikanska spelfilmsindustrin men min hypotes är att 
producentens uppgifter, som de ovan beskrivits, inte nämnvärt skiljer mellan 
Sverige och USA. Däremot kan det finnas andra skillnader som exempelvis har 
med ekonomiska förutsättningar att göra, både mellan länder och inom olika 
branscher, skillnader som de intervjuade ofta lyfter fram i olika sammanhang.  
 
Produktionens producent måste, som alla andra producenter, förhålla sig till den 
budget filmen har. Utifrån denna skall uppgifter delegeras till t.ex. regi, foto och 
kostym. Kostnadsramarna läggs oftast långt innan manusarbetet är klart efter-
som projektet måste finansieras innan produktionsbeslut tas. Den ekonomiska 
osäkerhet som ofta omger produktioner gör att tillvaron i branschen beskrivs 
som svår att hantera: ”Vi lever ju i en osäker värld… när det gäller stödsystem 
så förändras de var tredje år och det slår hårt.”  Finansiering av filmprojekt är 
beroende av både statliga finansieringsstöd (via SFI – Svenska filminstitutet), 
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samproducenter och/eller andra finansiärer. När filmen väl är finansierad måste 
alla förhålla sig till den budget som finns. Den är den som sätter ramarna för 
vilka kreativa idéer som är genomförbara. 
 
Produktionens producent är tydlig med att markera att producenter har ett om-
fattande arbetsgivaransvar: 
 

Vi är arbetsledare i alla versioner.. vi är ju de som anställer folk och 
ska ha ordning på den delen – både ekonomiskt, praktiskt och 
juridiskt…/…/ Ja det är mina sysslor. Jag jämför mig själv som VD för 
ett bolag… en huvudkoordinator och sen delegerar man ju massa 
funktioner och sånt men jag sitter på det slutgiltiga besluten! 

 
Producenten har samordningsansvar och är den som anställer den personal som 
ingår i teamet och den som organiserar verksamheten tekniskt, praktiskt och 
ekonomiskt:  
 

Du är arbetsgivare, du är psykolog och du är ekonomiskt och juridiskt 
ansvarig… och väldigt få har varken stolthet eller prestige i att vara 
arbetsgivare!  

 
Skyldigheten som arbetsgivare poängteras flera gånger under intervjuns gång. 
Producenten har det yttersta ansvaret för att teamets medlemmar mår bra och 
fungerar i sina respektive yrkesroller: 
 

Vi ska följa alla arbetstidsregler och kollektivavtalet. Kompetensen 
hos producenter och produktionsledare är ganska låg när det gäller 
arbetstidsregler, hur kollektivavtalet funkar… vad vår skyldighet är, 
vad anställningsskyldighet är osv. Det handlar om gammal hävd eller 
rutin… att man fick göra så på förra projektet… vilket är väldigt synd 
för på det sättet kan vi aldrig normalisera situationen mellan mig som 
arbetsgivare och den anställde om alla har egna regler hos de olika 
bolagen… 

 
Av producentens utsagor att döma finns det ett antal regler att följa men att det 
inte alltid finns en enhetlig syn på de anställdas villkor. Trots det omfattande 
ansvar en producent har finns inga formella krav på kompetens. Detta gör 
definitionen av yrket problematisk, åtminstone enligt Produktionens producent: 
 

Grundproblemet för producentyrket är att det inte egentligen finns 
någon definition på vad man ska kunna… vem som helst kan ju kalla 
sig för producent. Tar du en civilingenjör så är man ju det om man gått 
igenom en viss struktur.. Här [bland producenter, min kom.] finns ju 
ingen sådan och därför finns det kanske en massa producenter som inte 
har en aning om vad arbetstidsregler är. 
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Utan formella krav blir yrket svårdefinierat, vilket gör att den person, 
producenten, som skall leda produktionsprocessen och därmed hantera personal, 
juridiska frågor och en budget på ibland flera tiotal miljoner kronor inte 
nödvändigtvis avkrävs ekonomiska eller juridiska kunskaper. Trots ett 
övergripande ansvar för personalen finns det heller inte krav på att han eller hon 
skall kunna arbetstidsavtal eller kunna handskas med arbetsmiljöproblem. Det 
finns helt enkelt inte någon vedertagen modell för vilken typ av kompetens en 
producent bör ha för att få kalla sig producent. Detta reser frågan om hur 
rekryteringen till yrket går till och vilka kvalifikationer som förväntas eller tas 
för givna. Bourdieu (1998) diskuterar ”inträdesbiljetten och plikten att dra sig 
ur” när det gäller journalistyrket, ett resonemang som kan vara tillämpligt också 
när det gäller andra yrkesområden som exempelvis producentens. Bourdieu 
menar att man måste försvara inträdesavgiften till ett yrkesfält, likväl som att 
plikten att träda ur är tydlig. (a.a. s 91-92). Jag tolkar Bourdieus resonemang 
som att en professionsstrategi är ett sätt att tydliggöra inträdeskrav (via 
utbildning eller annat krav på kompetens), likväl som att utträdeskraven också 
definieras (hur den som missköter sitt arbete eller inte lever upp till 
inträdeskraven hanteras). Producenten citerad ovan ser tydliga problem i att 
yrkesområdets inträdeskrav inte är definierade och att den som vill därför kan 
kalla sig producent oavsett utbildning eller kompetens. Om det nu inte finns 
någon kravspecifikation på vad en producent skall kunna för att få kalla sig 
producent, dvs. väl stipulerade inträdeskrav i yrket, faller ju dessutom de tydliga 
utträdeskraven bort. Detta kan innebära att producenter utan djupare kunskap 
om exempelvis arbetstidsavtal eller arbetsmiljölagstiftning inte ser till de 
anställdas rättigheter eftersom de inte har kunskaper som stödjer detta.   
 
Även om Produktionens producent klart deklarerar vad som bör betraktas som 
nödvändiga kunskaper och erfarenheter för yrket innebär detta sannolikt inte att 
dessa värderingar delas av alla i branschen. I Högbergs (2007) studie av 
kvinnliga filmproducenter visar det sig att endast ett fåtal har en utbildning till 
producent innefattande företagsekonomiska och juridiska kunskaper. Det finns 
skäl att tro att detta inte enbart kan avgränsas till kvinnliga filmproducenter utan 
är ett tecken på ett branschspecifikt förhållande där personer – precis som 
Produktionens producent menar – kan kalla sig för producent utan kompetens 
om varken arbetstidslagstiftning, ekonomi eller juridik. Det finns svenska 
utbildningar till producent men de är få och relativt olika till sin karaktär. Den 
”otydlighet” som tycks finnas om producentens roll återkommer i utbildnings-
sammanhang. Vissa utbildningar lägger tyngdpunkten på konstnärliga delar 
medan andra fokuserar administrativa och personalledande områden. 
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På Produktionen finns ett antal praktikanter. De kommer bl.a. från 
filmarbetarutbildningen5. För att ge lärande på plats förlägger vissa utbildningar 
praktik-, lärlingstid eller utbildning på plats. Producenten har en lärling (via en 
av de mer konstnärligt inriktade utbildningarna till producent)6. Denne får via 
producenten möjlighet att lära sig inspelningsvillkoren. Under intervjun med 
producenten kommer lärlingssystemet på tal. Som i många andra sammanhang 
och i flera intervjuer lyfts amerikanska branschförhållanden fram. Där finns det 
ett lärlingssystem med assistenter och en möjlighet ”att växa upp i hierarkin” på 
ett, som jag förstår, positivt sätt. Att man i amerikanska filmbranschen mer 
värnar om utbildning och lärande lyfts fram som skillnader länderna emellan. 
Jämfört med svenska villkor sägs de amerikanska generera en större stolthet i 
yrkestillhörighet, vilket inte alltid sägs vara fallet i ett svenskt sammanhang: 
”[där] väldigt få har varken stolthet eller prestige i att vara arbetsgivare”, enligt 
producenten.   
 
 
A-fotografen 
 
Chefsfotografen, eller A-fotografen, är enligt Kindem & Musburger (2005), den 
som har den övergripande kontrollen över filmens ljussättning och bild, eller det 
kreativa användandet av en filmkamera. Denne arbetar mycket nära regissören 
för att skapa den rätta ljussättningen, stämningen och kameratäckningen för 
varje enskild scen/bild. Man tänker sig chefsfotografen som en konstnär som 
målar med ljus. Han eller hon är ofta bekant med komposition likväl som 
tekniska aspekter och är den person som oftast tillkallas för att lösa tekniska och 
estetiska problem som tillkommer under inspelningens gång. A-fotografen är 
ansvarig för filmens foto och är chef för produktionens tekniska team, dvs. både 
B- och C-foto (de som hanterar kameran), elektriker, ljussättare m.fl.       
 

Ja.. jag är chef för tekniska teamet och chef för ljud och så men i 
praktiken är det aldrig så för ljud dom sköter sig ju själva hela tiden. 
Men formellt är jag chef för alla men framför allt är det ju dom jag 
jobbar direkt mot, framförallt elektrikerna.. det är ju dom och B-foto 
som man hela tiden har en dialog med. Jag säger till dom vad dom ska 
göra. Det gör dom och det behövs inga längre diskussioner med dom 
utan det ska funka, dom har sina väldigt bestämda arbetsuppgifter. Det 
ska dom göra helt enkelt. 

 

                                                 
5 Den filmarbetarutbildning som här avses är en KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) där en 
del av utbildningen ges på utbildningsplats – lärande i arbetslivet. 
6 I stora drag kan de få utbildningar till producent som finns kategoriseras i två grupper – dels en 
utbildning med konstnärliga intentioner (som ges av Dramatiska Institutet) och dels en samhälls-
vetenskaplig med ekonomisk/juridisk inriktning (som ges av Högskolan Väst). Därutöver finns olika 
typer av utbildningar på olika folkhögskolor.  



   

 18

Fotografen deltar i produktionsplaneringen. När scenografin är bestämd gör 
fotografen kartor över inspelningsplatserna och ritar ut placeringen av olika 
lampor, var de ska vara och vilken typ av lampa det skall vara. Dessa kartor 
ligger sedan till grund för elektrikernas arbete. När skådespelarna är på plats 
återstår för fotografen att göra de finjusteringar som behövs: ”Det är ju inte 
alltid det blir som jag har föreställt mig med kameran.. så vi justerar och när vi 
repeterar med skådespelarna ser jag ju direkt hur det ska bli.. sånt som jag inte 
visste innan exempelvis exakt hur de kommer att röra sig i scenen”. 
Yrkeserfarenheten tar sig inte enbart tekniska uttryck. Fotografen har som 
ansvarig för sin avdelning också en budget som skall hållas. För att klara 
kostnadsramarna krävs utrustningslistor. Tillägg eller förändringar under 
arbetets gång diskuteras med produktionsledningen vilka kan ha synpunkter på 
att lösningarna är för dyra och att alternativ måste användas.  
 

Jag är ju så medveten om alla kostnader /…/ i den här filmen Y gjorde 
hade ju en gigantisk budget för lampor… jag skulle aldrig ha klarat av 
att komma med sånna förslag alltså. Men det var för han jobbade med 
reklam och sånt och där har man i princip obegränsade budgetar. 
Behöver han byta tvåtusen lysrör så gör han det…. Jag kommer inte 
ens på tanken att göra det för jag vet vad det kostar… det är olika sätt 
att tänka. Reklamfilmer har ju sånna resurser alltså… åtminstone på 
den nivån så.. Jag försöker alltid hitta det enkla och det är ju också rent 
praktiskt.. ju mer lampor man har ju längre tid tar det ju.. tycker jag att 
jag kan göra i stort sett lika bra och med samma resultat och bara 
använda tre lampor så gör jag ju hellre det.. det är enklare att hantera 
och det går mycket fortare. Så jag är nog känd för att jag är billig… på 
utrustningssidan. 

 
Yrkesstoltheten lyser igenom i kunskapen om att kunna hantera det enkla och 
därmed förbilliga en produktion. I intervjusammanhangen görs, som tidigare 
framhållits, ofta jämförelser mellan amerikanska eller europeiska villkor, men 
det görs också åtskillnad mellan olika branscher. I fotografens utsagor får 
reklambranschen utgöra kontrasterande referens för Produktionens villkor. 
Denna referens fyller nämligen funktionen som en beskrivning av vad en 
långfilmsproduktion inte är, dvs. vad den inte skall liknas vid ekonomiskt, 
tekniskt eller konstnärligt. Erfarenheten har lärt fotografen att mycket går att 
genomföra med betydligt snävare budget än vad andra fotografer anser möjligt, 
dvs. själv är han mer kostnadsmedveten, mer sparsam och kan klara foto-
tekniska krav utan att gå till överdrifter, eller för den skull hålla en sämre 
kvalitet. Samarbetet med regissör och scenograf ger givetvis fotografen 
möjligheter att påverka inspelningsvillkoren. Precis om övriga nyckelfunktioner 
– inspelningsledare, scenograf, mask och kostym deltar fotografen i planeringen 
av inspelningsschema, men liksom övriga informanter håller han med om att 
planering på papper är en sak, verkligheten bjuder ofta helt andra villkor.  
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Koordinatorn 
 
Koordinatorns arbete är mångfacetterat och innebär många olika uppgifter. Som 
yrkestiteln anger är en uppgift att samordna. Koordinatorn arbetar under 
producent och produktionsledaren och är därmed en funktion underställd 
produktionsledningen. För koordinatorn började arbetet några veckor innan 
produktion och bestod då till största delen av att förbereda för inspelning genom 
att ordna lokaler och se till att teamet blir komplett, dvs. att alla funktioner är 
anställda och på plats vid inspelningens början: 
 

[Se till att] fixa i ordning, lokaler, studio, ringa så man får ihop olika 
team, personal och allt sånt där.. möjligheter att äta på olika ställen om 
vi har locations klara.. tekniska saker, tillstånd till allt vi behöver 
tillstånd till.. från underåriga på inspelning till… om vi ska spärra av 
bilplatser, boka bilfärjor och sånt. Det är jättesvårt att säga.. det beror 
på hur långt man kommit när jag kommer in i bilden.. det beror på 
vilka som filmar. Så till vissa filmer får jag hålla på och leta vapen /…/ 
Dom är svåra att få tag i. Man måste ha tillstånd att få tag i dom för 
man kan ju inte använda riktiga! 

 
Arbetets innehåll skiftar under olika faser av inspelningsperioden och är, enligt 
koordinatorn, avhängigt både den planering som gjorts innan inspelning men 
också beroende av vilka personer som är ansvariga för produktionen och vad de 
anser sig behöva. Koordinatorn är kvar på inspelningsplats till några veckor efter 
inspelningens slut. Han ansvarar för att exempelvis inhyrda och inlånade 
attiraljer skickas tillbaka. Produktionsledaren och koordinatorn har ett nära 
samarbete. Producenten, ansvarig för hela produktionen, delegerar vissa beslut 
till produktionsledaren som i sin tur kan ge koordinatorn ett visst ansvar. I 
Produktionen har koordinatorn ansvar för all teknik:  
 

Alltså kameror, video och el och allt sånt så om nån på den 
avdelningen behöver något måste de gå till mig först och då får jag se 
om jag kan ta ett beslut och om de behöver det… 

 
När jag frågar om det inte behövs mycket tekniskt kunnande för att kunna 
ifrågasätta behov av nyinköp, svarar koordinatorn: 
 

Ja det är ju klart att jag inte kan lika mycket om sådant som dom på 
respektive avdelning… men ja, jo.. säger dom att dom behöver en 
barracuda till.. ja då vet jag ju vad det är../…/ och vet jag inte vad det 
är får jag fråga varför de behöver den och varför den inte fanns med i 
budget. 

 
Koordinatorn tycks fungera som en av grindvakterna när det gäller budgeterade 
medel. Till honom kommer teknikerna (ljud-, ljus- och bild) med önskemål. Han 
diskuterar med produktionsledaren och skulle denne i sin tur inte kunna fatta 
beslut kontaktas producenten. Denne har i sin tur, vid stora överskjutande 
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kostnader, att gå tillbaka till produktionsbolaget för att där diskutera möjligheter 
att dra över budget. I det dagliga arbetet har koordinatorn kontakt med de flesta i 
teamet: ”Om det är nån som behöver nåt!”. Han har ansvaret för chaufförerna 
och alla resurser de behöver och är den som planerar och arbetsleder 
resurspersonernas arbete. I jobbet ingår dessutom att ta fram dagbesked. Dessa 
delas ut inför varje inspelningsdag och ger information om förutsättningarna för 
dagens aktiviteter – inspelningstider, scener, vilka skådespelare som skall vara 
på plats osv. Utifrån denna skriftliga information bestäms exempelvis vilka 
chaufförer skall hämta och lämna. Till grund för dagbeskeden ligger 
inspelningsplanen, den plan som visar varje dags arbete, vilka som skall vara på 
plats osv. Koordinatorn beskriver dock inspelningsplanen närmast som ett slags 
levande väsen eftersom den ständigt revideras. Inspelningsförutsättningarna 
ändras bl.a. i takt med regissörens önskemål, dvs. vad man hinner med under en 
inspelningsdag: 
 

Inspelningsplanen är ett levande väsen då… växer och krymper.. alltså 
vad vi hinner med. Men alltså, egentligen ska det ju vara så pass bra 
planerat att vi ska hinna med det som står på inspelningsplanen /…/ 
men sen blir det att vi restar en bild och då ligger det inlagt i planen 
reservdagar.. 

 
Alla förändringar har betydelse för teamets arbete. Koordinatorns uppgift är att 
se till att dessa kommer till teamets kännedom via dagbeskeden. 
 
 
Maskören 
 
Maskörens arbetsuppgift är att se till att skådespelare får de frisyrer och den 
sminkning som deras roller kräver. Efter genomläsning av manus, samtal med 
regissör och avstämning med kostymören, vilken är ansvarig för skådespelares 
och statisterns kläder, bestäms frisyrer och sminkning. Förberedelsetiden inför 
inspelning är oftast bara några få veckor. Under denna tid skall maskören hinna 
träffa samtliga skådespelare och planera för inspelningsperioden: 
 

Ofta [har jag] bara två tre veckor och då ska man träffa alla 
skådespelare och komma överens och.. färga hår, klippa hår och göra 
allt…Ja också om man färgar någons hår så ska det ju se likadant ut i 
tre månader då ska det ju underhållas och då måste jag ha tid att fixa 
det.. köpa arbetsutrustning som skall räcka hela perioden och planera 
inköp för det är inte bara att sticka och lämna när man är mitt under 
produktion.. 

 
Kontakten med skådespelarna är viktig. I förberedelsearbetet ingår exempelvis 
att göra inköp och planera för varje enskild skådespelare. I arbetet ingår också 
att ”skapa” och efterlikna sårskador eller sminka ”lik” då sådana insatser krävs: 
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.. att ta ett ruttet lik som legat där några dagar med maskar som kryper 
/…/ Castingen gick ut på att den som fick rollen som kunde ha levande 
maskar i ansiktet, maggotts.. och så blev det. Jag gjorde det men det 
var jätteäckligt och jag limmade fast en och en. Nej jag hade aldrig 
fixat detta. Det var ju nog äckligt att ta i dom! 

 
Även om ovanstående berättelse om sminkning av lik är extraordinär ger den 
ändå en bild av de varierade uppgifter maskörer kan ha. Det är inte enbart 
frisyrer och smink på levande rollfigurer som tillhör uppgifterna, även annat kan 
komma ifråga. Maskören som har många års yrkeserfarenhet menar att 
budgettilldelningen till smink oftast är i underkant och hon ser därför till att ha 
egen utrustning med sig till de olika inspelningstillfällena. Enligt informanten 
jobbar en del maskörer också med produktplacering, dvs. de försöker få 
sponsorer till vissa produkter för att hålla nere kostnaderna: ”Det fixar jag själv 
och jag har ett kontaktnät.. tre bolag!”. Det är inte enbart sminkproducent-
kontakter som ingår i nätverket utan också t.ex. representanter för olika typer av 
glasögon.  
 
Maskören är en av de första i teamet som är tidigt på plats varje inspelningsdag. 
Hon måste vara i god tid för att hinna sminka skådespelarna och förbereda för 
dagen:  
 

Jag ser till att allting finns, att allt är rent.. och sen så kommer 
skådespelarna, sminkar man då och ser till att dom mår bra.. ibland är 
det nåt som hänt… det är ju till mig de kommer först på morgonen så 
här dryftas det.. man får vara lite psykolog också.. man kommer 
väldigt nära dom.. och står ju nära, tar ofta.. det är mycket nerver 
också och då får man vara lugnande.. jag har ju en roll som.. jag skulle 
ju kunna förstöra en hel dag med att säga fel saker.. jag skulle kunna 
säga att den där scenen igår var jättedålig och då skulle ju den 
personen bli helt knäckt.. så sen skulle den gå in på settet och dagen 
skulle vara förstörd och nog inte kunna prestera något bra..   

 
Maskören bidrar, inte enbart till skådespelarnas karaktär utseendemässigt, utan 
bidrar också indirekt till inspelningsarbetet förutsättningar genom att se till att 
de skådespelare som kommer till sminklogen också mår bra och känner sig 
trygga. Hon är medveten om sin psykologroll och försöker få skådespelarna att 
känna sig väl till mods7. Alla av dem som hamnar ”i stolen” är dock inte alla 
tillfreds i situationen. Diskussioner uppstår ibland:  
 

                                                 
7 Den amerikanske maskören Peter Robb-King beskriver sitt arbete likt kostymören i Produktionen: 
”The job involves a fair degree of psychology. You’ve got all this personalities to deal with, you’ve 
got to get them in makeup and on the set looking good and feeling good” (Seger & Whetmore 2004, s 
154). Robb-King påpekar dessutom att maskörens uppgift är att bevaka de små subtila uttrycken: 
“And it´s really about the small differences. It’s a subtle art. You can do something small and it can 
change someone’s appearance quite radically” (a.a. s 155).   
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Oftast är det dom som är oerfarna som det blir mesta diskussioner med 
för de är oftast väldigt fåfänga.. och har egna idéer om vad som är 
snyggt och då har dom inte den erfarenheten om hur det ser ut i bild.. 
det är två skilda saker. Jag har ju det hemskaste ljuset som finns här 
inne i sminklogen och det gör ju att jag kan se allt som är fel.. och kan 
ta bort det.. och jag har ju också detta ljuset för att kunna göra mitt 
bästa jobb och sen kan det ju också vara så att en karaktär skall se trött 
och sliten ut.. eller kanske spela narkoman.. då måste man göra det och 
en del har väldigt svårt för det men det är oftast de oerfarna för de har 
inte riktigt förstått det här än.. erfarna skådespelare blir ju oftast glada 
och ser det som att de får ett hjälpmedel att leverera sin roll på men 
visst har man diskussioner.. Sen har dom många idéer om hur de själva 
ser ut som att… å jag är så tjock, skugga bort min dubbelhaka.. min 
näsa är så bred, kan du göra den smalare och det kan man inte på film, 
Ok man kan göra det på teatern men inte på film för det syns.  

 
Maskören träffar i sin yrkesutövning skådespelaren i olika åldrar och med olika 
kulturbakgrunder. Väl disciplinerade och rutinerade vuxna beskrivs som mycket 
annorlunda än barn och ungdomar som kanske inte har någon scenvana. 
Intervjun med maskören genomfördes på hennes arbetsplats, i sminklogen. 
Under intervjun kom några av filmens yngre skådespelare vid flera tillfällen in i 
sminklogen för att spegla sig och rätta till håret. Deras aktiviteter framför 
spegeln utstrålade både fåfänga och ett visst missnöje med de frisyrer deras 
rollkaraktärer har begåvats med.  
 
 
Scenografen 
 
Scenografens arbete kan liknas vid designer av miljöer. Han eller hon ansvarar 
för färger och former i olika miljöer, för rekvisita och bakgrunder. Scenografer 
arbetar ofta nära kostymansvarig och snickare för att försäkra sig om att 
exempelvis kläder och miljöer harmoniserar eller kontrasterar med varandra på 
det sätt som är avsett. Scenografen var på plats ett par månader innan 
inspelningsstart. En del av förberedelsearbetet består i att leta inspelningsplatser 
för de scener som spelas in utanför studion. Under rekognosceringsturerna 
fotograferar scenografen och samlar in uppgifter om olika platser, något som 
sedan diskuteras med regissör och fotograf. Efter det att inspelningsplatserna 
bestämts planerar scenografen för hur mycket resurser, tid och personal som 
behövs både för studiobyggen och övriga inspelningsplatser. Till sin hjälp har 
scenografen bl.a. en platsansvarig som tar alla kontakter med de offentliga 
inrättningar eller privata hyresvärdar som har lokaler, vilka scenografen har 
bedömt som lämpliga för inspelning.  
 
Enligt manus skall ett flertal scener spelas in i lägenhet respektive i villa. Dessa 
interiörer byggs upp i studion. Till hjälp med detta har scenografen en ansvarig 
snickare och kringpersonal. För att få en bild av möjligheterna att bygga upp 
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olika miljöer i studio och som diskussionsunderlag för samarbetet med regissör 
och fotograf, har scenografen byggt modeller över studiobygget. Modellerna har 
i sin tur föregåtts av skisser, vilka har diskuterats med regissör och ansvarig 
snickare:  
 

Den där lägenheten skulle jag behöva bygga och det huset skulle jag 
behöva bygga men så.. en första skiss över bottenplanet. När jag kom 
ner till inspelningsplatsen träffade jag snickare och ändrade planerna 
lite grann, och sen i manus ändrades planer och då började jag bygga 
modeller och det tycker jag är bra för när du började bygga modeller 
kan du se alla vinklar du behöver. Du kan göra en jättefin skiss i 
datorn men i datorn kan man inte gå in på det sättet. Ja, jag vet att man 
kan gå in i ett dataprogram, men i en modell kan du känna allt, du har 
en 3D framför dig /…/…så fort du börjar bygga din modell så ser du 
alla vinklar och möjligheter till alla skådespelares rörelser… du ser 
alla kulörer och vad som funkar bra till t.ex. kylskåpet. Det hjälper 
regissören om han vill pröva lite rörelser med skådespelare. Innan vi 
börjar inspelningen har regissören planerat manus så alla skådespelare 
ska agera och prata.. Han prövar detta i modellen också: ´Han ska stå 
där vid detta samtal och han ska gå ditåt eller ditåt´..… Så när vi 
kommer in i studio eller riktig miljö så vet han att i denna scen ska vi 
göra såhär!   

 
Modellen är scenografens redskap att förstå hur färger och former samverkar, 
hur skådespelare kan förflytta sig, hur ljus kan riggas osv. Att bygga modeller8 i 
kartong, likt de Produktionens scenograf gjort, tillhör inte ett vanligt svenskt 
arbetssätt. Förstår jag scenografen rätt arbetar de flesta idag med att arbeta fram 
sceniska lösningar via datorstöd. Scenografen i Produktionen förordar dock 
”pappersmodellen” eftersom han anser att denna förenklar arbetsgången, inte 
enbart för planering utan också för att förstå hur mycket tid och arbete som 
behövs för att ställa in ljus, flytta kameror eller flytta väggar för att ge plats för 
nya kameravinklar. Via modellen kan scenograf, fotograf och regissör 
visualisera hur skådespelare skall placera sig och förflytta sig inom det rum i 
den lägenhet eller det hus som byggts upp i studion. Modellen fungerar 
såtillvida, med scenografens metaforiska beskrivning, som ett schackbräde där 
pjäserna kan flyttas.  
 
När studiointeriörer och exteriörer är färdigbyggda förbereder scenografiavdel-
ningens personal inspelning på location (annan plats än studio). Man arbetar 
enligt inspelningsplanen vilket ger växelvisa tagningar mellan studio och 
locations. Scenografen måste vara lyhörd för förändringar i manus. Regissörens 
                                                 
8 Barnwell (2004) visar i sin bok om produktionsdesign hur scenografer använder sig av modell-
byggen: ”A model /.../ can prove a useful device in helping the director and other key crew in the 
visualization of the set and how it will work as a three-dimensional space” (a.a. s 73).  Även Seger & 
Whetmore (2004) ger exempel hur amerikanska scenografer arbetar: “Out of the drawings come the 
models. I build them more for the director than for myself” (a.a. s 139) 
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önskemål om att t.ex. flytta en vägg måste accepteras och det innebär merarbete 
om det inte är planerat i budget och tid. Scenografen har två assistenter. En av 
dem hjälper till med inredning, idéer och färgsättning, den andre är behjälplig 
med att transportera rekvisita, utrustning och teknik.  
 
 
Inspelningsledaren 
 
FAD, eller inspelningsledare, är en relativt ny företeelse i svensk film-
produktion. FAD (first assistence director) är en yrkestitel hämtad från den 
amerikanska filmbranschen. Inspelningsledare bistår regissören i dennes arbete 
så att han eller hon kan koncentrera sig på sin huvudfunktion, regi. 
Inspelningsledaren är den person som är behjälplig med att bryta ner manus i 
delar för att kunna lägga ett inspelningsschema, dvs. med att göra en plan9 för 
hur inspelningen skall genomföras och som i detalj beskriver när en scen skall 
tas, vilka som skall medverka och de förutsättningar som följer denna scen. 
Sådana förutsättningar kan vara tidsåtgång för scenförändringar eller 
skådespelarinsatser, tekniska moment eller annat som behöver beräknas eller tas 
logistisk hänsyn till. Av inspelningsledaren krävs också att ha översikt över 
produktionens budget, dvs. att inspelningen planeras i relation till det 
ekonomiska utrymme som finns. Inspelningsledaren rapporterar till produktions-
ledningen hur mycket tid som behövs för studioarbete, behov av personal osv. 
Funktionen är involverad i det dagliga arbetet, ibland ansvarar denne för 
inspelningsteamet, vilket kan innebära att se till att rätt personal finns på 
inspelningsplats och att dessa är välinformerade och bekväma i sina respektive 
yrkesroller (Kindem & Musburger 2005, s 19). Inspelningsledaren är m.a.o. en 
av nyckelfigurerna i en inspelning:  
 

Jag har den totala överblicken av inspelningen, det har jag men jag har 
inte den totala överblicken av produktionen för där finns det vissa 
andra som sköter det.. annars kan man säga att vi löser alla problem. 
Men regissören kan man säga har ju en helhetsbild om allting, om han 
har skrivit manus vilket han har i detta fall.. manus och hur 
skådespelarna skall se ut, kostym och lite olika grejer och får hjälp av 
alla andra av oss att få det att funka, helt enkelt… men hur en 
skådespelare tar sig till där de bor i verkligheten till var vi ska spela 
in.. det har ingenting med mig att göra. Det är bara det att jag 
bestämmer de datum skådespelaren skall vara med och sen vidare-
befordrar jag det till produktionsledningen, så vi förhoppningsvis kan 

                                                 
9 Barnwell (2004) beskriver inspelningsplanen som: ”[This is] based on an equation of actor 
availability, set access location groupings. The idea is to be as economical with time as possible, i.e. 
shooting everything that occurs in one location then moving on to the next make more sense than 
returning to the same place throughout the course of the shoot. The schedule tries to take into account 
the length of time it will take to get a set ready and how long it will be needed before being struck and 
redressed while another is used” (a.a. s 50) 
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få det att funka till det datumet, annars får jag pussla men andra 
datum.. 

 
Inspelningsledaren var på plats en månad innan inspelning. Arbetet inleddes 
med att göra ett första utkast till inspelningsplan utifrån de olika inspelnings-
miljöer som valts och genom att tillsammans med bland annat regissören göra 
en analys av manuset: ” /…/ därmed fick [jag] en helhetsbild av hur det bäst 
skulle kunna funka.. sen pusslade jag ihop allting för att det skulle bli det 
perfekta pusslet”. Pusslet, inspelningsplanen, ska ge förutsättningar för att få en 
fungerande logistik runt inspelningen. Planen bestämmer vilken dag en scen 
skall spelas in, vilka som ska vara närvarande och att de scener som tas också är 
praktiskt genomförbara: 
 

Man måste ju veta vilka frågor man ska ställa för att kunna.. säg att det 
[i manus] är en fågel som ska flyga och landa på ett visst ställe.. då 
måste man veta om det verkligen går att få dit en fågel som kan landa 
där på kommando och det handlar ju inte bara om att det görs utom om 
HUR du gör det. Och det är en del av mitt jobb… det är att ifrågasätta 
alla.. Kommer vi att klara detta så att jag vet att det fungerar på plats.. 
väl på plats är det min uppgift att se till att allt verkligen fungerar /…/ 

 
För planeringen förutsätts detaljkunskaper. Alla tagningar måste kunna 
genomföras inom given tid, vilket förutsätter noggrannhet. Detta till trots 
inträffar alltid oväntade händelser, vilket gör att planerna kullkastas. Det måste 
därför alltid finnas: ”Framförhållning... en A-, B- och C-plan.. det måste man ha, 
nummer ett… det kan ju vara att man ska vara utomhus och det ska regna och så 
är det soligt… vad gör man då? Det är många sånna grejer och det finns alltid 
problem som man måste lösa på plats..”. Skulle regissören dessutom välja att 
göra ändringar under inspelningsdagen, lägga till eller stryka något i manus 
uppstår problem som måste lösas. I inspelningsledarens roll ingår ansvar för att 
kommunicera med andra funktioner för att alla skall veta om planer ändras, 
scener stryks eller nytt kommer till:  
 

Jag jobbar närmast regissören, sen jobbar jag också extremt nära 
produktionsledaren och produktionskoordinatorn.. vilket är dom… och 
sen jobbar jag mycket med ”sudden” som är statistansvarig.. Hon har 
hand om alla statister, hur många de ska vara och när de ska vara på 
plats osv.. jag jobbar mycket med platschefen.. och sen med 
scenografen… ja jag jobbar med alla, scenografen, rekvisitören, 
attributören, ljudkillen eller tjejen, skådespelaren när vi väl kommer på 
plats och assistenten som sköter mycket runt det praktiska, mat och 
fikabord… logistik – en kille eller tjej som alltid skall vara på plats… ja 
jag jobbar egentligen med alla.. men de som jag jobbar närmast är 
regissören och produktionsledaren.. 
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Uppenbart är att många funktioner står i ett beroende till varandra. Den enes 
beslut berör också den andras arbetssituation. 
 
Intervjun med produktionsansvarig gjordes under kvällstid. Vi hade bestämt 
möte efter det att studioinspelningen skulle vara avklarad för dagen men först 
efter ett par timmars väntan gavs möjlighet att genomföra intervjun. Medan jag 
väntade befann jag mig på produktionskontoret och jag kunde där observera att 
många filmarbetare hade betydligt längre arbetsdag än vad som inspelnings-
planen och dagbeskedet angav. Anledningen till att intervjutillfället dröjde var 
att regissören i anslutning till dagens inspelning hade bestämt att förändringar 
behövde göras. Detta innebar att många personer måste få nya direktiv eftersom 
att nästkommande dags inspelning behövde planeras om. Under den tid jag 
väntade konfererade ett tiotal filmarbetare med varandra. Som observatör blev 
det tydligt att inspelningsledaren kan förstås som ”spindel i nätet”. 
Inspelningsledarens ansvarsområde är att se till att alla nyckelpersoner är 
införstådda i förändringar, vilka konsekvenser detta får och vilka personer som 
berörs blev mycket tydligt.  
 
 
Kostymansvarig 
 
Kostymansvariges, eller med ett annat ord kostymörens, arbetsuppgifter är att se 
till att skådespelare och statister har tillgång till de kostymer som valts för varje 
inspelningstillfälle. Detta innebär inte enbart att skådespelares och statisters 
behov av kläder måste planeras, köpas in, sys upp eller provas utan också att alla 
persedlar finns på plats oavsett om det är studioinspelning eller inspelning på 
location. Kostymören kontaktades ett halvår innan inspelning och började 
därefter sitt arbete med vissa förberedelser:  
 

Äh.. det första jag gjorde det var ju att läsa manus igen ett par gånger.. 
sen så bryter jag ner manus, varje karaktär för sig med scener dom är 
med i och ser vad som händer.. och när.. ska vi ha stuntpersoner i 
samma kläder. Hur många gånger vill regissören ta om en 
slagsmålsscen för då behöver jag ha mer kläder ifall kläderna går 
sönder och då måste jag ha X antal extra kläder ifall han behöver ta om 
scenerna. Och sen hur många dagar ska detta utspela sig. Hur mycket 
kostym behöver varje person ha, är det samma dag eller tio olika dagar 
och hur lång tid tar filmen.. mycket sånna grejer. Och sen är det ju att 
ta kontakt med företag.. när man har hållit på ett tag har man sådana 
som man gärna återkommer till, man vet vad dom har. I stort sett är det 
bara att lyfta på luren och säga ”Hej, nu är vi på gång igen och spelar 
in.. har ni lust att hjälpa mig?”. Det är mycket sådant… 

 
Varje scen och varje skådespelare eller statist kräver sitt speciella schema, sin 
planering. Format och teknik sätter vissa ramar för klädvalet, liksom regissörers 
eller skådespelares synpunkter. Men också manusbundna aktiveter som 
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exempelvis ett slagsmål eller skottlossning kräver noggrannhet. Hur många 
tagningar räknar regissören det behövs för att skildra en skottlossning? Antalet 
tagningar bestämmer hur många uppsättningar kläder som kan behövas. 
Skådespelares kostym får inte heller konkurrera med scenografiavdelningens 
färgval och den kostym som väljs måste passas ihop med hur maskören tänker 
sig frisyrer och sminkning. En tid före det att inspelningen startar genomförs 
repetitioner med kostym- och maskprov. Innan dess har kostymansvarig försökt 
prata ihop sig med skådespelarna för att jämka egna idéer med regissörens och 
skådespelarnas. Kostymprovningen och repetitionen fungerar som ett tillfälle att 
pröva olika varianter av kläder där både regissör och skådespelare kan ge 
synpunkter.  
 
Inför en inspelning är det ett intensivt letande för att hitta rätt detaljer som ska 
fungera på avsett sätt i inspelningssammanhanget. Många butiker och andra-
hands-affärer får besök. Förberedelsearbetet kan också bestå i att kontakta 
företag i de fall vissa specialdräkter behöver sys upp. När klädval och andra 
attiraljer är bestämda hängs dessa i en bestämd ordning i ett därför avsett rum i 
närheten av inspelningslokalerna. Kostymören har, som övriga funktioner, en 
budget för sitt arbete. När den är bestämd är det upp till den ansvarige att fördela 
summan i relation till klädbehov bland de olika karaktärerna. Ibland måste 
kläder sys upp, ibland måste någon ersättning till den tänkta men av budgetskäl 
för dyra ”Armani-kostymen”, införskaffas. Armani, eller inte, så måste känslan 
av dyr kostym finnas. Kostymören har i denna produktion en assistent, vilket 
hon menar underlättar hennes arbete. Assistenten har ansvar på inspelningsplats 
och tar hand om skådespelare, ser till att de har rätt kläder vid rätt tillfälle men 
också att de är varma och torra om inspelning sker utanför studion. Om 
regissören gör ändringar som inspelningsledaren och koordinatorn vidareför, 
ändringar som innebär nya scener eller scener som skall placeras på annan tid, 
berör detta också kostymavdelningen: 
 

Det händer att man växlar om.. det händer. Då får man ha huvudet 
djävligt kallt och så får man tänka efter: Kan vi byta dagar, scener… 
då får vi tänka antingen kan man eller så kan man inte. Då får man 
antingen säga ja eller nej. Dels måste man kunna tala om varför vi inte 
kan det och sen kan man också säga att ja…men jag försöker lösa det 
eller ja man hittar på nåt. 

 
 
Den långa vägen 
 
Några av de frågor jag ställt under intervjutillfällena är varför informanterna 
arbetar inom filmbranschen, vilken yrkeserfarenhet de har och vilken eventuell 
utbildning som de har för yrket. I de fall jag ställt frågor om utbildning har jag 
inte avsett utbildning i vidare bemärkelse utan just kopplingen mellan 
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filmindustri och yrkesval. Filmarbetarna hävdar att kurser och utbildningar kan 
vara en bra bas men att lärandet i yrket är något som sker i direkt anslutning till 
yrkesutövandet – det kan man inte läsa sig till eller förskaffa sig via teoretiska 
studier. Det är inte heller så att man alltid startar sin yrkeskarriär genom att söka 
sig till en bestämd position i branschen. Det förutsätts snarare att man jobbar sig 
upp i karriären. Vissa av filmarbetarna har börjat med de sämre betalda 
”springjobben”, som exempelvis chaufför för att köra skådespelare till och från 
inspelningsplatser eller flyg, att spärra av trafik eller i vissa fall arbete som 
oavlönad assistent för att över huvud taget få komma in i branschen och så 
småningom avancera.  
 
Några av informanterna följer ovan angivna mönster, dvs. börjar på 
”springjobben” för att sedan få alltmer ansvarsfulla uppgifter. Koordinatorns 
filmarbetarkarriär började med uppgiften att mota bort trafik och släppa fram 
statister i en långfilmsinspelning. Maskörens första filmjobb innebar gratisarbete 
som assistent för att lära yrket. Fotografen är autodidakt och tycks nära en viss 
stolthet över detta: 
 

Jag har hållit på med film sen jag gick ur skolan -73. Jag har aldrig 
gått i skola [informanten relaterar här till utbildning för yrket, min 
kommentar]. Jag är helt självlärd. Jag har fått göra misstagen själv! 

 
Att vara självlärd innebär att tvingas göra misstag för att den vägen lära sig 
yrket. Fotografen arbetade några år med diverse funktioner inom foto men 
tröttnade på filmbranschen efter tjugo år, sadlade om och började arbeta i 
databranschen istället: 
 

Jag tröttnade i början på 90-talet och började utveckla dataprogram 
istället och det höll jag på med till producenten ringde vid en 
filminspelning och bad mig filma några scener. Jag sa väl att jag kunde 
hjälpa till /…/ men sen drog det ihop sig så jag hittade på alla möjliga 
ursäkter för jag hade ju inte filmat på tio år /…/ De hade medvetet 
hoppat över några scener .. så jag kom inte undan. Jag blev tvungen 
och sen när uppföljningsfilmen skulle göras ringde producenten och sa 
att jag kunde väl lika gärna vara med från början! 

 
Fotografen är tillbaka i branschen igen och växlar numer mellan långfilms-
produktion och programutveckling inom dataområdet. Av citatet ovan framgår 
att det inte var självklart att återuppta den gamla yrkeskarriären som fotograf. 
Precis som producenten tycker fotografen att det finns mycket att förändra och 
förbättra inom filmbranschen och han kombinerar numer erfarenheter och 
kunskaper från sin tid inom filmproduktion med de programutvecklings-
kunskaper han förvärvat. Mellan filmjobben utvecklar han datorstöd för att 
effektivisera filmproduktion.   
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För kostymören var det slumpen som spelade in när hon hamnade i film-
branschen. I bakgrunden finns ett stort intresse för att rita och måla men vägen 
till arbetet som kostymansvarig var både lång och oväntad:  
 

Jag har alltid ritat och målat och ritade mycket kläder till klippdockor. 
En kompis mamma såg en annons för en målarskola. Jag gick där ett 
år och sen var det nån designskola som annonserade och då tänkte jag: 
´Vadå, då gör jag väl det ett år också!´ ..och sen tänker man att man 
ska göra något eget och det ska bli så fantastiskt så. Jag insåg snabbt 
att detta var inget för mig. Att sitta där ensam på sin kammare var 
inget för mig. Skittrist! Dötråkigt! /…/ Sen ringde en kompis och 
undrade om jag ville dela ett jobb på en TV-inspelning med henne… 
vi skulle ändra kläder inför en TV-inspelning. Och sen blev jag kvar 
där i fem, sex år nånting… och sen var det ytterligare ett bananskal för 
då var det en kompis som hade fått ett filmjobb men hon kunde inte av 
familjeskäl… så vi bytte. Och nu sitter jag här! 

 
Scenografen har haft världen som arbetsfält. Hans karriärväg är ett av flera 
exempel på yrkesföreträdare som har arbetat sig upp via olika funktioner:  
 

Jag har jobbat utomlands i alla branscher med scenografi – från snickeri till 
måleri, till rekvisita och attributör… Jag har jobbat i femton år på det sättet.. 
jag flyttade till Sverige för tio år sedan och har jobbat med film, reklamfilm 
och musikvideos. Producenten bad mig komma till den här produktionen, så 
nu är jag här. [Jag har] jobbat som scenograf tidigare…. Det är bra att jobba 
på kontrakt. Jag är free-lancer och med reklamfilm är det ju inte precis som 
att det finns en reklamfilm att göra varje vecka! 

 
Vägen till scenografyrket har gått via många olika funktioner, ett lärande som 
täcker flera av scenografiområdets underavdelningar. Idag växlar scenografen 
mellan olika näraliggande branscher och arbetar som scenograf både på film, 
inom reklam men också inom olika typer av evenemangsverksamheter.  
 
Koordinatorn hade innan han fick sitt första filmjobb en del erfarenhet från 
filmarbete – som amatörproducent för kort- och musikfilmer. Det första betalda 
filmjobbet som han erbjöds kom som ett tips från bekantas bekanta:  
 

Jag var arbetslös och jag kommer ihåg precis när… jag satt och åt 
pizza och drack öl så ringde telefonen och det var en kille som 
presenterade sig som en kompis till en kompis och frågade om jag 
ville jobba…/…/ Jag var ju arbetslös så det var klart jag ville.. Då sa 
han att jag skulle gå till hamnen imorgon klockan sju…sen la han på. 
Jag visste inte vad jag skulle göra, visste ingenting.. Jag gick dit till 
klockan sju och tänkte att f-n vad det ser konstigt ut… konstigt folk, 
konstiga bilar och konstiga kläder. Vad är detta? Då var det 
filminspelning. Så det var första långfilmen. … så började jag då med 
att mota bort all trafik, släppa fram statister på kommando och sådär 
/…/ och sen dess har jag ju jobbar med detta nästan på heltid, på olika 
sätt och på olika nivåer. /…/  
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Koordinatorns karriär började som resursperson, den lägsta nivån i produktions-
hierarkin. Efter den projektanställningen följde arbete som chaufför. Under sina 
tio år i branschen har han därefter haft olika funktioner, som exempelvis 
platsansvarig och han arbetar numer som koordinator.  
 
Maskörens yrkesbana började med en sminkkurs. Därefter följde ett oavlönat 
filmjobb för att lära masköryrket på plats. Lärlingstiden innebar att antingen 
arbeta gratis eller med mycket låg lön. Maskören tycker att lärlingsprincipen är 
en bra lärandeform.  Själv säger hon sig ha haft en bra handledare under sin 
lärlingstid. Denna person framställs som ”en guldgruva”. Möjligheten att få lära 
yrket på plats benämns som: min skola. Om sin bakgrund säger maskören: 
 

Jag bestämde mig när jag var 22 år.. jag tog en sminkkurs och så 
tyckte jag det var jätteroligt och sen ville jag jobba med film och sökte 
ett assistentjobb. Jag lyckades få ett som var oavlönat där man bara 
fick vara med utan att få betalt och sen lyckades jag få en långfilm som 
assistent men utan betalning… för så är det ju i början… ska man få 
nåt måste man visa, man måste lära sig.. Sen fick jag arbetsför-
medlingen att ge mig ett stöd och sen fick jag jobb med väldigt små 
löner och jobbade som assistent med olika maskörer på långfilm.  

 
Idag är hon väl etablerad. Hon arbetar på freelance-basis och har relativt mycket 
arbete. När hon inte är på långfilmer, vilket hon föredrar eftersom det är långa 
projekt som ger trygghet ekonomiskt över en längre tid, arbetar hon med 
reklamfilm eller med stillbilder. I perioder utan arbete stämplar hon.  
 
För inspelningsledaren fanns det aldrig någon diskussion om yrkesval. 
Filmbranschen var både självklar och attraktiv. Idag arbetar han både på andras 
produktioner och med egna projekt. Han har utbildat sig inom området:  
 

Jag skaffade mig faktiskt en utbildningsbas … man behöver inte ha det 
men man kan lika gärna lära sig genom att jobba sig upp, vilket väl jag 
kan sägas ha gjort också.. men jag har en bas. Jag pluggade på 
universitet, läste film, teori, produktion och historia för att få ett 
helhetsperspektiv på hur det funkar och hur det har funkat genom 
historien. I Sverige och i USA har jag faktiskt läst… men dom 
utbildningarna finns ju över hela världen. Det är det som är så bra med 
film… den är så internationell att man behöver inte ens tala det språket 
för att förstå vad som händer.. Det är klart det finns ju text också 
(skrattar). 

 
Produktionsledaren och maskören är de två informanter som är mest tydliga i att 
de medvetet valt filmen som karriärväg. Koordinatorn hade intresse för film men 
tycks ändå ha hamnat inom filmbranschen av en slump. Inte heller kostymören 
hade planer för arbete inom branschen. Noterbart är ändå att projektanställningar 



   

 31

tillkommer som ett resultat av nätverkskontakter, att någon känner till person 
ifråga. Det finns skäl att senare återkomma till just dessa nätverk och deras 
möjligheter att skapa arbetstillfällen. 
   
 
Drömmen om den prestigefyllda positionen 
 
De filmarbetare jag intervjuat har många års erfarenhet av branschen och de har 
jobbat sig upp till olika positioner. De vill arbeta med film. Är de då nöjda med 
det yrkesval de gjort och den position de innehar? Maskören, kostymören, 
fotografen och producenten verkar nöjda med sina lotter, sina yrkesval. Kanske 
har deras drömmar infriats. Producenten utmanar dock föreställningar om 
drömyrken inom filmbranschen och menar att flertalet av dem som söker sig till 
filmvärlden antingen vill bli regissörer eller producenter, helst regissörer. Det är 
den funktion eller position som hägrar för de flesta. Om den möjligheten inte 
finns, erbjuds eller tas räknas producentyrket till det näst bästa: 
 

Många ser ju ja regissör och producent i första hand… ja och sen är 
det ju självklart fotograf och maskör och sådana funktioner men… det 
är ju inte en sådan prestige.. kanske blir man fotograf eller scenograf 
fast att man egentligen ville bli regissör men inte kunde det… och 
några, väldigt få skulle jag vilja säga har målet utstakat för sig att bli 
något annat än regi! 

 
Med ovanstående i åtanke skulle man kunna dra slutsatsen att olika yrkes-
funktioner i en produktion till största delen består av personer som hitintills 
misslyckats bli det de egentligen ville bli och drömde om – dvs. regissör, eller 
om drömmarna skruvats ned ytterligare, producent. Regissör och producent kan 
tolkas som filmarbetets prestigeyrken, detta trots att producenten i intervjun för 
övrigt, framhåller producentrollen som varken prestigefylld eller statusfylld, 
åtminstone inte när det gäller producentskapets chefsfunktion och arbetsgivar-
roll.  
 
Producent- eller regissörsdrömmar finns bland de intervjuade. För inspelnings-
ledaren hägrar regissörsrollen. Han ser inspelningsledarfunktionen som både en 
inkomstkälla och som träning inför egna kommande produktioner som regissör. 
Det är dit han vill nå. För koordinatorn hägrar producentdrömmen. Möjligheten 
att realisera denna dröm, menar han, växer i takt med erfarenheter och 
kunskaper. Den drömmen betraktas inte som ouppnåelig: 
 

Jag hade aldrig haft en tanke på det men nu känner jag att det inte är 
ett helt ouppnåeligt mål… men det kanske jag hade tyckt för några år 
sedan. Att då får jag möjlighet att visa det som jag tror på, det som jag 
vill visa… jag känner att jag skulle kunna.. men jag har ju inga 
historier och så men känner att vissa grejer skulle jag vilja göra. 
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Ännu är han inte redo att axla producentansvaret men hoppas kunna ”vara 
framme om några år”. Drömmarnas väg tycks ibland lång. I de mångåriga 
framtidsinvesteringarna ligger att skaffa erfarenheter och kunskaper och att 
arbeta sig upp från assistentfunktioner till högre positioner inom exempelvis 
produktionsledet. Undervägs läggs mycket möda på att skapa kontaktnät och 
specialkunskaper för att därigenom ytterligare öka möjligheterna att få de 
arbeten som är önskvärda i branschen. Koordinatorn har skaffat sig ett stort 
kontaktnät. Han har arbetat på olika bolag och för olika producenter. Det 
nuvarande arbetet som koordinatorer räknas in i erfarenhetsportföljen, en 
portfölj som förhoppningsvis ska möjliggöra en framtid som producent. Vad är 
det då i producentyrket som lockar? Ett skäl, enligt koordinatorn, är möjligheten 
att ”kunna styra lite mer”, att själv ha kontroll över produktionsgången och att 
göra film på det sätt han själv vill.  
 
För både koordinatorn och inspelningsledaren tycks de nuvarande 
yrkesfunktionerna som ett lärande likväl som inkomstkälla, men för framtiden 
har de målen att skaffa sig större inflytande och därigenom få möjligheter att 
göra de filmer de själva vill se. 
 
 
Sammanfattning 
 
I kapitel två har filmarbetarna fått komma till tals och berätta om yrkesvardag 
men också om sin väg till och början i filmbranschen. De filmarbetare som 
intervjuats tillhör olika avdelningar – regi, scenografi, produktion eller teknik. 
Till regiavdelningen kan inspelningsledare eller FAD räknas och denna funktion 
finns ständigt på plats under inspelningstiden. Produktionsledningen 
representeras i studien av både producent och koordinator. En producent är inte 
alltid dagligen närvarande på inspelningsplats. För att sköta den dagliga 
ruljangsen och produktionsansvaret har producenten en produktionsledare och 
en koordinator till sin hjälp. De har sin arbetsplats på det produktionskontor som 
filmbolaget hyr i anslutning till studioinspelningen. Produktionsledaren och 
koordinatorn övervakar och ger stöd i det dagliga produktionsarbetet. Ligger 
inspelning ute på location blir produktionsansvariga ”mobila”. De sköter de 
administrativa sysslorna från inspelningsbussen. Till produktionsledare och 
koordinator kan teamets medlemmar vända sig med olika frågor om planering, 
inköp osv. A-fotografen är chef för det tekniska teamet, dvs. för övriga 
fotografer och elektriker. Scenografen finns på ateljen, eller scenografi-
avdelningen. Till denna avdelning räknas också ansvariga för mask och kostym. 
 
Av de sju är en fast anställd, en är frilansare och övriga är projektanställda. De 
olika funktioner som de sju intervjuade har innebär att deras anställningstid 
varierar. Producenten har följt Produktionen sedan idéstadiet. De övriga fick 
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förfrågan att delta i produktionen på ett tidigt stadium, men har haft olika lång 
förberedelstid innan inspelning. Vid inspelningens slut ligger det på 
koordinatorns ansvar att se till inhyrt och lånat gods eller persedlar returneras, 
vilket innebär en extra månads. Övriga anställda som chaufförer eller annan 
resurspersonal är projektanställda enbart under själva inspelningen. 
 
Producenten är ofta, men inte alltid, på inspelningsplatsen. Oavsett vilket är 
dennes uppgift att ta ett övergripande arbetsgivaransvar. Även om vissa upp-
gifter delegeras som anställning av viss personal, statister osv., är producenten 
ytterst ansvarig för de anställda – att de får den lön de ska ha, att deras arbetstid 
följer gängse arbetstidsregler, att deras arbetsmiljö är bra och att de i övrigt kan 
arbeta under goda förutsättningar. Dessutom gäller att anställa ”rätt” personal, 
dvs. de som kan tänkas ha just de kvaliteter och erfarenheter som behövs för 
Produktionen och att dessa personer passar in socialt i det team som byggs upp 
för den särskilda inspelningen. Förutom personalansvaret följer juridiskt ansvar, 
att avtal skrivs med samproducenter, cateringfirmor, hyrbilsföretag eller vad det 
månde vara när det gäller avtal. Även här är producenten ytterst ansvarig. En 
stor del i producentens ansvarsområde är ekonomi – att tillse att den budget 
produktionen tilldelas också hålls. Utifrån den budget som lagts delegeras 
uppgifter till regissör, foto, kostym osv. 
 
Nytt för detta inspelningssammanhang är nyordningen med återkommande 
möten för Produktionens avdelningsledare. Dessa möten är tänkta att stödja 
kommunikationen mellan de olika avdelningarna och för att snabbt informera all 
personal om eventuella förändringar. De avdelningsansvariga får på så sätt ett 
fora att kommunicera direkt med varandra. Detta mellanled, eller sambands-
central, tillhör en av flera åtgärder för att skapa större effektivitet, i det som ett 
par av de intervjuade menar är en mycket traditionell och ineffektivt arbetande 
filmbransch.  
 
Flera av de intervjuade har gått ”den långa vägen”. De har börjat sina respektive 
yrkeskarriärer inom filmbranschen som resurspersonal, lärlingar eller assistenter 
för att småningom nå mer kvalificerade positioner. Utbildning tycks inte ha 
särskilt stor betydelse. De utbildningar som finns som exempelvis till producent 
är mycket olika och skvallrar på sitt sätt om att det finns oklara 
professionaliseringsstrategier men också osäkerhet om vilken kompetens en 
funktion som producentens bör ha.  
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KAPITEL TRE, SÄRSKILDHETEN 
 
 

Det har aldrig funnits något annat som jag ville göra.. och sen början 
har det alltid varit ett huvudintresse, först för att man blir berörd själv. 
Och sen tänker man att varför blir man berörd och sen börjar man 
analysera det och så tänker man att det är för att filmen görs på ett 
speciellt sätt och på vilket sätt görs filmen? /.../ och det är en konst för 
mig och då upplevde jag att jag ville ta till mig den konsten och jag 
ville kunna beröra människor och bli berörd, att kunna inspirera och 
förmedla ett budskap och det enda sättet att göra detta är om jag blir en 
del av den världen som jag älskar att ta del av som åskådare. 

 
Personen som ovan citeras är mycket angelägen att få mig att förstå att arbetet 
som filmarbetare är grundlagt i ett genuint intresse för film som medium, att 
yrkesvalet är självklart och att filmarbetaryrket är unikt till sin karaktär. Det är 
inte heller så att alla passar till filmarbetare. Man måste vara speciell som person 
vilket inbegriper lämpliga egenskaper. De övriga jag intervjuat säger i princip 
samma sak:  
 

Man måste vara speciell för att arbeta med filmproduktion! /.../ Ska 
man orka jobba såhär mycket måste man tycka om det. Hade jag inte 
gillat detta så skulle jag aldrig ha pallat. 

 
Ovan angivna citat får utgöra exempel på hur yrkeskrav och yrkesförut-
sättningar definieras. Skälen till att de arbetar inom filmbranschen kan i vid 
bemärkelse summeras som kärlek till mediet och den speciella sociala samman-
hållning som filmbranschen innebär, enligt informanterna. Detta är vad 
föreliggande kapitel kommer att handla om. 
  
 
Särskilt och särskild 
 
De arbeten som branschen erbjuder beskrivs av filmarbetarna som utmanande, 
meningsfulla och som ultimat yrkesval. Jag tolkar informanterna som att arbeten 
utanför branschen närmast är otänkbara. De tycks själva anse att de besitter 
precis de egenskaper och kvalifikationer som behövs för att arbeta med film. 
Därvidlag är yrkesvalet legitimerat. Ord som ”glöd” och ”kärlek” används för att 
förklara yrkesvalet och fungerar uppenbarligen som viktiga markörer för 
trovärdigheten10. Man förväntas älska film och denna grundläggande värdering 

                                                 
10 I tidigare studier jag gjort när det gäller yrkesval och yrkesidentitet finns vissa likheter när det gäller 
att beskriva det egna yrkesvalet (eller utbildning till ett bestämt yrke) som avhängigt krav på specifika 
kvaliteter, vilket innebär inte enbart teoretiska kunskaper utan också personlig lämplighet. Sådana 
resonemang betonar särart (1996a, 1996b, 1998, 2005). 
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utgör sannolikt en del av filmarbetarens självförståelse. Att dela kärlek och glöd 
för en gemensam sak underlättar i sin tur identifikation med kollegor inom 
branschen, de lika särskilda, de som tillhör en viss sort:  
   

Jag älskar det jag håller på med…/…/ Jag tror också såhär att det är en 
viss sorts människor som är här för att…. Ja, jag vet inte vad jag ska 
säga.. /…/ Antingen får man brinna så oerhört för det man gör för att 
orka över huvudtaget. Det där med åttatimmarsdagar det finns ju 
inte… men antingen måste man ha glöden, hjärtat eller konsten… för 
filmen. 

 
Varför väljer vissa personer filmarbete? Vad finns det för begär eller dragning 
till filmmakande och därmed kulturproducerande? Den filmarbetare som citeras 
närmast ovan ger i intervjun också förslag på två olika ”typer” av filmarbetare, 
båda lika passionerade men de visar olika bevekelsegrunder för arbetet. Den ena 
beskrivs som en konstnärssjäl, den andra beskrivs som en envis och målinriktad 
person som inte enbart ser till ”konsten” eller har skapandet som mål, utan som 
ser en drivkraft i arbetsprocessen i sig. Jag förstår den senare som en person som 
nödvändigtvis inte har konstnärliga ambitioner men som vill vara delaktig 
genom att organisera eller planera en inspelningsprocess. Vare sig konsten eller 
processen – när arbetet väl är slutfört får de vara delaktig i filmens eftertext.  
 
Återkommande markerar informanterna att filmbranschen och filmarbetaren 
skall förstås som annorlunda andra branscher och yrken. Detta att ständigt 
poängtera det annorlunda ger uttryck för ett särartstänkande. Filmarbetare är inte 
vilka som helst, dvs. inte som andra. Några ledtrådar till särarten ges i hur man 
pratar om typen:  
 

Filmarbetare och filmskapare är oftast en viss typ av människor. /…/ 
Det krävs en speciell energi för att orka jobba i den här branschen. För 
mig är det ju normalt.. jag jobbar i den här industrin men det är en 
speciell typ av industri som är väldigt glamouriserad fast att folk bara 
ser slutändan av den och det är det som alla tycker är roligt inklusive 
mig själv… men däremot älskar jag processen. Det ger mer för mig än 
att se slutresultatet /…/ man brinner för det… varför skulle man annars 
jobba non-stop? 

 
Att filmbranschen, för utomstående betraktare (men kanske också bland 
filmmakarna själva), är glaumoriserad är ingen överdrift. Inte minst skåde-
spelare och regissörer lyfts ofta fram i mediala sammanhang. I intervjuerna finns 
försök att tona ned den delen för att istället lyfta fram arbetsprocessen som det 
väsentliga och som skäl för arbetet med film. Kanske är dessa förtydliganden ett 
sätt att framstå som mer seriös och mindre glamourös. Begäret till branschen 
och delaktigheten i ett åtråvärt filmskapande utgår snarare från det produktiva 
arbetet, inte ur branschens strålglans. Att definiera arbete på detta sätt möjliggör 
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en åtskillnad mellan att arbeta i branschen och branschen som fenomen. Att 
filmbranschen av andra kan betraktas som upphöjd kan så vara, men det är inte 
orsaken till varför informanterna sökt sig dit, åtminstone vill de inte påskina det. 
Kan arbetsprocessen dessutom förklaras som något som också kräver en speciell 
energi och därmed är färgad av hårt arbete kan glamouren förpassas till slut-
produkten och behöver inte ha direkt betydelse här och nu. Det är inte för att 
sola sig i glansen utan för passionen till filmen som konstform som 
filmarbetaren är på plats. Det förklarar hängivenheten.  
 
Filmarbetarna poängterar variationen i vardagsarbetet. Det är det som lyfts fram 
snarare än rutinisering, dvs. det unika betonas snarare än det monotona och 
repetitiva:  
 

Det finns ju ingen produktion som är den andra lik /.../ man vill ju ha 
en utmaning och få möjlighet att vara kreativ! 

 
Attraktionskraft i filmarbetaryrket förklaras i termer av möjligheten att få 
uttrycka sig kreativt, lösa problem och ständigt tänka och göra nytt. I det ligger 
en utmaning och kan vara ett sätt till självförverkliganden. Sociologen Bauman 
(1999) driver en tes om arbetslivets förändring till att omfatta en ny arbetsetik i 
när han påpekar att arbeten som är monotona, repetitiva, rutinartade, föga 
äventyrliga och som inte tillåter initiativ och utmaningar för intellektet eller ger 
möjlighet att testa och hävda sig, anses som ”trista” och därmed oönskade. Av 
filmarbetarnas utsagor att döma är just variationen, de kreativa och utmanande 
möjligheterna som anses extra eftersträvansvärda. Bauman menar här att arbeten 
som saknar estetiskt värde har få möjligheter att bli till kallelser i ett samhälle av 
upplevelsesamlare, dvs. av individer som ställer krav på självförverkligande och 
unika upplevelser (a.a. s 54). Huruvida intervjuade filmarbetare ska betraktas 
som ”upplevelsesamlare” eller inte låter jag vara osagt men de poängterar 
arbetsvillkor som tillåter utmaningar och estetiska värden. Jag kan konstatera att 
det unika och ständigt annorlunda samt möjligheten att få vara kreativ är något 
som återkommer gång på gång under intervjuerna.  
 
Filmens kreatörer har via sitt yrkesutövande möjligheter att bidra till att skapa 
bilder, uttryck och berättelser. De kan beskrivas som en grupp av flera, vilka kan 
definieras som samtidens kulturförmedlare och symbolproducenter. Deras 
arbete, individuellt eller tillsammans med andra, innebär att producera och 
förmedla symbolik – ljud, bild, berättelser osv. Detta symbolproducerande 
kräver att man kan avbilda verkligheten i form av ett konstverk med särskild 
känsla för detaljer och att kunna särskilja det viktiga (Brembeck 1998 s 234)11. 
                                                 
11 Brembeck (1998) hänvisar i sitt resonemang både till Lash när det gäller estetisk reflexivitet och till 
Featherstones kulturförmedlare: ”[F]örmågan att arbeta med symbolik, stil och yta, har drivits mot sin 
fulländning i dagens kommersiella media-, reklam- och varusamhälle och blivit en färdighet för inte 
minst Featherstones kulturförmedlare” (a.a. s 332). 
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Brembeck (1998) menar att denna symbolproduktion bygger på estetisk 
reflexivitet Ett exempel på denna reflexivitet är när den kostymansvarige 
resonerar om betydelsen av noggrannhet runt detaljer i skådespelares kostymer. 
Det ska ”kännas” att kläder är slitna i de fall manusberättelsen kräver det. Man 
kan ”fuska” eller ”byta ut” men ”den rätta känslan” måste kunna förmedlas 
genom bilden. Flera av filmarbetarna ger likartade exempel på detaljers 
betydelse i relation till filmens kvalitet. Det finns skäl att anta att de som besitter 
en mångårig yrkesvana också har en väl uppövad estetisk reflexivitet. 
 
Mediasektorn utövar en stark dragningskraft. Mediesektorn tillsammans med 
den s.k. upplevelseindustrin är i stark tillväxt (se ex. Turner 2006, Pryke 2003, 
McRobbie 2003). Tillväxt, eller snarare intresset för framtida arbeten inom 
sektorn, syns inte minst i gymnasiereformer som stödjer estetiska gymnasieval. 
Medieintresset tydliggörs också i den uppsjö ”såpor” och tävlingsprogram som 
tycks vara karriärvägar för nya ”stjärnor”. Mediasektorn och filmbranschen kan 
tolkas som attraktiva arbetsplatser för dem som strävare efter arbeten med 
estetiskt värde. Mc Robbie (2003) för ett resonemang om människor i 
mediesektorn vars självförståelse grundas på talang och kreativitet. Hon 
diskuterar också den, i hennes tycke, tilltagande ”hollywoodiseringen” på den 
engelska arbetsmarknaden. Jag har valt att ta med exempel från hennes studier 
då de berör villkor för film- och TV-arbetare och att det finns flera likheter 
mellan hur de engelska film- och TV-arbetarna resonerar i jämförelse med de 
svenska filmarbetare jag intervjuat. Några svenska studier av t.ex. svenska 
filmarbetare har jag inte funnit, men jag antar att engelska och svenska villkor 
kan vara delvis jämförbara, om än inte identiska. Den engelska arbetsmarknaden 
utmärks, enligt Mc Robbie, av en arbetsetik som bygger på att unga människor 
har begär efter en plats bland kulturarbetarna och att därmed få vara en av dem 
som förhoppningsvis kan förverkliga sig själva genom unika och åtråvärda 
arbetsuppgifter, dvs. sådana uppgifter som också Bauman (1999) lyfter fram 
som eftersträvansvärda för samtidens kultur(symbol)producenter. Mc Robbie 
(2003) hänvisar till bl.a. Ursells12 studier av film- och tv-arbetare och 
Leadbeater och Oakleys13 studier av ”kulturella entreprenörer”, dv.s 
yrkesgrupper inom kultursektorn som delar vissa genomgående drag. Det är med 
entusiasm dessa kulturförmedlare ger sig in i arbetet, ett arbete som oftast är låg-
avlönat (eller inte betalas alls). Det är ofta extraordinärt långa arbetsdagar (med 
mycket nattarbete) och arbetssituationen är i övrigt oförutsägbar. Mc Robbie, 
som själv studerat yngre designers, menar att dessa, liksom Ursells film- och 
TV-arbetare, drivs av en passion till yrket:  
 

The willingness of individuals to work in television production is 
partly to be explain by the tantalising possibilities thereby for securing 

                                                 
12 Ursell 2000  
13 Leadbeater & Oakley 1999 
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social recognition and acclaim… and partly [by] the possibilities for 
self actualisation and creativity (Ursell i Mc Robbie 2003, s 110). 

 
I Mc Robbies, Leadbeaters och Oakleys samt Ursells studier som berör den nya 
kulturella ekonomin, TV-arbetare eller designer är kärleken och passionen för 
yrket liksom dragningskraften till dessa branscher baserad på önskan om att bli 
känd och erkänd som kreativ och talangfull individ. Eftersom dessa egenskaper 
skattas högt ställs krav på att ständigt vara på alerten och visa kompetens för att 
kunna markera plats och tillhörighet. Passionen hos svenska filmarbetare tycks 
likvärdig med engelska TV-arbetares och designers. Till filmbranschen söker 
man sig för att man älskar film och detta trots att arbetsmarknaden för 
filmarbetarna är osäker. Arbetsvillkoren är speciella. Arbetsdagarna kan vara 
långa och arbetstiderna oregelbundna. Att jobba sig upp till olika positioner, att 
gå ”den långa vägen”, vilket ibland innebär att arbeta utan lön eller med låg lön, 
tycks accepterat, åtminstone för nybörjare. I det särskilda ingår att passa för 
yrket, att ha talang. Det Mc Robbie kallar ”talang” är inget som kommer till den 
enskilde, talang måste man arbeta på. För att gynna de egna framtids-
möjligheterna har nätverken viss betydelse.  
 
 
Nätverkens betydelse  
 
I intervjuerna hänvisar några av filmarbetare till nätverkens betydelse, liksom 
vikten av att ha specialkunskaper för att få arbete. Czarniawska (1997) menar att 
det ibland finns fog för att tala i termer av nätverk istället för organisation. 
Denna begreppsändring kan vara relevant för möjligheten till arbete inom 
filmproduktion. Mc Robbie menar kulturindustrins arbetare har karriärvägar 
som skiljer sig från ”normala” arbetsbiografier (2003, s 108)14, att 
kulturindustrin skapar en liten (men växande) grupp atomiserade individer som 
kan antas vara sammankopplade med andra individer inom samma sektor. Jag 
förstår Mc Robbie som denna sammankoppling sker utifrån just nätverk. I 
samtal med filmarbetarna tycks det finnas flera nätverk, långfilm har ett, reklam-
filmsbranschen ett annat och mellan dessa branscher (och givetvis även mellan 
andra kulturproduktionsområden) rör sig vissa personer medan andra hävdar 
mer bestämt ”sitt” område och ogärna vill arbeta med annat än t.ex. dramafilms-
produktion. Branschens hantverkare är begränsade till antal. I intervjuerna 
framgår att de flesta känner till varandra och har åtminstone någon att 
rekommendera om de skulle bli tillfrågade. När filmarbetarna beskriver hur de 
erbjuds arbete tycks nätverken relativt små numerärt. Att nätverken är av stor 
betydelse för möjligheten till anställning är tydlig. De anställningar som erbjuds 

                                                 
14 Mc Robbie (2003) för här en intressant diskussion där hon pekar på det spektakulärt annorlunda i 
dessa nya karriärvägar och menar att det ännu inte finns ett kritiskt språk för att visa på förändringar: 
”This would require the transition fram the familiar sociology of work and employment to a full 
account of the appeal of glamour and stardom ”(a.a. s 108).  
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är huvudsakligen projektbaserade, konkurrensen är hård och det är inte självklart 
att en projektanställning följer på en annan. Ett sätt att säkra möjligheterna till 
arbete, dvs. att vara mer attraktiv på marknaden, är kontaktnät och unika 
kunskaper: 
 

Mitt kontaktnät är X-delar av Sverige, ja i viss mån också Stockholm. 
Det har blivit större med åren. Det är ju en del av kunskapen, en del av 
investeringen på något sätt som jag gjort själv, att jag har kunnat 
skaffa mig det här kontaktnätet som gör att jag blir en tillgång och som 
i sin tur gör att jag får de jobb jag får.. om jag inte vetat vart jag skulle 
vända mig hade jag ju inte varit lika intressant för en arbetsgivare. 

 
Filmarbetaren ovan har inte enbart satsat på att etablera ett kontaktnät utan har 
också specialiserat sig på en del av produktionsförutsättningar dvs. speciell 
teknik eller vapen. En del av en films rekvisita, som t.ex. vapen kan vara svåra 
att få tag i eller låna in till en produktion. Kunskaper om vem som bör kontaktas 
för att få tillgång till sådana blir då betydelsefull och dessa kan betraktas som en 
investering för framtiden. Att kontaktnäten, eller nätverken, har betydelse 
framgår när de intervjuade antingen beskriver hur de själva kom att bli 
tillfrågade för arbete på Produktionen eller hur de framför önskemål om vilka 
medarbetare de önskar att få arbeta tillsammans med.  
 
När fotografen sätter samman det tekniska teamet skriver han en lista på 
personer; elektriker, fotografer och ljussättare som han arbetat med tidigare och 
som han gärna vill ha i teamet även denna gång. Hans val utgår från en skara väl 
kända personer. Att på detta sätt välja varandra innebär sannolikt en viss 
trygghet i att de val man gör baseras på kunskap om personer med rätt 
erfarenheter och lämplighet för just Produktionen. Går inte dessa önskade 
personer att få som medarbetare måste andra nätverksrekommendationer nyttjas. 
Kanske innebär detta att anställa nya eller mindre kända filmarbetare, men 
oavsett vilket hämtas förslagen ur antingen filmbolagets lista på tidigare 
medarbetare, via förslag från redan anställda medarbetare eller via andra 
kontakter. Det innebär att det kan vara svårt för dem som ännu inte är etablerade 
att få arbete. Det vedertagna tycks vara att gamla kontakter nyttjas för nya 
konstellationer. Detta skulle också kunna medverka till att valen blir 
”traditionella”, dvs. att män utnyttjar sina manliga nätverk, vilket i sin tur 
försvårar för kvinnor att få en plats inom manligt traditionella yrkessfärer eller 
vice versa.  
 
Scenografen är free-lancer. Han arbetar gränsöverskridande, dvs. med långfilms-
produktion, reklamfilm och andra typer av evenemang. Scenografen tillhör 
därmed vad Teaterförbundet (2005) menar är en växande grupp individer som 
för sin försörjning växlar mellan olika uppdrag inom olika branscher. 
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Scenografen är en av dem i teamet som fått arbete på Produktionen via bekantas 
bekanta: 
 

Det är ju ofta som ett jobb kommer till en free-lancer via en kompis 
[som ringer och säger, min kommentar] ’Han är trevlig och bjuder ett 
bra jobb!´ och då kan man få komma in.. 

 
Besätts den eftersökta funktionen av en person som både är trevlig och en duktig 
yrkesföreträdare finns chanser till nya arbetstillfällen. Noterbart är att det inte är 
enbart yrkesskickligheten som är av värde. Att vara trevlig är ett kriterium. I 
Produktionen tycks flertalet ha arbetat tillsammans i någon form av 
konstellation tidigare. Filmbranschen är såtillvida en begränsad värld där 
nätverken verkar löpa i varandra som ringar på vattnet: ”Börjar du snacka 
känner du allas namn..” I en värld där alla känner alla blir givetvis vissa 
kvaliteter utslagsgivande, dvs. det rykte eller omdöme som enskilda individer 
ges.  
 
Inspelningsledaren har tio års erfarenhet från filmbranschen. Han har arbetat 
med flera i teamet tidigare: 
 

Jag har varit i filmindustrin, världen runt i tio år och på den här 
produktionen handlar det om att jag känner väldigt många av dem som 
jobbar som redan var inblandade i, eller förknippade med den här 
produktionen. Jag har jobbat med dem tidigare på andra filmer och 
dom vet vem jag är och jag vet vilka dom är och när dom behövde 
någon i den här positionen.. ringde de och sa att den här positionen är 
ledig och det vore kul om vi kunde jobba tillsammans.. kom in så kan 
du få träffa producenten och regissören så kan vi se om kemin 
stämmer..  

 
Erfarenheterna för några av de intervjuade kommer inte enbart från olika 
positioner i olika produktioner nationellt. De finns också de som samlat 
erfarenheter genom arbeten utomlands. Oavsett position kommer dock 
erbjudanden om arbete till de redan kända och i olika sammanhang prövade 
personerna. Inspelningsledaren är såtillvida inget undantag. Goda kontakter och 
yrkeskunnande kan innebära möjligheter att försvara eller förbättra sin position 
(Se Broady 1998, s 13). Den enskilde individens yrkeskunskaper (och rykte) 
skattas givetvis högt (och till detta skall deras nätverk räknas) men det är också 
av stor betydelse hur de tilltänkta medarbetarna betygssätts utifrån den sociala 
kompetens de innehar. 
 
 
Att lära arbetets villkor 
 
I filmarbetarnas resonemang finns mer eller mindre uttalade krav på 
yrkeskunnade, rätt personkemi och rätt kontakter med ”marknaden” för att bli 
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erbjuden jobb. Nätverk har betydelse, men också det rykte eller omdöme som 
filmarbetaren har. Vägen till en ansvarsfull position tycks ibland lång. 
Karriärvägen är inte nödvändigtvis förknippad med teoretiska studier. Förstår 
jag filmarbetarna rätt är lärande på plats i inspelningsvardagen av största vikt. 
Det är i det sammanhanget som individen prövas men också lär. Betydelsen av 
lärandet i ett konkret arbete lyfts fram oavsett om det sker enligt lärlings-
principen, assistentfunktioner eller den långa vägen:   
 

/.../ att vara på skola eller en riktig inspelning det är två vitt skilda 
saker... jag tycker man ska få lärlingslön. Jag jobbade ju gratis och hur 
ska man kunna begära det. Men som sagt man ger ju inte lön till nån 
som inte kan nåt! /.../ dom som håller sig till dom här runner, chaufför 
eller assistent, jobb som man antagligen inte gör mer än en eller två 
gånger och sen går man vidare till produktionsassistent i några år... /.../ 
Du kan ju inte lära dig detta i skolan. Du kan lära dig tekniken men det 
rent konkreta i jobbet... det som händer varje dag det kan du inte få i 
nån lärobok! 

 
Lärandet under arbete framhålls som det centrala. Det är i inspelningssamman-
hanget som kunskap förmedlas och kulturella normer införlivas. Det är via 
delaktighet och medverkan i arbetsgemenskapen och det praktiska arbetet som 
lärande och erfarenhetsutbytet underlättas och sker15. Det är praktiken som 
leder till förståelse för de villkor som gäller:  

 
Alltså att man verkligen vet vad man håller på med… man måste 
umgås och formas av andra människor.. att kunna forma andra 
människor också i viss mån! 

 
Ovanstående resonemang är intressant ur flera aspekter. Att man ”vet vad man 
håller på med” kopplas samman med filmteamet som grupp, dvs. lärande i en 
sociokulturell kontext. Man lär i sammanhanget, i situationen. Det är där man 
formas men det är också i det sammanhanget som man bidrar till att forma andra 
– dvs. de som kommer in bilden efter hand – de som ännu inte hunnit skolas in i 
filmarbetarpraktiken. Det är i och genom filmteamet som kunskap distribueras 
(Jfr Orr 1996). Filmarbetarnas berättelser är fyllda av anekdoter där olika 
aktörers agerande, problemlösning eller förhållningssätt lyfts fram. De exempel 
som ges härrör inte enbart från egna erfarenheter och nuvarande produktion utan 
kan lika gärna vara berättelser om hur andra, skådespelare som filmarbetare, 
mött olika arbetsvillkor i andra produktioner. Jag tolkar därför frasen: ”att veta 
                                                 
15 Ellström (1996) visar betydelsen av grupprocesser, arbetsplatskulturer och organisationsstrukturer 
för lärandets sociala och kulturella karaktär men han påpekar samtidigt att grupprocesser och 
arbetsplatskulturer likväl kan försvåra lärandet genom bl.a. intressekonflikter, revirbevakning, 
bristande tillit eller en vi-dom-anda (a.a. s 170). Filmarbetarnas framhävande av deltagande i 
produktionsprocessen som mest betydelsefull väg till lärande kan problematiseras. När lärandet enbart 
blir kopplat till organisationen finns skäl att anta att traditionskonserverande förutsättningar inte är 
ovanliga.  
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vad man håller på med” som en syntes av många olika berättelser som på sitt 
sätt ”gör” organisation och därmed också förbereder ett kollektivt menings-
skapande. Dessa ständigt cirkulerande berättelser är en viktig del av lärandet och 
socialiseringen. Formandet till filmarbetare sker genom att man umgås med och 
lyssnar in berättelserna om hur det. Då lärs yrket. Sandkull & Johansson (2000) 
studerar industriella produktioners organisation och ekonomi. De diskuterar bl.a. 
lärande organisationer och menar att lärandet har sin grund hos individen och att 
man vanligtvis skiljer på två typer av lärande: ”[A]tt tillägna sig kunskaper och 
att tillägna sig färdigheter. Kunskaper är att ’förstå varför’ och färdigheter ’att 
veta hur’” (a.a. s 175). Författarna pekar på vikten av båda men menar samtidigt 
att det finns en tendens att betona ”veta hur”, eller tyst kunskap. De är också 
tydliga i att det är först då individen börjar dela sina erfarenheter med andra som 
det organisatoriska lärandet uppnås. Den filmarbetare som ovan citerats skulle 
säkerligen hålla med Sandkull & Johansson när de säger att ett lärande 
förutsätter ett erfarenhetsdelande för att förstå ”vad man håller på med”.  
 
Givetvis lärs också yrkeskunskaper genom praktiska kunskaper – genom att veta 
hur en pappersmodell för scenografi görs, hur man förfar med kläder för att 
patinera dem, hur sårskador sminkas, vad ett dagbesked skall innehålla eller hur 
ett avtal skrivs. Anekdoterna fyller dock en stor funktion i lärprocessen. De ger 
tyngd till filmarbetets praktik och sätter normer för handlandet.   
 
 
Konkurrensutsatthet 
 
Väl på plats i inspelningssammanhanget väntar ett psykiskt och fysiskt 
ansträngande arbete med ibland långa arbetsdagar. Detta framgår inte minst av 
uttalanden som ”åttatimmars arbetsdagar finns inte” eller ”att det krävs en 
särskild energi för att orka”. Dessutom ska man också ”brinna” för jobbet. 
Branschens villkor lyfts därmed fram som speciellt krävande, vilket gör att det 
finns anledning att fundera över om dessa yrkesvillkor accepteras av alla 
inblandade.  
 

Vissa pallar inte att jobba i den här branschen.. det är väldigt speciell 
typ av folk som jobbar i den här branschen..  

 
Nej, enligt informanten ovan klarar alla inte kraven. Branschvillkoren är tuffa 
och det ska vara en speciell typ av människa som orkar anta utmaningarna:   
 

Man kan jämföra filmmänniskor med cirkusmänniskor … det är en 
speciell typ som funkar här.. det är inte alla, absolut inte… man ska 
klara av det här tävlingsmomentet att blir man inte uppringd.. så är inte 
marknaden intresserad av dig och det kan ju vara ett väldigt tydligt 
tecken på att man borde byta yrke…det är det ena och det andra är ju 
en kemisk-fysisk fråga.. det blir ofta konflikter men har man överlevt 
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ett antal produktioner så är man ju en homogen produkt utifrån 
branschens förutsättningar… man blir ju på nåt sätt slimmad och lär 
sig hur villkoren för branschen är.. 

 
Ur informanternas svar framträder ett mönster. Jobbet på inspelningsplats 
ställer stora krav men också den ständiga konkurrensutsattheten poängteras. Att 
klara de fysiska och psykiska kraven räcker inte fullt ut. För att komma så långt 
som att vara projektanställd och på inspelningsplats innebär att ”marknaden” 
visat sitt intresse, dvs. att de kunskaper och kompetenser man har är 
efterfrågade – att man är utvald, att man blivit uppringd. I intervjuerna framgår 
att det ”marknaden” eftersöker handlar delvis om kemisk-fysiska frågor, vilket 
kan antas innebära att personen ifråga ”passar in”. De som överlevt ett antal 
produktioner är de som klarat konflikter, dvs. kan antas vara tillräckligt 
socialiserade för att komma ifråga. Alldeles uppenbart är bransch- eller 
marknadskraven riktade mot någon slags anpasslighet eller formande till 
önskvärd personlighet – en sort eller typ som format sig efter branschkraven, 
som lärt villkoren. Det finns skäl att anta att detta formande är en del av 
konkurrensvillkoren. Goffman (1974) beskriver, angående de fasader som 
yrkesvillkor ställer, hur medlemmar i ett team väljs ut16 - ”[O]m de de agerande 
har intresse av att hålla fast vid en viss linje kommer de att välja sådana team-
kamrater som de kan lita på ska uppträda på ett lämpligt sätt” (a.a. s 84). Är 
tävlingsvillkoren sådana att de gynnar en viss ”sort” finns skäl att anta 
”marknaden” söker efter dem med störst anpassningsförmåga.  
 
De som är kvar i branschen, de som ”marknaden” ringt upp och erbjudit jobb, 
är de som stått pall för kraven, de som har de kemiskt-fysiska förutsättningar, 
rätt kompetens. Kanske är de som arbetat i branschen under längre tid också de 
som skaffat sig specialkunskaper och nätverk, vilket tycks som betydelsefullt 
för anställningsbarheten. I det citat som sist återgivits framgår att det är 
”marknaden” som hör av sig till filmarbetaren, inte tvärtom. De som inte klarar 
tävlingsmomenten/konkurrensen och därför inte tillhör den grupp som blir 
uppringda och tillfrågade byter kanske bransch om de har självinsikt. De andra, 
de som så småningom låter sig slimmas till branschkraven på en ”homogen 
produkt” tillhör filmarbetets kärntrupp. Då har man lärt villkoren. 

                                                 
16 När Goffman (1974) beskriver team avser han ett vidare begrepp. Ett team är en samling individer 
som samarbetar i framställning av en rutin, i en bestämd situation (a.a. s. 75). Goffman menar att allt 
dagligt umgänge med människor måste definieras för att vi ska veta hur vi ska agera. Genom verbala 
och icke-verbala uttrycksmedel presenterar vi dem vi är eller vilka vi vill vara i den aktuella 
situationen. I ”Jaget och maskerna” ges förslag på hur det sociala livet kan studeras, framförallt det 
sociala liv som är organiserat inom en viss fysisk gräns, som t.ex. en arbetsplats. Genom att använda 
ett dramaturgiskt perspektiv, genom att problematisera olika aktörers agerande utifrån begrepp som 
scen, roll, rekvisita, fasad, team osv., visar Goffman ”hur individen presenterar sig själv och sin 
aktivitet inför andra i en arbetssituation, hur han styr och kontrollerar den uppfattning som de andra 
bildar sig om honom och vad han kan och inte kan göra medan han genomför sitt framträdande inför 
dem” (a.a. s 9). 
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Av intervjuerna framgår att filmarbetet ställer stora krav på förmåga till 
samarbete. Förutsättningarna för samarbete och ett väl fungerande teamarbete 
beskrivs som avhängigt rätt ”personkemi”, ett diffust begrepp (möjligtvis 
motsvaras personkemi av de kemiskt-fysiska förutsättningar som ovan nämnts). 
Inspelningssituationen kräver stor närhet till varandra och ett beroende av 
varandra, varför det är viktigt att filmarbetarna vill och kan samarbeta. 
 
För att bli anställd som filmarbetare måste den sökande bedömas som passande 
för de uppgifter som fordras för att utföra jobbet. ”I värderingen i vilken som 
passar ligger föreställningar om vad som krävs för att utföra jobbet och vem som 
kan utföra det. Målet rätt person på rätt plats kräver att personen som anställs 
antas ha de egenskaper som anses vara nödvändiga för att utföra 
arbetsuppgifterna” (Westberg 2006, s 86). Vad som är lämpligt eller inte 
uppfattas oftast som naturligt också av de arbetssökande. Hur sökandet efter 
personer med exempelvis förutsättningar för ”rätt personkemi” går till i 
anställningssammanhang vet jag inte. Däremot förstår jag det som viktigt att de 
man projektanställer kan och vill arbeta tillsammans och att de ”passar ihop”. 
Vad innebär då rätt person på rätt plats? Utifrån vad som tidigare redovisats så 
finns ett antal kriterier som skall vara uppfyllda. När maskören beskriver sitt 
yrke gör hon det utifrån de villkor hon anser gälla branschen: 
 

Framförallt är detta ett kvinnligt yrke och då förväntas man vara 
gullig, söt och rar, inte ställa till problem och inte bråka.. och helst inte 
ha lön heller. Men jag bråkar alltid och dom försöker alltid pruta och 
tycker jag är för dyr. Jag önskar det blev lite tuffare och en 
yrkesstolthet som gör att man inte accepterar att jobba i en dålig 
arbetsmiljö bara för att man gärna vill ha jobb. /.../ Maskörer och 
kostymörer är ju kvinnliga yrken.. och dom talar inte med varandra.. 
men alla elektriker och ljudtekniker [män, min kommentar] de ringer 
till varandra och pratar och höjer lönen och frågar varandra hur du 
gjorde där, Våra avdelningar – maskör och kostymör är alla hemliga, 
alla är rädda för konkurrens och ingen pratar med någon. 

  
Maskören sätter fingret på ojämlika villkor för män och kvinnor, dvs. 
annorlunda kriterier för kvinnor. Scriptor, maskörer och kostymansvariga är 
oftast kvinnor medan tekniker, elektriker, fotografer m.fl. är yrkesroller som 
oftast befolkas av män17. Att döma av statistik är filmproduktionsbranschen 
mansdominerad (Se Högberg 2007). Männen tycks vara de som bevakar 

                                                 
17 Från och med 2006 gäller det nya filmavtalet. En del i detta avtal fokuserar ”att ettdera könen skall 
vara representerade till minst 40 % i kategorierna manusförfattare, regissör och producent” 
(Filmavtalet, 2004 s. 14). Detta kan vara ett sätt att stödja en mer jämbördig fördelning mellan män 
och kvinnor inom vissa av filmens arbetsområden. 
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tekniken medan kvinnorna tilldelas andra ansvarsområden18. I citatet ovan 
redovisas upplevelsen av att tillhöra en grupp som inte förväntas ställa till 
problem. När sedan producenten beskriver branschen och dess utveckling, pekar 
han på att det med tiden blivit allt fler kvinnor. Tidigare beskrivs branschen som 
mansdominerad, undantag från den regeln har gällt maskörer och kostymörer 
som rekryterat kvinnor till sina positioner. En av de intervjuade menar att 
rekryteringen till dessa yrken var annorlunda övriga filmarbetaryrken: ”Till det 
(maskörer och kostymörer, min kom.) hade man ju hemmafruar som gjorde att 
man kunde få ihop det”. Dagens situation är annorlunda gårdagens, men 
utvecklingen speglar ändå att vissa strukturer lever kvar, att mäns och kvinnors 
yrkesroller har skilda historiska bakgrunder. ”Varje organisation har en historia, 
en kultur och en struktur som speglar del existerande förhållanden i samhället 
och dels i den enskilda organisationens specifika förhållanden” (Westberg 
2006:87). Detta gäller givetvis också filmbranschen som har sin historia att luta 
sig mot, en historia där kvinnliga filmarbetare haft andra och olika arbetsvillkor 
än män och därmed, kan antas, också andra lärvillkor och förutsättningar än 
män.   
 
 
Att vara eller inte vara 
 
I filmarbetarnas beskrivningar av branschen likväl som filmarbetet ges ofta 
förklaringar som är av kontrastiv art eller byggs upp runt vad branschen eller 
filmarbetet inte innebär, inte ska tolkas som. Det är med utgångspunkt i andra 
branscher som dramproduktionen får sin beskrivning. Denna typ av omvända 
resonemang synliggörs inte minst i förklaringarna till val av yrkesområde där 
inkomst har en undanskymd betydelse. Filmarbetet beskrivs som grundlagt i ett 
genuint intresse för film och filmskapande snarare än karriärsträvanden och 
ekonomisk vinning. Det är ingen som förnekar inkomsternas betydelse men, i 
den bild som lyfts fram betonar man inte kronor och ören. Det är snarare 
betydelsen av att visa sig initierad, efterfrågad och att besitta en specifik 
yrkeskompetens som är det viktiga (Jfr Peurell 1998). Nyfiken på vad 
filmarbetaryrken har att erbjuda i lön besökte jag Teaterförbundets hemsida och 
fann följande:  
 
Enligt Teaterförbundet (06-08-25) som organiserar film- och TV-arbetare 
förutsätts individuell lönesättning men med minimilöner där t.ex. en regissör har 
minst 19 624 kronor i månaden, en A-fotograf, scenograf och produktionsledare 
har minst 23 908 kronor, ljudtekniker, animatörer, filmklippare, maskörer, 
redigerare och inspelningsledare och elektriker har minst 23 090 kronor medan 
sminkör, ljudassistent, rekvisitör, kostymör och ljudassistent har minst 21 884 
                                                 
18 Enligt Vinterhede (2002) dominerar männen i teknikyrken inom filmen medan kvinnor dominerar på 
funktionerna mask och kostym. 
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kronor. Assistenter har ca 2 500 kronor lägre lön och därefter faller lönen 
beroende på tid inom yrket. Den som har fyllt 18 år har en minimilön på 10 748 
kronor medan en 24-åring har 13 123 kronor i månadslön. Teaterförbundet 
poängterar dock individuell lönesättning och att befattningshavaren skall ha mist 
sex års yrkeserfarenhet i befattningen för att de högre minimilönerna skall utgå. 
Arbetstiden skall omfatta 40 timmar per helgfri vecka. Arbetsdagen får omfatta 
tio timmar och en arbetsvecka sex dagar. Lönesättningen finns dessutom 
omvandlad till dagsgage. Intressant i ovanstående minimilöner är de relativt låga 
lönerna efter sex år i yrket, men också att regissörens minimilön sticker ut i 
jämförelse med övrigas. Med Teaterförbundet siffror i minnet tycks inte 
filmbranschen som särskilt lukrativ. Oavsett förbundets minimilöner finns det 
skäl att anta att nyetablerade som söker göra produktioner med små medel inte 
alltid har möjlighet att ge eller få de löner som förbundet förespråkar. De som 
intervjuats i denna studie är dock väletablerade och Produktionens villkor är 
sådana att minimilöner tillämpas.   
 
Jag har inte ställt frågor om inkomst eller ersättning för medverkan i 
Produktionen. Däremot kommer de ekonomiska aspekterna, som lönevillkor, i 
anslutning till frågan om val av yrke. Det är då jag får veta att det inte är lönen, 
som är det viktiga:  
 

Det är ju inte för pengarna man gör film. Det är en sekundär sak. Man 
kan inte tänka så. Är man bara ute efter pengarna ska man inte hålla på 
med sådant här… det finns många bättre jobb. 

 
Vill man tjäna pengar, ja då ses knappast det svenska filmarbetet som den mest 
framkomliga vägen eller det bästa alternativet. Det är inte inkomsterna utan 
lusten att göra film och möjligheterna att kunna hålla på med det som intresserar 
som lyfts fram som tungt vägande skäl för yrkesverksamheten. Såtillvida 
motsvaras filmarbetarnas utsagor det typiska med kulturproduktionsfälten där 
aktörerna snarare hävdar ideella värden än ekonomiska, dvs. hävdar andra 
intressen än ekonomiska (Se Bourdieu 1987, Broady 1998, Larsson 2003). I 
filmbranschen är man för att det är roligt och för att man har de rätta 
kvalifikationerna, inte för snöd vinning. För att få mig att förstå detta får jag ta 
del av påpekanden om att de (de andra) vars intentioner är att tjäna pengar söker 
sig till de nordiska grannländerna, till Storbritannien eller satsar på den 
amerikanska filmmarknaden. Det är där som de stora förtjänsterna finns. Sverige 
sägs ha bland de lägsta lönerna i Europa och inkomstskillnader mellan länder är 
betydande: 
 

En sån som jag skulle få per film… normallöner för [mitt yrke, min 
kommentar] och en långfilm ligger på runt en fem miljoner och det är 
en tiondel här… I England för några år sedan tjänade de mer på en dag 
än vad jag tjänar på en månad /…/ Det är många som jobbar i Norge 
på grund av att de får mycket bättre betalt, dubbla löner tror jag. 
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Ovan angivna ekonomiska exempel kan sägas utgöra skiljelinjen mellan eget 
och andras val. Karriärtänkande och eventuell ekonomisk framgång tonas ned. 
Möjligtvis står detta förhållningssätt i något slags omvänt förhållande till 
branscher utanför filmsektorn där karriär och ekonomisk framgång har stor 
betydelse. Jämförelser med andra länder tjänar syftet att framhålla de svenska 
produktionsvillkoren, men innebär också att betona det seriösa framför det 
ekonomiska. Svenska filmproduktioner sägs hålla hög kvalitet trots att 
kostnaderna för att producera film enbart är en bråkdel av exempelvis vad 
amerikanska produktioner kostar. Det är i förhållande till annat som förutsätt-
ningar förklaras och förtydligas. Huruvida amerikanska filmarbetare valt 
arbetsområde på lika eller andra villkor framgår inte men tydligt är att svenska 
filmarbetare arbetar för att det är roligt och för samhörighet med arbetskamrater 
som delar åsikter och värderingar – dvs. ett arbete tillsammans med dem som 
motsvarar de krav man själv ställer på tillvaron:  
 

Det [är] viktigt för mig att jobba ihop med personer som jag trivs 
med… känner likhet med och att vi tänker ganska lika… vi har 
ungefär samma tycke och smak och så därför gillar jag att jobba med 
detta. 

 
Närheten till likar värdesätts. De som man känner samhörighet till är de som 
man tycker om och vill arbeta tillsammans med. Detta bidrar sannolikt till att 
tala i termer av ”tycke och smak” istället för om hög lön och framtida karriär-
möjligheter. Detta kan vara ett sätt för filmarbetarna (eller andra kulturarbetare) 
att demonstrerar sin oegennytta via förakt för det materiella och pengar. Denna 
oegennytta skulle, enligt Featherstone (1994), kunna tolkas som ett försök att 
dölja intresset för att ackumulera ett kulturellt kapital inom ett område där 
status- och prestigeackumulation i själva verket fungerar som alternativa former 
av valuta och makt, dvs. att sätta idéer och lidelser framför ekonomiska medel. 
Oavsett – ”likheten” iscensätts skillnaden till de andra och berättelsen om vilka 
vi är – de besjälade, inte de krasst penninghungrande – gör bilden än mer tydlig 
av filmarbetare som grupp. 
  
 
En bransch för de unga? 
 
Av de filmarbetare jag stött på är flera unga. På vissa nyckelfunktioner som A-
fotografi, smink och kostym är medelåldern högre, men bland assistenter och 
annan kringpersonal är medelåldern lägre. När jag frågar en av filmarbetarna 
varför det är så, svarar denne: 
 

På vissa poster så krävs det rätt många års erfarenhet för att kunna 
göra ett bra jobb. /…/ Jag har några bekanta [yngre, min kommentar] 
som har jobb på sommaren på restauranger och golfbanor och sen på 
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hösten och vintern gör dom filmjobb.. sen är det dom som inte bestämt 
sig för vad dom vill göra i branschen utan dom håller sig till dom här 
chaufför, runner.. sånna jobb som man kanske inte gör mer än en eller 
två gånger. 

 
Filmarbetets projektkaraktär gör att de som vill prova filmbranschen får söka sig 
säsongsanställningar eller annat mellan de produktionstillfällen som erbjuds. 
Tydligt är att de mindre avancerade jobben besätts av yngre arbetskraft medan 
arbeten som är mer kvalificerade går till de med erfarenhet och därmed också 
högre ålder. När jag påpekade i intervjuerna att jag var frapperad över hur 
många i teamet som var unga ställde jag också frågan om arbetstempot är sådant 
att måste vara ung för att orka med filmarbetet:  
 

Ja, jo.. fast det finns dom som är fyrtio, femtio och jag har jobbat med 
sånna som är sextio faktiskt men det krävs en speciell energi för att 
orka jobba i den här branschen som exempelvis jag har då varit igång 
hela dagen, man sitter ibland men är uppe på språng hela tiden och är 
aktiv.. det är inte som att sitta på kontor eller forska.. eller som att 
jobba under normala omständigheter.  

 
Skillnader mellan filmbranschens villkor och andra yrkesområden markeras åter 
igen. I filmbranschen jobbar man inte, som informanten ovan uttrycker det, 
under ”normala omständigheter”. Där råder andra villkor, vilket understryker 
filmarbetets särskildhet. Att framställa det egna arbetet som så särskilt krävande 
att alla inte förutsätts klara det kan samtidigt vara ett sätt att lansera sig själv 
som en duglig filmarbetare, som ett eget varumärke (Jfr Salomonsson 2003). 
Om nu energin är ett måste för att vara fortsatt anställningsbar och denna energi 
kanske minskar i takt med stigande ålder, då återstår frågan: Kan man åldras 
som filmarbetare?   
 

Det går ju att driva villkoren till en mer human och mer strukturerad 
värld för att få till en bransch och värld som funkar att leva i….. för att 
man ska kunna vara över 45 år och fortfarande jobba i branschen.. 
Tittar man på snittålder idag på team-medlemmar så är den 
skrämmande låg.. Vart tar alla gamla vägen?  

 
Ur ovan angivna citat, men också på övriga platser i intervjuerna, går att utläsa 
att det finns en hög personalomsättning i branschen, men också att det inte är 
självklart att ”brinna” eller ha ”energi” till non-stop-arbete hur högt upp i 
åldrarna som helst. Det framgår också att det är möjligt att skapa bättre 
arbetsförhållanden och villkor, men om sådana villkor faktiskt finns är mer 
osäkert, eller om det ens finns en samlad branschstrategi för att skapa sådana 
betingelser. Det finns regler och fackliga krav men vad hjälper det om 
filmarbetaren ändå accepterar sämre villkor? Är  filmarbetarnas hängivenhet och 
intensiva känslomässiga upplevelser svåra att vidmakthålla i det långa loppet. Är 
kärleken till mediet något övergående när praktiska realiteter som exempelvis 
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familjeliv med ansvar för hem och barn blir aktuellt. Kanske har de äldre brunnit 
ut? Å andra sidan kan man ställa frågan om det är filmarbetarna själva, ständigt i 
konkurrens med varandra som bidrar till det höga tempot. Eller om ”konsten” 
tillskrivs ett högre värde än god arbetsmiljö och ett inspelningstempo som är 
mer anpassat till filmarbetares behov än till finansiärernas plånbok eller 
regissörens ambitioner? Den ”hollywoodisering” som Mc Robbie menar gäller 
för brittiska förhållanden kanske också gäller för svenska då kulturarbetare 
accepterar tuffa arbetsvillkor och låga löner enbart för att få möjlighet att ha en 
plats i ett kreativt och uppmärksammat arbetsområde. Å andra sidan, utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv är ju yngre arbetskraft billigare i drift. Ekonomiska 
incitament kan göra det lockande att anställa de unga. Branschen jagar ständigt 
finansiering till sina projekt. Ett annat väl så viktigt kompletterande skäl kan 
vara att hänvisa till rådande arbetsetik. Bauman (1999) pekar på begäret till det 
”nöjsamma” eller ”intressanta” arbetet, dvs. arbeten med de estetiska värden 
som också Mc Robbie lyfter fram. Kan det vara så att arbetsgivarna utnyttjar 
”begäret” efter en plats i sammanhang som möter utomståendes vördnad och 
beundran och betalar därefter? Bauman (1999) menar att de som får möjligheten 
till sådana arbeten ”hoppar huvudstupa in i de möjligheter och starka sensationer 
som de erbjuder. Arbetsnarkomaner utan fastställd arbetstid, upptagna av 
utmaningar i sina jobb tjugofyra timmar om dygnet och sju dagar i veckan //.” 
(a.a. s 55). Det finns fackliga minimikrav för lön som styrinstrument och det 
finns reglerat hur lång arbetstiden får vara, men efterlevs dessa krav? 
 
En av de intervjuade beskriver filmarbetet som ”non-stop”. Detta kan givetvis 
innebära en filmarbetare som går från produktion till produktion utan längre 
vilopauser, men det kan också tolkas som att arbetet kräver hårt arbete och 
mycket långa arbetsdagar, vilket i sin tur innebär en arbetstid som ligger långt 
bortom Teaterförbundets avtalstext19. Arbetsvillkoren som de presenteras tycks 
tveksamma. Även om hänvisningar finns till åtta eller tio timmars arbetstid per 
dag tycks detta ibland vara en sanning med modifikation. Filmarbetarna är väl 
medvetna om både för- och efterarbete och den reella arbetstiden:  
 

Om man anser att man ska jobba åtta timmar för att det står åtta 
timmar i kontraktet, javisst! Fine!.. men då kan du inte jobba i denna 
branschen. Då har man inte i branschen att göra.  

 
Normala arbetstider verkar inte vara något som filmarbetare kalkylerar med eller 
ställer som krav. Branschen är annorlunda: ”Det är ett annat liv än där du har 
stämpelklocka”. Arbetstidens längd framställs inte gärna som det mest 
betydelsefulla. I intervjusituationerna framskymtar en stor hängivenhet, vilken 
väl rimmar med beskrivningar av arbetsnarkomaner och passionerade 

                                                 
19 Enligt Teaterförbundet (06-08-25) som organiserar film- och TV-arbetare skall arbetstiden omfatta 
40 timmar per helgfri vecka. Arbetsdagen får omfatta tio timmar och en arbetsvecka sex dagar.  
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kulturförmedlare. Begäret till branschen tycks här överbrygga krav på fackligt 
stipulerade krav innefattande normalt reglerade arbetstider. Men det är inte 
enbart långa arbetstider och arbete på annan ort än där man bor20 som avkrävs 
filmarbetarna. Filmarbetarvillkoren tycks mer komplexa än så.  
 
 
Olikhetens särskilda betydelser 
 
I samtal med de filmarbetare som deltar i Produktionen fick jag ta del av många 
likartade berättelser. En sådan var att ingen produktion är den andra lik. 
Berättelsen om det unika projektet kan föra tankarna till ett slags exklusiv 
organism som lever ett eget liv, som å ena sidan föds med idén till produktion 
och dör i samma stund som produkten distribueras, dvs. är klippt och färdig för 
leverans. Å andra sidan ligger det unika och det exklusiva givetvis i filmens 
varaktighet och förhoppningsvisa ”odödlighet”, vilket i sig kan förläna upphovs-
män och skapare ”en plats i historien” (Se Bauman 1994). När det praktiska 
inspelningsarbetet är avslutat lever beviset på det nedlagda arbetet vidare i 
filmens eftertext.  
 
Det unika har sin särskilda betydelse. Inte minst gäller detta att varje produktion 
skall betraktas som något olikt allt tidigare:    
 

Det finns ju ingen produktion som är den andra lik.. det har att göra 
med vilken typ av film, vilka folk som jobbar, tonen i filmen, 
skådespelare.. jag kan inte ens säga att produktionerna liknar varandra 
nånting. Nää, det är väldigt olika.  

 
I citatet ovan ges många exempel på fenomen som kan påverka hur en 
produktion kan genomföras. Olikheten poängteras. När filmarbetarna berättar 
om skillnader mellan olika produktioner ger de samtidigt yrkesvillkoren en 
komplexitet vilken förstärker bilden av särskildhet och utvaldhet. Olikheterna 
tjänar dessutom som påminnelse om att arbetsvillkoren inte ska betraktas som 
rutiniserade eller monotona, samtidigt som filmarbetaren därmed framstår som 
flexibel och anpassningsbar med kunskaper och erfarenheter hämtade från 
många olika sammanhang. Detta gör knappast bilden av särskildhet och 
utvaldhet mindre betydelsefull. Olikheterna tillskrivs typen av film och teamets 
konstellation men också det filmiska innehållet och därmed den ton som filmen 
ska spegla. Larsson (2003) visar via intervjuer med kulturarbetare inom film hur 
dessa resonerar angående filmisk ”ton”. Atmosfären av känslor och 
                                                 
20 Tillkomsten av filmpoler har medverkat till att många produktioner sker utanför 
Stockholmsområdet, dvs. den stad där de flesta långfilmsproduktioner tidigare genomfördes. Idag sker 
de flesta inspelningarna i och omkring regionala filmcentra: som Filmpol Nord (norra Sverige), 
Filmpol Väst (Västsverige), Filmpol Syd (Skåneregionen) och Filmpol Gotland. Detta innebär att de 
filmarbetare som haft sin bas och bosättning i exempelvis Stockholmsområdet temporärt får förlägga 
sitt boende/arbete till andra inspelningsorter.  
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förmedlandet av detta ses som det primära i skapandet: ”Filmens audiovisuella 
berättarmedel måste nyttjas på ett sådant sätt att de förmedlar, eller talar till sin 
publik” (a.a. s 42). Detta sätt att resonera känns igen i intervjuerna också i min 
studie. När den filmiska ”tonen” varierar tycker också Produktionens 
filmarbetare att de måste anpassa sig därefter. I Seger & Whetmore (2004) 
citeras produktionsdesignern Scarfiotti, vilken menar att varje film är att 
betrakta som en helt ny värld, en värld som måste upptäckas och ges en egen 
stil. Även om Scarfiotti och filmarbetarna i Produktionen inte uttrycker sig på 
exakt samma sätt utgår jag ifrån att de avser likartade förhållanden, att varje 
produktion är särskild till sin karaktär. Eftersom varje manus är olika innebär 
detta att filmarbetaren alltid måste börja om på nytt (Jfr Barnwell 2004 s 19). 
Det nya är en del i det hela. Arbetsdagarna är föga standardiserade. En annan 
aspekt är att, trots olikheter, betona arbetsuppgifternas likhet. Varje produktion 
kräver hantverksskicklighet men villkoren för utövandet skiftar. Hantverket 
innefattar förvisso rutin men sammanhanget kräver att denna rutin alltid prövas 
på nytt. Kanske motsvaras denna problematik av den i tidigare avsnitt beskrivna 
tudelningen mellan de som är mer intresserade av det konstnärliga skapandet än 
inspelningsprocessen som sådan? Konstnären måste alltid skapa nytt medan den 
som hyllar processen, det konkreta filmarbetet, kan se såväl likheter som 
skillnader mellan olika produktioner.  
 
 
Sammanfattning 
 
I de berättelser och beskrivningar jag tagit del av framstår filmarbetaren som en 
särskild person i en mycket speciell bransch. Åtminstone är det så man önskar 
framhålla sig själv. Givetvis kan det ligga i sakens natur att alla yrkes-
verksamma, oavsett bransch, lyfter fram sitt arbete som både betydelsefullt och 
speciellt. Det arbete vi har säger ju något om både de val vi gjort och den 
position vi innehar. Vi har dessutom många motiv för att försöka kontrollera de 
intryck vi ger andra i syfte att ställa oss i så god dager som möjligt. Att lyfta 
fram det som är speciellt eller annorlunda är sätt att visa yrkets komplexitet, 
svårighetsgrad, förutsättningar och karaktär, dvs. hur yrket skiljer sig från andra 
jämförbara yrken på ett så positivt sätt som möjligt. Olikheter får särskilda 
betydelser. För filmarbetare tycks det särskilt angeläget att definiera den egna 
sysselsättningen i relief och kontrast till vad den inte är – inte som 
reklambranschen, inte lika välavlönad som för filmarbetare i andra länder, inte 
med en lika hierarkiskt strukturerad organisation som i USA osv. Bilden av 
särskildhet mejslas fram, inte bara i berättelser om vad en filmarbetare gör och 
är, utan också utifrån vad han eller hon inte är, inte liknar, inte skall förstås som. 
Man kan tolka denna strategi – att söka skillnader och diskontinuiteter – som ett 
sätt att skapa ett eget rum där dramaproduktioner och svenska villkor skiljs ut 
från näraliggande branscher och exempelvis den amerikanska filmindustrin för 
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att bli till något eget på egna villkor. Dramaproduktionens särart uppmärk-
sammas och på så sätt markeras också ”fältet” dramaproduktion som något 
annat än musikvideo, reklamfilm eller TV-produktioner. Detta är intressant, inte 
minst då ett par av de intervjuade växlar mellan olika typer av uppdrag i olika 
branscher. Givetvis finns skäl att hävda branschens särart. Den är liten och 
därmed exklusiv, men den är också glamouriserad, med stark attraktivitet. Både 
Bauman (1999) och Mc Robbie (2003) visar, om än på olika sätt, att 
kulturproducenter i olika schatteringar tillhör det nya arbetslivet med krav på 
självförverkligande, kreativitet och ständiga utmaningar, likväl som att det finns 
ett starkt begär idag för att få tillhöra den exklusiva skara som kommer i 
åtnjutande av arbete med sådant innehåll. Filmarbetet stämmer väl överens med 
detta innehåll och filmarbetaren gör sitt bästa för att hålla fram bilden av det 
särskildas betydelse.     
 
Goffman (1994) beskriver hur olika yrkesroller kan bli institutionaliserade i så 
motto att de ger upphov till abstrakta, stereotypiserade förväntningar – dvs. de 
håller fram en fasad, de expressiva uttryck, som förväntas av yrkesrollen, en 
slags kollektiv representation (a.a. s 33). Jag har intervjuat sju filmarbetare med 
olika yrkesroller men jag anser att det finns skäl att diskutera den kollektiva 
representation som förmedlas via filmbranschens yrken i sig. Det finns en 
enhetlighet i hur de intervjuade beskriver filmarbetaren. Det är en person som 
har stor kärlek till filmmediet, som tycker om att arbeta hårt – ibland non-stop, 
som har en speciell energi, som ser arbetet som en utmaning och som låter sig 
slimmas eller formas efter de förutsättningar som branschen kräver. Det senare 
är av betydelse. Med varierande uttryck har jag fått ta del av yrkets förut-
sättningar, inte minst gäller detta betydelsen av nätverk och det rykte eller 
omdöme som filmarbetaren har när det gäller förmåga att ”vara trevlig” och 
”passa in”. Denna anpassning kan beskrivas som förväntningar på en viss social 
kompetens eller kan formuleras som en kemisk-fysisk fråga – att filmarbetaren 
har rätt personkemi. Branschen är liten, attraktionskraften hög. Det är 
konkurrens om jobben vilket sannolikt skapar en känslighet för hur branschens 
kraven formuleras. Produktionsförutsättningarna är sådana att det finns ett 
ekonomiskt klimat, vilket ställer krav på produktionsledningar att hitta 
ekonomiskt godtagbara lösningar. En sådan lösning kan vara att anställa unga 
människor, korta ner inspelningstiden eftersom den är den mest personal-
intensiva och kostnadskrävande eller välja teammedlemmar som är både 
yrkesskickliga, kostnadsmedvetna och erkänt följsamma. 
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KAPTIEL FYRA, VÄGEN TILL DET GEMENSAMMA  
 
I berättelserna om filmarbetarens och filmarbetets villkor ryms variationer, 
villkor delas i ständigt skiftande förutsättningar. Dock är alltid målet ett – att 
producera filmen. Filmarbetarna investerar i sitt stora intresse – att skapa film. 
De uttrycker ett personligt engagemang, vilket kan tolkas som en förutsättning 
för att kunna nå konsensus om hur målet – filmen, eller annorlunda uttryckt, hur 
det konstnärliga innehållet skall definieras. När de pratar om produktions-
förutsättningarna är det tydligt att de ser sig som en del av ett kollektiv, ett slags 
vi, som tillsammans borgar för filmens kvalitet. Detta fick mig att fundera över 
hur det går till när detta vi eller, annorlunda uttryckt, denna tro på ett gemensamt 
projekt etableras. Jag tolkar filmarbetarna som mycket hängivna sitt arbete, men 
vill de göra samma film?    
  
Ett sätt att ”tänka runt” förutsättningar för en gemensam målbild utgår från att 
medarbetarna i ett team skapar en gemensam projektion om det filmprojekt de 
ingår i, om dess syfte och mål. I intervjuerna framgår vissa gemensamma 
ställningstaganden som t.ex. att en produktion med ett tungt dramatiskt innehåll 
reser krav på ett helt annat förhållningssätt under inspelningsperioden än en 
komedi. Manus kan beskrivas som produktionens minsta gemensamma 
nämnare, allas utgångspunkt även om inte alla har ett absolut tolkningsföreträde 
till hur detta skall iscensättas bild- och ljudmässigt. Manusberättelsens ton tycks 
ändå kräva någon form av följsamhet. Om manus förstås som utgångspunkt för 
filmarbetet gäller för produktionsledningen att definiera vilka konsekvenser 
denna text får för medarbetarnas sätt att förhålla sig och agera.  
 
Under den gemensamma uppstart som inleder Produktionens inspelningsperiod 
och som samlar och förbereder alla medarbetare för själva inspelningsprocessen 
förmedlar produktionsledningen sin syn på hur inspelningen bör genomföras. De 
ger sin bild av tillvägagångssätt, filmiska idéer och stämningar nödvändiga för 
att nå det resultat som eftersträvas. Detta sätt att organisera en inspelningsperiod 
medverkar troligtvis till att integrera Produktionens medlemmar, skapa en 
ordning för inspelning och att socialisera filmarbetarna in i en önskad struktur 
där alla förväntas gå åt samma håll. Seger & Whetmore (2004), som intervjuat 
amerikanska filmarbetare angående produktionsprocessen, menar att den mest 
betydelsefulla uppgiften i uppstartsskedet är att kunna förmedla en samfälld 
vision till samtliga medarbetare. Varje person i teamet måste ha förmåga att ”se” 
samma film (a.a. s X). Att alla ”ser” samma film, eller har samma mål 
betydelsegörs. Kanske kan denna förmåga till seende också förklaras som att: 
”När tankens styrning fokuseras framstår det som en önskan om att få styra 
såväl hjärna som hjärta”, dvs. att målstyrning också innefattar en känslostyrning 
(Salzer-Mörling 1998, s 141). Teamets medlemmar ska inte bara utföra 
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uppgifter efter anvisningar utan också tro på företaget och känna för vad de gör, 
eller åtminstone låtsas tro på att spelet är på riktigt och bete sig därefter (Se 
Bauman 1999, s 56). Tron på projekt blir den vision, den målbild, som teamet 
kan använda som projektion för hur framtiden kommer att gestaltas, den bild 
som styr hur de olika aktörerna ska investera i processen (Se Idvall, 2003 s 159).  
 
Om den kick-off eller uppstart som genomförs i anslutning till inspelningsstart 
betraktas som en initiationsrit finns det skäl att diskutera, inte enbart 
trevlighetsfaktorn vid en sådan sammankomst, utan också att denna har andra 
funktioner. Reimers (1995) visar på studiet av ritens legitimerade funktion av 
grundläggande värden. En av ritens främsta innebörder är att integrera dem som 
deltar i detta för alla gemensamma. Riten kopplas oftast samman med religion i 
vars sammanhang man förhandlar om, etablerar och kommunicerar gemen-
samma värden. Riten kan också förstås i ett mer vardagligt sammanhang som då 
Goffman (1994) talar om ”vardagens rituella beteende” där rit kan liknas vid ett 
meddelande till de inblandade. Ritens syfte är att skapa ett avbrott i det sociala 
livet21. Jag har valt att tolka Reimers resonemang om riten som översättningsbar 
också till filmproduktionsvillkor inklusive de intentioner som finns för att samla 
teamet till att dela uppfattningen om hur ett manus bör gestaltas, vilken mening 
och betydelse manusberättelsen har och hur detta arbete skall omsättas praktiskt 
i inspelningssammanhanget. Riten fungerar som både en tidslig och en social 
ram. I riten grundläggs ett ”vi” och den skapar förutsättningar för att de som 
inkorporeras i gemenskapen också delar gemensamma värden, hur man enas om 
en tolkning vilken kan kommuniceras medlemmarna emellan.  
 
Mer precist kan begreppet passage-rit22 (ursprung van Gennep 1960) vara 
tillämpligt för att förstå inspelningsprocessen start, genomförande och avslut 
(uttryckt som separation, övergång och inkorporering). Passage-riten uttrycker 
en form av förändring där aktören erhåller ny status och ny position, dvs. i detta 
sammanhang går från att vara en civil person till att bli en arbetande 
filmarbetare i ett speciellt sammanhang. Riten har inte enbart en ”vi-skapande” 
funktion. Förändring av status och position kan innebära känslomässig 
förändring där aktörerna inges mod att möta framtida kriser och få förklarat 
vilka plikter och rättigheter som är knutna till de olika rollerna (Reimers 1995 s 
29-30). Min tolkning är att den kick-off som inspelningsstarten föregås av har en 
sådan funktion. Genom att samla filmarbetarna tas ett gemensamt avstamp både 
                                                 
21 Antropologen Leach framhåller att riter skapas för det sociala livet, utan riter skull all ordning 
upphöra. Genom riten försöker vi att skapa avbrott i det sociala livet. Därmed ges möjlighet att mäta 
tiden. Jag håller för troligt att det är just denna ordning som eftersöks i filmproduktionssammanhang. 
Initiationsriten ger besked om att individen ”blir” filmarbetare med alla dess förutsättningar och 
villkor. När inspelningen avslutas blir avskedsfesten slutpunkten för inspelningsförhållandena och 
filmarbetarna kan återgå till ”normalt” socialt liv. 
22  Passage-rit är en rollförändring, dvs. rit eller ceremoni, vilkas funktion är att lätta på den oro och 
spänning som roll- och statusförändringar kan medföra (Öberg 2002, s 47).  
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i termer av social grupp, som team och som individer med specifika positioner, 
dvs. med en klar rollfördelning. Konstruktionen av team som arbetsmodell 
förbereder för sammanhållning och familjekänsla. I och med att teamet blir till, 
blir också filmarbetaren medlem i en ny social gruppering. När inspelningstiden 
är slut återförs filmarbetaren till det normala sociala livet. Passageriten 
definierar på sitt sätt inspelningsperioden. Den ger den en start och ett avslut och 
blir ett verktyg att förklara konstruktionen av ett ”vi” men ger också bidrag till 
förståelsen av den i intervjuer återkommande familjemetaforen. Genom kick-off 
samlas filmarbetarna till ett formaliserat, ritualiserat sammanhang där de 
tilldelas roller, förevisas handlingsutrymme (om hur manusberättelsen skall 
tolkas och hur de ska förhålla sig, om arbetsdelningens villkor osv.). När 
filmarbetet avslutas och större delen av teamet löses upp går teammedlemmarna 
tillbaka till det sociala livet och filmfamiljen löses upp.  
 
 
Att vara och uppträda som ett vi  
 
Efter uppstarten och initiationsritens förberedelse för att arbeta som ett ”vi” med 
en kollektiv och enhetlig förståelse för hur manusberättelsen bäst skall gestaltas 
vidtar inspelningsvardagen. I de berättelser som jag tagit del av, som handlar om 
vardagspraktiken är det tydligt att de förutsättningar som ges vid den gemen-
samma inledningsträffen får genomslagskraft. Det finns flera hänvisningar till 
dess betydelse för inspelningsresultatet. Filmarbetarna visar tydligt att de har 
kunskap och förståelse för inspelningsprocessens nödvändiga villkor. De har 
tagit till sig berättelsens ”ton” och försöker på olika sätt anpassa sitt arbete till 
att uppträda på ett sådant sätt att de ger stöd efter förutsättningar, som de anser 
rimliga och ändamålsenliga för att Produktionen skall lyckas:  
 

Det brukar vara så inför varje spelning… inte varje, det beror på… 
men det här är en sådan inspelning att man tjänar på det… här behöver 
vi en stämning som ska vara ganska mörk och då om har det så på 
settet (inspelningsplats, min kommentar) en massa folk som står där 
och masserar varandras axlar, kramas och skrattar… då kanske det blir 
väldigt svårt för skådespelarna att ta fram det där mörka…. Så inför 
vissa filmer och inspelningar försöker man att hålla ner på det där lite 
grand… med det menas ju inte att man inte ska vara snälla mot 
varandra… snarare att man ska tänka sig för lite och ha lite respekt för 
varann… och sen för skådespelarna att lite mer för hur dom utövar sitt 
yrke ännu mer…… essensen i filmen. 

 
Filmarbetaren ovan beskriver sitt uppträdande som att det matchar den filmiska 
stämningen och stödjer såtillvida både manus, skådespelare och regissörens 
intentioner. Hur de agerar som grupp tillskrivs stor betydelse. Ideala villkor 
utmärks av en god och kamratlig stämning där man uppmärksammar, stöttar och 
t.ex. kramar om varandra. Uppträdandet under inspelning anpassas också till 



   

 56

filmens ”essens”, dess ljus eller mörker och till skådespelarnas behov av stöd 
och stadga i sitt yrkesutövande. Seger & Whetmore (2004) menar att 
filmproduktionsprocessen kräver:”The need for mutual trust, respect and 
affection between the collaborators can be seen in all phases of the production” 
(a.a. s 87). Min empiriska fråga blir då: Är det verkligen så här? Råder 
ömsesidig tillit och anpassar sig teamet efter de känslomässiga stämningarna i 
filmen? 
 

Jaa, undermedvetet tror jag det. Det nämns ju givetvis vid det första 
tillfället när vi träffar varandra för första gången … vid genomläsning 
av manus och diverse avdelningar kommer med sina grejer. Då säger 
fadden [inspelningsledaren, min kommentar] och regissören… såhär 
och såhär är det på set.. för att vi ska kunna ha möjlighet att skapa 
denna stämning. Man hör det men väljer ju givetvis att gå ut och jobba 
med det som man alltid gör på något sätt… men det ligger ändå där i 
bakhuvudet och på det sättet formar det sättet att vara… det formar 
teamet! 

 
De integrationssträvanden som synliggörs vid kick-off manar till anpassning i 
inspelningssammanhang. Man håller ihop, tar hand om varandra, ställer upp för 
varandra och kontrollerar både sitt eget uppförande och de andras. I citatet ovan 
framgår att filmarbetaren gör det som han eller hon brukar göra, dvs. de utnyttjar 
sina erfarenheter och yrkeskunskaper till nya sammanhang. ”Gamla” erfaren-
heter prövas sålunda under nya villkor där de ”finstilta” arbetsrekommenda-
tionerna innefattar anpassning och därmed lärande i en ny situation. Det finns 
skäl att anta att denna anpassning till mer eller mindre outtalade krav inte 
nödvändigtvis behöver innebära ordergivning, belöning eller bestraffning för sitt 
genomförande. du Gay (1996) beskriver, som en jämförelse, detaljhandelns 
utveckling och de reformer som genomförts när det gäller de handelsanställdas 
arbetsvillkor. Författaren pekar på hur dessa reformer kännetecknats av att de 
anställda tar allt större ansvar för egna initiativ när det gäller sin plats i 
organisationen: ”// it also demanded productivity through people: it emphasized 
the importance of generating a greater sense of identification between staff and 
company and of encouraging every member of the organization to feel 
personally accountable for its success” (a.a. s 129)23. Jag tycker mig se likheter 
mellan du Gays resonemang och det sätt på vilket filmarbetarna beskriver 
teamarbete. På samma sätt som de detaljhandelsanställda görs alltmer ansvariga 
                                                 
23 Rose (1996) beskriver det självreglerade subjektet som: ”Technologies of the self take the form of 
the elaboration of certain techniques for conduct of ones relation with oneself, for example, requiring 
one to oneself epistemologically (know yourself), despotically (master yourself), or in other ways 
(care for yourself)” (a.a. s 29).  De krav på självstyrning som synliggörs i filmarbetarnas berättelser 
om anpassning, formande osv. kan delvis förklaras i termer av en ny styrningspraktik som växt fram 
under de sista decennierna under 1900-talet och som därmed blivit mer självklar praktik än tidigare. 
Teamarbete som modell stödjer denna självreglering i så motto att varje medarbetare förväntas ta ett 
stort ansvar för teamets övergripande arbetsområde. Jag antar dessutom att det finns ett mycket litet 
tidsutrymme i inspelningssammanhang för att ge detaljerade anvisningar till alla teammedlemmar.    
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via självstyrning: ”a favour of a culturally constructed form of self-regulation – 
the ultimate form of cheap government” (a.a. s 129) blir också filmarbetarna 
individuellt såväl som kollektivt ansvarig för att ledningens intentioner följs. De 
förväntas reglera sitt beteende och handlande på ett för inspelningssamman-
hanget optimalt sätt. Kravet på ett ”vi” förmedlar sannolikt känslan av 
gemenskap, sammanhållning och lojalitet men medger likväl att alternativa 
meningar, åsikter och värderingar om produktionsprocessen tonas ned, döljs, 
skyms eller bortses från. I den konkurrensutsatta situation som filmarbetarna 
befinner sig finns det skäl att individuellt och tillsammans med andra i teamet 
kontrollera sina förehavanden för att på så sätt framstå som den ideale 
filmarbetaren, en flexibel, anpassningsbar och inlyssnande person med förmåga 
att variera sig efter den ton som manus och ledning kräver.     
 
 
En enda stor familj 
 
Filmarbetarnas benägenhet att namnge teamet och tillhörigheten till filmarbetar-
gruppen som familj är slående. Ambitionen att skapa ett väl sammanhållet team 
synliggörs inte minst i hur informanterna benämner gemenskapen. Man ska vara 
som en familj. I familjen inkorporeras de som delar värderingar, tillhörighet och 
inte minst i vardagsslitet under produktionstid:  
 

Ja det som är kul med filmproduktion är att man gör det här till 
familj…/…/ Den sociala gemenskapen är viktig. 
 

Familjens betydelse lyfts fram. Är det projektverksamheten i sig, dvs. en snabb 
och tillfällig arbetsform etablerad vid kick-off, som kräver en specifik typ av 
sammanhållning för att möjliggöra att medlemmarna under projekttiden kan 
minimera konflikter och därmed maximera effektivitet. Eller ska man kanske 
betrakta familjen som den stödjande miljö filmarbetaren behöver för att både 
vara produktiv och skapande (Gripsrud 2002, s 325). Familjen ersätter, med 
hänvisning till passage-ritens funktioner, den normala sociala familjen under 
inspelningstiden och är en tillfällig stödform när filmarbetaren frikopplas från 
vardagsfamiljen och därmed behöver en ny organisation för att få tillhörighet 
och trygghet.  
 
Teamet behöver sin familj. Inspelningsförutsättningarna beskrivs som ideala när 
alla håller ihop, fungerar väl och anpassar sig till inspelningens särskilda villkor 
hur de nu kan komma att ta sig ut. Flera har arbetat tillsammans i olika 
konstellationer, vilket medverkar till:  
 

Lite familjekänsla tillsammans och då…/…/ så det är en bra bas för en 
produktion.. alla känner alla.  
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Kända eller okända, alla görs delaktiga i familjens hägn. Ibland utökas familjen 
till att också innefatta flera familjers samvaro. Man möts på ”släktfesten”, dvs. 
Guldbaggegalan. Familjens särskilda tillhörighet manifesteras i denna media-
uppmärksammade firmafest där branschens medlemmar tävlar om erkännande, 
status och positioner.  
 
Beskrivningen av den centrala och så betydelsefulla avgränsning, familjen, har 
fått mig att fundera över på vilket sätt denna gruppering fungerar och varför den 
får en så framskjuten plats i berättelsen om vad en filminspelning innebär. 
Moxness (1999) beskriver omedvetna krafter på arbetsplatser, i familjen och i 
hela samhället. Familjen står för en metafor som integrerar genom att skapa 
bilder av samhörighet och en delad värld (Moxness 1999, Salzer-Mörling 1998, 
s 149 f.) Familjen innefattar, i psykologisk betydelse, de människor vi får en 
särskild anknytning till. De som är ”en av oss” bidrar till att skapa hemkänsla. 
”Den som är medlem i en familj har en plats i livet och är därför avundsvärd”, 
menar Moxness (1999, s 73). Varje metafor erbjuder dock ett sätt att se som på 
samma gång innebär ett sätt att inte se, att inte ge uppmärksamhet till annat. Om 
familjemetaforer erbjuder gemenskap, lojalitet och samhörighet vad är det då 
metaforen utesluter?  
 
 
Omsorgen om varandra 
 
Efter att ha deltagit vid några inspelningstillfällen blev jag medveten om den 
omsorg som vissa filmarbetare tycktes ge varandra vid skilda tillfällen. Någon 
eller några kunde rycka in och exempelvis hjälpa till om det var stressigt och 
mycket rekvisita skulle flyttas och tiden var knapp. Jag kunde också se att olika 
medlemmar i teamet kramade om och pushade på varandra då och då under 
inspelningsdagen. Under mina besök på inspelningsplats hann jag aldrig se 
några avvikelser från familjesammanhållningen, snarare uppfattade jag mycket 
kamratstödjande, en stor påpasslighet, hjälpsamhet och omsorg om de 
inblandade. Min bild stämmer såtillvida väl överens med några av film-
arbetarnas utsagor om hur teamet (sam)arbetar och stödjer varandra för att den 
önskvärda stämningen skall uppstå. Det är så självklart att jag som gäst i 
inspelningssammanhang, bör ha ha upptäckt det: 
 

Det är ju en viss stämning. Det känner väl du också? Alla som jobbar, 
vi som håller på… alla försöker verkligen driva det framåt hela 
tiden… på det viset tror jag ju att man orkar hålla på. 

 
I citatet ovan blir det tydligt att stämningen, tonen, styr filmarbetarnas 
uppträdande under inspelning likväl som att de ser sin egen roll och betydelse i 
förmågan att ytterligare driva inspelningen framåt. Detta tillsammans med andra 
uttalanden tolkar jag som ett ytterligare tydliggörande av teamet som en familj 
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som håller ihop och agerar tillsammans som ett gemensamt ”vi”. En stund 
senare ställer jag frågor om den sociala samvaron, vilken innebär många 
intensiva veckors inspelning med täta relationer, inte minst för att många 
filmarbetare kommer från andra orter och enbart bor på inspelningsplats under 
projektanställningen. Kräver inte detta social kompetens, och vad gör man om 
alla inte passar in eller ens vill passa in i den stämning och den ton som betygas 
som så viktig för slutresultatet. Frågan blir inte minst relevant efter att ha förstått 
av producentens utsagor att personalproblem inte är ovanliga och är något som 
bör lyftas fram och pratas om:  
 

… det är klart, krasst sett kan man nog säga att det att man givetvis 
måste platsa… men till viss del handlar det nog om kunskap.  

 
Olika personer i teamet måste kunna passa ihop. ”Passbitarna” beskrivs dock 
som avhängiga kunskap och förståelsen för det sammanhang och filmarbetets 
särskildhet.  Den kamratliga och ibland ”gulliga” tonen, var kommer den då 
ifrån? 
 

Jag tror att det är en förutsättning… alltså människor är ju i behov av 
stöd och att känna att de gjort något bra och att man inte bara känner 
att, eller att man får höra från nån: ’Det var ju en grym dag igår, en 
grym dag.. men idag blir det en ännu bättre dag!’ Alltså jag tror det är 
jätteviktigt att… kanske viktigare än i andra…. Eller kanske inte 
viktigare men vi kanske måste fokusera mer på att man.. försöker ge 
det där stödet /…/ Alla kanske inte tänker på när man gör det. Det 
kommer automatiskt.  
 

I det fortsatta samtalet görs jämförelser med militärlivets villkor, vilket i sig 
innebär att leva nära varandra och dela vardagens villkor dygnet runt. Jag får ta 
del av många krigiska metaforer i intervjuerna, vilket i sig indikerar att 
familjelivet knappast enbart kan tolkas som en dans på rosor utan snarare som 
en kamp mellan olika tolkningsföreträden och viljor. Filmproduktion tycks inte 
bli till utan motstånd. Den ständiga närheten till varandra skapar vissa 
beroendesituationer som jag förstår det, men också trygghet, likväl som en viss 
reciprocitet. Det är en av familjens mer betydelsefulla funktioner såväl i det 
militära som i filmproduktionssammanhang. Om det är ett ”vi” som gäller är det 
självklart att: ”Ja, den ene räddar den andre. Ja det måste vara en kamratlig 
stämning för att det ska fungera”.  
 
En konfliktfri stämning beskrivs som en förutsättning för att få arbetet att löpa 
så friktionsfritt som möjligt. Personkemi, anpassning till filmisk ton, anpassning 
till teamet, kamratstöd, förmåga att kommunicera och att lösa problem beskrivs 
som viktiga variabler för arbetsmiljön och därmed filmens slutresultat. För att 
uppnå ett gott resultat måste man, vilket också framgår i olika sammanhang, 
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känna varandra, lita på varandra, dela samma värderingar och arbeta på att 
skapa den stämning som filmarbetet kräver. Familjens funktion blir en alltmer 
övertygande historia. Det ska vara nära band mellan familjemedlemmar. 
Lojaliteten dem emellan är stark och måste så vara: 
 

Man är ju en stor familj.. för att orka hålla modet och intresset uppe så 
måste man ha den attityden. 

 
I familjerelationen stödjer man varandra, man kramar varandra, man försöker 
hålla modet och intresset vid liv. Vad är det då som gör arbetet så krävande att 
det förutsätts en speciell attityd och en fysisk kontakt och vad i arbetet är så 
svårt att stöd behövs? I filmarbetarnas utsagor blir vissa uttryck för 
inspelningsvillkor och samhandlande tydliga – teamets medlemmar förutsätts 
stödja varandra, rädda varandra och arbeta på att både mod och intresse 
upprätthålls. De enskilda medlemmarna måste orka prestera och för detta krävs 
trygghet i familjesamvaron. Men varför är det så viktigt att modet hålls uppe? 
Finns det i familjemetaforer mindre trevliga inslag som man inte vill vidkännas. 
När producenten diskuterar inspelningsvillkoren blir det tydligt att ”gullighetens 
attityd” inte alltid enbart bär på positiva kopplingar eller ska betraktas som ett 
uttryck sprunget ur en genuin omsorg om varandra: 
 

Problemet är det finns ju en stor rädsla för att man är ett team och för 
att göra bort sig.. för det är lätt att det sprider sig och därför håller ju 
väldigt många en falsk attityd, som du säger då.. Man klappar varandra 
på axeln och allt det där.. det är många gånger, för jag är lite 
halvkänslig.. jag vill inte ha folk i närheten om jag inte känner dom.. 
det är falskt.. det är en attityd som har vuxit fram för att man vill hålla 
sig väl med alla. Jag skulle önska att det var mer äkta för då kan man 
rensa det som är dåligt.. men det har blivit trevligare med åren tycker 
jag. Ja vi har det väldigt trevligt… jag ska väl inte slå mig för bröstet 
men vi har väldigt trevligt… Vi försöker skapa den miljön av trygghet 
på inspelning… det är ju målet. Sen är det ju inte alltid man lyckas för 
det.. 

 
I familjens hägn ryms inte enbart det omhuldande goda. Där finns också en dold 
men ständigt närvarande konkurrenssituation. I en liten och begränsad film-
arbetarvärld är ryktet viktigt. Kan teamet arbeta tillsammans och skapa positiva 
villkor tycks det vara en bonus för fortsatta arbetsmöjligheter. Att det är en 
trevlig stämning under inspelningen är viktig som arbetsmiljöaspekt. 
Producenten önskar sig mer ”äkta” beteende för att kunna rensa bort de attityder 
som inte har en genuin (familjär?) grund. Det ”gulliga” beteendet är tveeggat. Å 
ena sidan är organisationen, familjen, beroende av ett gott socialt, familjärt, 
klimat medan det å andra sidan finns en beroendesituation där de enskilda 
medlemmarna måste kunna hålla sig väl med varandra för att slippa dras med ett 
negativt rykte inför eventuellt kommande arbetstillfälle. ”Syskonen” i film-
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familjen kan gnabbas men de får inte ställa till kaos och äventyra 
filminspelningen. Hur som tycks ”gullighetsförhållanden” och ”formbar-
hetskraven” indikera stora krav på flexibilitet. Sennet (1999) beskriver den 
moderna, globala kapitalismen och det flexibla arbetsliv detta kräver. Han menar 
att det krävs en ständig anpassning till förändringar: ”Arbetstagare förväntas 
uppträda smidigt, vara öppna för förändringar med kort varsel, ständigt ta risker, 
bli alltmer oberoende av regler och förordningar” (a.a. s 17). Sennets 
resonemang är intressant även för filmarbetarvillkor. ”Smidigheten” skulle 
kunna jämställas med ”formbarheten”. Kraven på teamets medlemmar är 
anpassning till de regelverk som gäller olika produktioner (och därmed olika 
arbetsledare). Arbetet i sig innebär en risk – faller medlemmarna inte in i de 
förväntade ramarna minskar sannolikt möjligheterna till nya arbetsperioder. 
Sennet ifrågasätter också teamet som konstruktion då han menar att den 
moderna arbetsmoralen fokuseras på gruppmedverkan. Där hyllas lyhördhet och 
mjuka egenskaper som att kunna lyssna och vara arbetsvillig (a.a. s 138). 
Framförallt betonas arbetslagets anpassningsförmåga till rådande omständig-
heter och är sålunda en ideologi som väl passar in i en flexibel samhällsekonomi 
och som i fallet med Produktionen, i en kreativ organisation.   
 
 
Fostransprocessen 
 
En av familjens viktigaste uppgifter är att skapa optimala förutsättningar för 
inspelningsprocessen. Jag har tidigare redogjort för hur sammanhållningen kan 
konstrueras. Räcker då detta för att hindra problem under inspelningsperioden? 
För vissa av filmarbetarna, de med ett mer övergripande produktionsansvar, 
innebär närvaron av tidigare kända ”familjemedlemmar” en situation där 
villkoren för familjelivet redan är kända:  
 

/../ det underlättar om man känner dom.. och dom vet då att gör inte 
livet surt för mig för då gör du bara livet surt för dig själv… och det 
handlar bara om att jag ska se till att det funkar mellan alla och om nån 
inte gör det så påverkar det allihopa och det går inte.  

 
”Familjesammanhållningen” är viktig och konsekvenserna är stora i de fall 
sammanhållningen brister. Disciplin krävs av teamets medlemmar. Seger & 
Whetmore (2004) menar att den hektiska natur som filmarbete innebär:”means 
that ’training’ new people or familarizing them with the nuances of a particular 
production style is out of the question. There is simply no time” (a.a. s. 39). Det 
underlättar att ha kända medarbetare i teamet. Inspelningsperioden är kort och 
intensiv. Till teamet söker man personer utifrån nätverk, dvs. sådana man arbetat 
tillsammans med och därmed har kunskap om. Ett sådant anställningsförfarande 
underlättar givetvis och kan förstås som tidsbesparande eftersom erfarna 
medarbetare inte behöver detaljanvisningar utan är mer eller mindre själv-
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gående. I en mening kan sådana personer redan ses som disciplinerade. 
Förutsättningar och villkor för inspelning är då klargjorda och familjen sannolikt 
mer möjlig att kontrollera. Arbetet präglas såtillvida av en villkorad sam-
handling. Utan disciplin hotar familjeupplösning och kaos. Goffman (1994) 
beskriver utförligt villkoren för teamhandlande (team har här en utvidgad 
betydelse). Han menar att teamet är med nödvändighet förenade med varandra 
genom ett ömsesidigt beroende. Varje medlem i teamet har dock möjlighet att 
sabotera eller fördärva sammanhållningen genom t.ex. olämpligt beteende (a.a. s 
79). Inspelningsledaren är en av dem som har som uppgift att tillhandahålla 
bästa möjliga inspelningsklimat och därmed tillse att sabotage inte inträffar. 
Såtillvida kan inspelningsledaren betraktas som teamets regissör, dvs. regissör i 
denna bemärkelse regisserar inte skådespelarna utan teamets medlemmar i deras 
respektive rollutövande. Goffman (1994) menar att denna funktion har två 
speciella uppgifter – att se till att varje teammedlem vars framträdande visar sig 
vara olämpligt återförs till ordningen och att stimulera till ett agerande med 
passande känslomässigt engagemang (a.a. s 90). Detta innebär att vara stödjande 
och uppmuntrande men också hålla ordning och utmäta sanktioner. Inspelnings-
ledaren ska driva inspelningen framåt i en positiv anda men denne ska också 
sätta gränser och normera vad som är lämpligt i en inspelningsmiljö: 
 

Nyckeln till filmproduktion ligger i att man vet vad man ska göra, att 
kunna kommunicera för det är så mycket som kan hända på kort tid. 
/.../ Man måste [också] ha en viss typ av disciplin och en viss attityd! 

 
Inspelningsledaren har legitimitet att uppträdda både som ställföreträdande till 
producenten och regissören för att stödja det konstnärliga arbetet och att vara 
ekonomisk och logistiskt effektiv. Med dessa tunga funktioner i ryggen finns 
auktoritet att sätta gränser och ställa villkor: 
 

Ja jag sätter.. det säger jag klart och tydligt att.. första dan på 
inspelningen, innan vi ens hunnit börja med den.. att jag samlar alla på 
plats att såhär är det, klart och tydligt.. och sen är det bara så.. Först 
och främst är det inte i någons intresse att säga emot mig, för det är jag 
som driver inspelningen, men nummer två sen är det ju i deras och 
allas intresse att det sker på det sättet som vi har bestämt… och det är 
på det sättet att vi kommer att ha kul men det kommer att bli effektivt.. 
annars blir det jobbigt och alla vill ju ha det effektivt.. Då måste man 
vara disciplinerad och ha kul och det betyder inte att man måste ha 
tråkigt eller vara diktator.. /.../ Så länge man är klar och tydlig så 
slipper man skälla på folk. Då gör dom sitt jobb och det är 
förutsättningen för att göra en bra film… 

 
Det är ett enhetligt och ordnat ”vi” som är det eftersträvansvärda. I ovan 
nämnda citat pareras skickligt mellan hur ”jag” bestämmer villkoren eftersom 
”vi” förväntas både ha roligt och vara effektiva. Även i detta citat återges för 
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inspelningen nödvändiga villkor uttryckt som att miljön måste vara lugn och 
trygg, filmarbetarna disciplinerade. Nu är det inte alltid så. Trots tydliga 
anvisningar vid inspelningsstarten uppkommer ibland problem som måste lösas. 
Inspelningsledaren tar ett samtal med den eller de personer som inte följer 
mallen. Avvikelsen behandlas individuellt. Den som stör den fastlagda 
ordningen för ett gemensamt ”vi” behöver korrigeras. Producenten betonar att 
de personalproblem som diskuteras inte nödvändigtvis behöver bero på 
filmarbetares brist på duglighet utan att de helt enkelt inte passar i 
teamkonstellationen för att han eller hon inte har den sociala kompetens som 
krävs. Anpassningen till, och betydelsen av, ett samlat ”vi” får i ljuset av detta 
en större vikt än enskilda individers hantverkskunnande. Skicklighet i yrket 
torde därför innebära inte enbart kunskaper och erfarenheter, av filmarbetets 
praktik utan också förmåga till social anpassning under varierande arbetsvillkor. 
Det kanske är det som är personkemi, att passa in eller kemiskt-fysiska 
förutsättningar.   
 
 
Som ett resande teatersällskap 
 
Tillblivelsen av filmpoler24 och utflyttningen av produktion från storstäderna har 
medfört förändrade villkor för en del filmarbetare. Det är inte alltid längre 
möjligt att hitta arbetstillfällen på hemorten. För att få arbete krävs, för dem som 
inte enbart kan livnära sig på arbetstillfällen i anslutning till hemorten, att flytta 
temporärt dit jobben finns, vilket kan innebära att arbeta på en produktion i 
Trollhättan, en andra i Ystad och en tredje på Gotland. Jämförelser med resande 
teatersällskap eller, som en av informanterna uttrycker det – cirkusmänniskor – 
kan därför ses som relevant. Av de filmarbetare jag intervjuat i Produktionen 
bor flera på inspelningsorten. De bor i, av produktionsbolaget, hyrda lägenheter i 
ett flerfamiljshus i en av stadens förorter. Ett av kraven med regionalt förlagda 
inspelningar är att vissa av teamets medlemmar skall ha sitt boende i när-
regionen. Tillkomsten av filmpoler tänks därmed gynna arbetskraft på orten25. 
Så är det också i detta fall, vilket gör att en del av teamet bor permanent i 
regionen medan övriga har ett tillfälligt boende. Under inspelningsperioden 
ordnar man gemensamma aktiviteter som sportaktiviteter, biobesök, pubkvällar 
m.m. Flera av de tillfälligt inflyttade åker hem under helger. Alla gör det inte, 
vilket innebär att inte endast arbetstid utan också fritid ägnas till ”team-
samvaro”. Goffmans (1994) distinktioner mellan bakre och främre scen kan här 
användas för att förstå att det av en yrkesrollsinnehavare inte enbart krävs roll-
skicklighet på den främre scenen, dvs. i själva yrkesutövandet inför publik och 

                                                 
24 För förståelse av tillblivelsen av filmpoler se Blomgren (2007) men också Dahlström (2005).  
25 I den aktuella filmpolen ska hälften av antalet avlönade personer i en filmproduktion vara bosatta i 
regionen för att samproduktion skall vara aktuell. Timm (2003) beskriver den regionala film-
verksamheten som delvis en konsekvens av anslutningen till EU.  
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förmåga att förmedla den karaktär och de egenskaper yrkesrollen kräver utan 
också att man fungerar i samvaron med yrkeskollegor i möten även utanför 
själva yrkesutövandet, dvs. på raster och fritid. Filmarbetaren måste passa in i 
fler än ett sammanhang.   
 
Att arbeta intensivt i flera veckor, leva nära övriga filmarbetare och acceptera 
och delta i den sociala samvaron är en utmaning, menar en av de intervjuade. 
”Vi-et” ska inte bara fungera i arbetet utan även på fritiden. Även om 
stämningen vid inspelningen är god, samvaron med arbetskamraterna är väl 
fungerande och trevlig är det ändå inte oproblematiskt att vara hemifrån i långa 
perioder: 
 

Jaa, det är inte lätt.. det får man tåla.. och sen finns det ju en orsak till 
att det är väldigt många människor som jobbar med film… men 
hoppar av…familjen blir lidande och är det som jag har det… att andra 
är beroende av mig… så är det värre. En period var jag i Stockholm 
och på Gotland i tio månader. Det var tungt! Men det gick… det beror 
ju på att man vet… OK jag börjar här och det är ingen obestämd 
framtid… 

 
Som jag förstår de ständiga bytena mellan olika inspelningsplatser är detta  
komplicerat, men arbetet är självvalt, villkoren kända och inspelningsperioderna 
är begränsade och därför hanterbara åtminstone för den filmarbetare som uttalar 
sig ovan. När jobbet så kräver måste man acceptera att flytta dit jobbet är 
förlagt. Av informanternas utsagor att döma kan det tolkas som att de bor och 
lever mycket nära varandra under ett antal inspelningsveckor. De lär känna 
varandra och när inspelningstiden är över splittras teamet för att dess 
medlemmar eventuellt ska träffas igen i nya produktioner likt cirkusartister 
ständigt på resa till nya platser. Dessa ideliga byten mellan produktioner, orter 
och samarbetspartners är som nedan anges, en del av filmarbetets villkor:   
 

//.. för filmarbetare är ganska självgående.. i synnerhet när man ligger 
borta som här, vi försöker göra grejor tillsammans men i och med att 
folk är vana att gå från team till team då är det inte samma behov av 
grejer som om det varit en vanlig anställd som kommit till en  ny 
arbetsplats. Det här är en del av hela processen som de är vana vid…  

 
Filmarbetarna är vana vid att arbetsvillkoren varierar och att flytta mellan 
inspelningsplatser. De har ingen ”fast” plats dit de kan återvända där de kan 
placera sina tillhörigheter. Till den ständiga föränderligheten måste 
filmarbetaren förhålla sig. Självklart lyfter informanterna fram nackdelen med 
denna platslöshet. Det betraktas som slitsamt att ständigt flytta mellan 
inspelningsorter. Det är tydligt att utlokaliseringen av arbetstillfällen kringskär 
möjligheterna till en normal samvaro med andra människor, dvs. de som lever 
utanför filmbranschen. Att ligga borta på inspelning i veckotal ställer hinder i 
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vägen för att exempelvis ta del av utbildningar eller att gå kurser. Det är inte 
alltid heller möjligt att delta i sociala aktiviteter på hemmaplan, vilket gör att 
kontakt med vänner och familj inte kan upprätthållas på ett sätt som jag förstår 
att flera av de intervjuade önskar. Det finns de som påpekar att de har satt en 
gräns för hur mycket yrkeslivetet får inkräkta på ett normalt socialt liv. Den går 
vid om vänner och familj börjar ta avstånd. Då är det dags att sluta: 
 

Det är ett ställningstagande som man får ta och man måste prioritera. 
Jag får prioritera bort fredagsölen med teamet och om dom hittar på 
något annat skojigt.. på lördag och söndag. Det har jag prioriterat 
bort… jag måste ju ta hand om det hemma också.. Jag har ett annat liv 
också och det är jag rädd om /…/ Jag sa till mig själv att om jag jobbar 
24 timmar om dygnet på veckorna… ja då är helgerna mina. När jag 
åker hem på fredag är det ingen extravagans, inspelning eller nåt 
annat… Helgerna är mina. Där går gränsen! Man måste göra skillnad 
mellan arbete och fritid. 

 
I fallet ovan dras en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid. Fritiden är såtillvida 
inget medel för att nå en bättre position inom arbetet, för att hålla sig kvar i 
branschen eller odla nätverkskontakter. Fritiden är till för annat än det dagliga 
arbetet på inspelningsplats. På fritiden sker återhämtning och ett värnande om 
och en strävan efter att upprätthålla en social tillvaro utanför filmfamiljens hägn. 
Filmarbetaren som ovan citeras har många års erfarenheter i branschen och har 
via sitt arbete i många produktioner också skapat sig en position som duktig 
yrkesföreträdare som ofta efterfrågas. Det finns skäl att anta att möjlighet om att 
prioritera hemmet framför filmfamiljen på inspelningsplatsen på helgerna 
möjliggörs just utifrån den position som denna filmarbetare redan uppnått. Ju 
mer etablerad position, ju mindre konkurrensutsatthet och ju större möjlighet att 
hävda de egna valens betydelse framför filmfamiljens. Denna position i sig 
kanske därmed också gynnar förutsättningarna för att orka hålla sig kvar i yrket. 
 
Ett boende på annan ort, oregelbundna arbetstider och i övrigt en osäker och 
ibland svårplanerad framtid tycks tära på förhållanden. Dock hävdar 
producenten att det borde finnas förutsättningar inom alla produktioner att 
möjliggöra normala familjerelationer. Alla verkar inte hålla med till fullo. En av 
filmarbetarna ser arbetssituationen som skäl till att det är svårt att ha 
förhållanden: 
 

Jag tycker personligen inte att det skulle vara rättvist [med familj och 
privatliv, min kommentar]. Jag känner att här jag valt att jobba såhär, 
då känner jag att jag har inte rätt att utsätta en annan person för.. och 
man får väl gå till sig själv, att jag skulle inte kunna acceptera det och 
då har jag ju inte rätt att låta nån annan utstå det heller.. /…/ … tänker 
nää, jag kan inte utsätta folk för detta. 
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Filmarbetaren, som citeras ovan, har erfarenhet av brutna förhållanden och 
menar att det är svårt att hålla ihop en parrelation utifrån de villkor som gäller i 
branschen. Situationen kan också tolkas som att filmfamiljens inflytande är 
större än de privata relationernas. Det finns ingen tid till, eller åtminstone inte 
tillräcklig tid till, ett socialt liv utanför branschsammanhanget. Det är därför 
lättare att avstå från privata relationer och att då slippa möta frustrationer genom 
spruckna förhållanden. Begäret efter branschtillhörighet tycks väga tyngre än 
begäret till långvariga kärleksrelationer, alternativt att den hängivenhet och det 
engagemang som filmarbetet kräver inte fungerar parallellt med ett privat dito. 
Åtminstone fungerar det senare inte för alla.  
 
Hemmavarande barn är ett skäl som gör det viktigt att komma hem på helgerna. 
Ett annat är den torftiga miljö som boendet vid inspelningsplatsen utgör: 
 

Jag har barn.. jag tycker det är det tråkigaste att man inte kan få filma 
där man bor men det görs väldigt få filmer i Stockholm.. och att bo 
borta… och man bor ganska dåligt faktiskt… med en 90-säng.. och 
billigaste hårdaste Ikea-soffan och två pinnstolar.. Det är liksom, man 
är vuxen och det är ändå vuxna och det är det sämsta med det hela…   

 
Ledtrådar till förståelse av den låga medelåldern i inspelningssammanhang kan 
kanske sökas, inte bara i konkurrensutsattheten, utan också i behovet av att leva 
i en mer privat och mindre torftig miljö, likväl som att närheten till barn och 
familj betraktas som mycket betydelsefull. Även om arbetet är intressant, 
utvecklande och utmanande och filmfamiljen delar både engagemang och 
intresse för film räcker inte detta alltid som motivation för att ständigt vara på 
resande fot med krav dessutom på att vara social på fritiden. År 2005 
presenterade Centre for Alternative Social Analys (Casa) en studie av danska 
film- och TV-arbetare. Studien är en undersökning av livsvillkor och psykisk 
arbetsmiljö för dessa yrkesgrupper. Även om studien inte är direkt 
översättningsbar till svenska filmarbetarvillkor kan resultaten, tillsammans med 
min egen underrsökning, ge en indikation på hur filmarbetare uppfattar sina 
yrkesförhållanden. Ett av studiens resultat är att kvinnor, i högre utsträckning än 
män, uppfattar att de har för lite tid till hem, familj, fritidsintressen och sig 
själva. De film- och TV-arbetare som har de längsta arbetstiderna och de som 
har hemmavarande barn är de som i störst omfattning håller tillbaka sociala 
relationer och använder mindre tid för egna aktiviteter (Mathiesen & 
Hvenegaard 2005, s 120).  
 
 
Sammanfattning 
 
I filmfamiljens hägn sker lärande i yrket. Anekdoter tycks ha en framträdande 
roll i kunskapsförmedling mellan filmarbetare. I anekdoterna ryms berättelser 
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om hur problem löses, hur filmarbetare samarbetar och hur en filmarbetare är 
och bör vara. Att dela berättelser om hur den ideale filmarbetaren ser ut gör att 
särskildheten ständigt tillförs nytt bränsle. Att berätta och återberätta egna och 
andras framträdanden är också ett sätt att införliva och exemplifiera filmarbetets 
praktik i den egna rollen. I detta ligger också yrkessocialisation, dvs. hur den 
”kollektiva representation” som tidigare angivits, skapas och befästs. 
Familjemetaforen brukas flitigt, inte minst ger den besked om den ram som in-
spelningsperioden avgränsas av – uppstart, genomförande och avslut. Jag har 
med hjälp av ritens funktion tillskrivit filmfamiljen betydelse för social 
tillhörighet och trygghet under den peridod (inspelningen) då filmarbetaren 
behöver en ”ny” familj som stödjande miljö. Med tanke på att teamet både 
arbetar och lever tillsammans under ett antal intensiva inspelningsveckor är 
samvaron mellan teammedlemmar än mer viktig. Med goffmansk terminologi 
kan man hävda att det ställs krav på att familjemedlemmarna inte enbart ska 
passa in och bidra till arbetet under inspelningstid utan också under fritid. Det 
gäller m.a.o att filmarbetaren måste behärska sin roll på många olika plan och i 
varierande sammanhang. 
 
Familjen fyller yttterligare en betydelsefull funktion. Den är bas för att skapa det 
”vi” som inspelningsperioden behöver när det gäller att få alla medarbetare att 
”se” samma film och därmed nå samma mål. Det är angeläget för inspelnings-
ledningen att kommunicera förväntningar på vilken slags film som teamet ska 
skapa tillsammans. Det är ju filmmanusets karaktär som ska styra förhåll-
ningssätt även bland teamets medlemmar. Filmarbetarna hänvisar ofta, både 
direkt och indirekt, till vi-ets betydelse för Produktionens slutresultat. Det finns 
en förtrolighet, där teammedlemmarna ger varandra stöd och uppbackning. 
Goffman (1994) menar att en sådan förtrolighet kan bestå i en slags intimitet 
utan hjärtlighet, dvs. den är inget som uppstår av att människor långsamt 
utvecklas i takt med varandra utan att den kan ”vara ett formellt förhållande som 
automatiskt utsträcks till och accepteras av individen så snart han tar sin plats i 
teamet” (a.a. s 78). Jag tror att ”platsen i teamet”, då teamet blir till, dvs. teamet 
sätts vid uppstarten och att acceptansen är ett underförstått branschkrav till 
vilket medlemmarna förväntas anpassa sig. Om inte krävs strategier i form av 
sanktioner. Inspelningsledaren ställer villkoren och förväntar sig disciplin. 
Skulle någon teammedlem brista i disciplin vidtas åtgärder. Att filmfamiljen 
håller sams och att vi-et håller sig till spelplanen borgar sannolikt för att 
inspelningen färdigställs inom önskvärda budget- och tidsramar.  
      



   

 68

 
KAPITEL FEM, DET KREATIVA SAMARBETET 
 

 
Det är en sen februarikväll. Det snöar. Snöstorm är inte det mest idealiska 
väderförhållandet om ambitionen är att göra tagningar för en utomhusscen i en 
långfilmsproduktion där filmens handling utspelar sig under ett par höstveckor. 
Statister och skådespelare är på plats. De ska agera personer i en krogkö. 
Scenen skall också visa skottlossning med personskador som följd. Polisbilar 
och ambulans har hyrts in och står parkerade. Förutom ett tjugotal statister och 
några skådespelare är stora delar av inspelningsteamet närvarande, 
fotoavdelningen med fotografer, ljud- och ljustekniker, regiavdelningen med 
regissör, inspelningsledare och scripta, scenograf med assistenter, attributör, 
maskör med assistent, kostymör med assistent, inspelningskoordinator, 
vapenexperter och övriga filmarbetare. Över trappan där inspelningen äger 
rum har scenografiavdelningen riggat en byggställning med presenningar som 
skydd för blåst och yrsnö. Teamet är iklädda full vinterutrustning med tjocka 
jackor, mössor och vantar. De kämpar tappert för att hålla ovädret borta från 
kameralinsens vakande öga. Skådespelare och statister i tunna festkläder 
huttrar i det bistra utomhusklimatet men stämningen är, trots vädret, god. 
Teamets medlemmar intar sina platser hela tiden beredda att rycka ut till vad 
som än kan behövas, presenningar som ska spännas, snö som ska sopas eller 
”blodpåsar” som ska hämtas. Mellan tagningarna, under den korta tid som 
behövs för att fotografen ska hinna rigga kameror för en ny bildvinkel, 
maskören sköta sårskador eller regissören ge scenanvisningar, försöker alla 
som inte just då har en syssla att sköta att värma sig i ett litet begränsat 
utrymme inomhus. Varmt te serveras mellan tagningarna26.  
 
Snöstorm på ”fel” dag är en av alla de oväntade händelser som kan drabba en 
långfilmsinspelning, problem som inte alltid går att förutse. En bra 
inspelningsdag spelas en till tre minuter film in. Varje produktion har några 
reservdagar för de tillfällen inspelning inte är möjlig eller för scener som kanske 
tillkommer på regissörens begäran. Med tanke på att en normal svensk 
långfilmsproduktion kostar mellan 15 och 20 miljoner kronor är varje minut en 
dyrbar historia. Scenen med krogkön är inget undantag. Den planering och 
logistik som ligger bakom en enda scen är omfattande. Seger & Whetmore 
(2004) som intervjuat amerikanska filmarbetare beskriver filmmakandet eller 
filmproduktion som en konfrontation mellan konstnärliga intentioner och 
ekonomiska realiteter. De konstnärliga intentionerna för en specifik scen kan få 
stryka på foten för att den tänkta lösningen är för kostnadskrävande, alternativt 
genomförs inspelningen på det sätt som önskas medan annat får förkastas 

                                                 
26 Eget observationstillfälle. 
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istället. Det finns alltid valmöjligheter där hänsyn tas till konstnärliga, tekniska 
eller ekonomiska aspekter.    
 

* 
 
Några veckor efter det att ovanstående scen spelats in intervjuar jag 
Produktionens A-fotograf. Han hänvisar, i sin beskrivning av de villkor som 
inspelningsprocesser innebär, till den scen och de tagningar som inledningsvis 
refererats. Den berättelse som följer kan med Orrs (1996) terminologi beskrivas 
som en ”war story”27, dvs. en berättelse om kamp mot problem, som exempelvis 
den oväntade snöstormen:   
 

Och då kom vi på det här att vi spänner upp en presenning över 
alltihop och som tur var kunde vi få fram tillräckligt mycket 
presenningar på kort tid och då måste man vara flexibel och det är 
likadant i krig… gör fienden nåt som man inte planerat för då måste 
man tänka om… Hur gör man då? Ja då måste man tänka om. Här är 
det precis, ja exakt samma sak…. man pratar ju och diskuterar.. har 
krigsråd i princip och då bollar man ju bara idéer… hur kan vi fixa 
fram och lösa det akuta problem som dykt upp.. på bästa sätt. Ibland 
kan ju lösningen vara att vi skiter i att filma… för den skådespelaren 
har vi där och där och detta kan vi flytta.. vi micklar och stryker för att 
det är helt omöjligt att filma just då om det störtregnar och haglar och 
vi ska ha solskensbilder.  

 
Reservplaner och flexibla lösningar tycks ha högsta aktualitet för filmarbetare. 
En kommersiell långfilmsproduktion har en inspelningstid på några månader. 
Det finns givetvis variationer beroende på budget, teknik, format eller 
exempelvis genre. Under den tid inspelningen löper kan mycket oväntat 
inträffa. Även om fotografen som citeras ovan har varit med om liknande 
inspelningsproblem tidigare är situationen ändå att betrakta som unik. 
Ovanstående berättelse är ett sätt att beskriva en problematisk situation och 
påvisa hur en sådan kan hanteras. Fotografen tar till sin hjälp krigsmetaforer för 
att ge perspektiv på den uppkomna situationen. När akuta problem måste lösas 
inkallas ”krigsrådet”, ett råd som kan bestå av producent, regissör, scenograf 
eller av andra för situationen betydelsefulla aktörer.  
 
Fotografen, liksom övriga intervjuade filmarbetare, beskriver delvis sin 
yrkesvardag och yrkestillhörig genom anekdoter, både egna och andras. Dessa 
berättelser har, vill jag mena, både ett identitetsskapande syfte, likväl som de 
lyfter fram vardagserfarenheter som varken rutinartade eller standardiserade. 

                                                 
27 ”Once war stories have been told, the stories are artifacts to circulate and perserve. Though them, 
experience becomes reproducible and reusable. At the same time, each retelling is, in a sense, a re-
representation” (Orr 1996, s 126).  
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Beskrivningarna handlar om filmarbetets praktik vilka speglar filmarbetarnas 
yrkeskultur – hur de löser problem, hur de skapar, bevarar och ordnar utifrån 
den yrkeskunskap de har. Problemlösning tillhör vardagserfarenheterna och 
tillskrivs filmarbetets positiva och utmanande sidor:  
 

Det är en utmaning i alla produktioner… det är… i den enklaste variant 
finns en utmaning. 

 
Oavsett tid i yrket framhålls det unika med varje produktion. De filmarbetare 
jag intervjuat lyfter alla fram att en del i tjusningen med jobbet är att klara 
utmaningar, att hitta lösningar och komma över problem. Arbetsgången är inte 
alltid given. Det kan vara vädret som ställer till bekymmer, teknik som måste 
trimmas, sårskador som måste se naturliga ut, kläder som ska patineras eller 
studiobyggen som ska fungera. Många problem är tekniskt/praktiska medan 
andra utmaningar ligger på det psykologiskt/sociala planet eller det konst-
närligt/kreativa. En ny produktion innebär dessutom oftast nya arbetskamrater 
att samarbeta med, vilket i sin tur kräver anpassning, samarbetsförmåga och 
flexibilitet:  
 

Ja men det är en utmaning… det är det jag tycker är så inspirerande för 
just det här liksom.. det som gör att det inte finns en inspelning som är 
den andra lik, inte ett enda… Det är ju det som är så fantastiskt kul 
med det.. att träffa nya människor. Jag måste ju agera på olika sätt i 
vartenda sammanhang.. alltså jag kan ju inte tro att jag ska kunna göra 
på samma sätt i nästa film.. det går inte. Man måste kunna anpassa sig, 
glida in i teamet.. stämningar – hur mycket kan jag stå på mig, hur 
mycket måste jag backa.. var går gränserna.. och det är det som gör det 
så fascinerande så att säga.. 

   
 
Vem skapar filmen? 
 
I detta kapitel har jag främst valt att fokusera frågeställningar som berör hur 
filmarbetare med olika yrkestillhörigheter resonerar om möjligheter att som 
kollektiv eller som individer att uttrycka kreativa eller konstnärliga idéer. Mina 
ambitioner var att få en bild av hur en inspelning är uppbyggd både personellt 
och logistiskt men jag vill också skapa mig en bild av filmarbetarnas eventuella 
beroendesituation till varandra och hur detta beroende, eller möjligtvis 
oberoende, får för inflytande på kreativa och konstnärliga möjligheter och 
intentioner. Min utgångspunkt är att teamets olika medlemmar och då främst de 
som kan beskrivas som filmiska kreatörer – scenograf, maskör, attributör, 
fotograf och kostymör, dvs. inte enbart regissören, kan bidra till en kommersiell 
films konstnärliga kvaliteter. En sådan utgångspunkt reser frågan om vem, eller 
vilka, som skapar filmen och hur detta skapande tar sig uttryck, men också vems 
eller vilkas intressen som väger tyngst i denna process. Inte sällan förmedlas 
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bilder där regissören tillskrivs exklusiv auktoritet och tilldelas rollen som den 
mest betydelsefulle för filmens konstnärliga gestaltning. Det sättet att förklara 
regissörens inflytande har bärighet till filmvetenskapliga studier, dvs. till studier 
av filmiskt innehåll där filmens tillblivelse och regissörens insatser tolkas utifrån 
den färdiga filmen. Jag väljer att istället fokusera processen, dvs. hur olika 
filmarbetare resonerar om den arbetsgång som de menar möjliggör 
filmskapandet. Hur blir egentligen film till? Är filmskapandet enbart avhängigt 
regissörens viljeyttringar och insatser eller kan man se den färdiga filmen som 
ett resultat av en kollaborativ verksamhet där olika yrkesföreträdare förstås som 
nödvändiga för filmens slutresultat och kvalitet? Det senare perspektivet 
inbjuder möjligheter till studier av arbetsprocessen och de traditioner som finns 
bakom och i en filmproduktion. Detta perspektiv involverar fler tänkbara 
deltagare i skapelseprocessen.  
 
 
Regissören som ensam konstnär eller filmarbetare som medskapande 
kreatörer 
 
Auteurismen28 – dvs. förståelsen av främst regissörens betydelse som konstnär 
och mer eller mindre suverän konstnärlig ledare är inte ovanlig. Det tycks 
florera många idéer om auteur och auteurism, dvs., tal och föreställningar om 
regissörens betydelse som konstnär med stort K. Sådana idéer kan tyckas hamna 
mycket långt från det personalintensiva sammanhang som en långfilms-
inspelning oftast innebär. Teoretiskt skulle konstnären (regissören) kunna stå för 
allt från idé till finansiering, inspelning, efterbearbetning och distribution men 
det är föga troligt, åtminstone inte i en långfilmsproduktion. Kindem & 
Musburger (2005) beskriver regissören som den person som:  
 

//.. creatively translates the written word or script into specific sounds 
and images. He or she visualizes the script by giving abstract concepts 
concrete form. The director is responsible for the dramatic structure, 
pace, and directional flow of the sounds and visual images (a.a. s 17). 

 

                                                 
28 Turner (2006) beskriver startpunkten för auteursteorins tillkomst till 1954 då den franske 
filmmakaren Truffaut skriver en polemiserande artikel och myntar begreppet. Andra menar att 
begreppet introduceras först 1962. Oavsett är auteursidealet möjligt att sammanfatta som att 
manusförfattaren, regissören och klipparen och i vissa sammanhang producenten, är en och samma 
person och att han eller hon, likt konstnären i bildskapandet eller författaren av romanen, sätter sin 
personliga prägel på filmen. Många av 1950-60-talens filmare ville skapa och berätta hela historien 
själv dvs. de både skrev, regisserade, klippte och skådespelade i filmen (Granath 2002, s 21). Seger & 
Whetmore (2004) menar att dagens Hollywoodproduktioner inte kan betraktas som arbeten tillkomna 
via auteuren. Även om auteursidén odlas i press och i olika filmskolor hävdar de med bestämdhet att: 
”They are wrong. The truth is that by the time the script appears on the screen, it is a product of the 
collective effort /…/ (a.a. s viii).  
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Regissören tillskrivs det yttersta ansvaret för översättningsarbetet från text till 
bild- och ljudberättande samt för den dramatiska strukturen, men att hävda 
regissören som ensamt ansvarig för filmens konstnärliga och estetiska utryck 
innebär som jag ser det att frånkänna övriga filmarbetare en aktiv och skapande 
roll i produktionsprocessen. Till skillnad mot litterära författare är regissören (i 
de flesta fall) beroende av ett team för att genomföra sina intentioner. Den 
litteräre författaren skapar sitt verk på egen hand. Konstnärskap kan såtillvida ta 
olika uttryck och innefatta fler än en arbetsmetod, åtminstone sett i relation till 
samtida kulturella normer och värderingar. ”Konstfilm” eller film som konst-
verk, ”författade” och regisserade av en person förekommer givetvis, men på 
ovan framlagda grunder väljer jag att föra ett resonemang där långfilms-
produktion och kommersiell sådan står i fokus. Även om alla sådana 
produktioner kräver ett team och därmed samarbete mellan olika parter är en 
problematisering av regissörens betydelse som konstnär intressant. Bourdieu 
(1996) för ett resonemang om modeskaparen och dennes möjligheter att påföra 
en vara ett värde. Modeskaparen gör samma sak som konstnären, vilken genom 
sin signatur konstituerar ett objekt. Modeskaparen gör det bara på ett mer 
iögonenfallande sätt, eftersom arbetsdelningens specifika struktur bemyndigar 
honom att göra detta (a.a. s. 113). För modeskaparen kan det räcka med 
”signaturen”, han eller hon behöver nödvändigtvis inte vara delaktig i själva 
produktionsprocessen. Bourdieus ställningstagande är intressant såtillvida att 
modeskaparens signatur, likt konstnärens signatur, påför varan ett värde: ju mer 
erkänd – ju högre värde. På samma sätt kan väl filmbranschen sägas fungera i de 
fall regissörens signatur betraktas som det filmiska resultatet, och detta till trots 
att de flesta regissör varken vill eller har möjlighet att ikläda sig alla 
yrkesfunktioner i en produktion, dvs. de kan inte ensamma driva ett 
produktionsprojekt. de Mounthoux (1993) menar att konstnärer inte är isolerade 
bohemer, de klarar sig inte på egen hand. Tvärtom menar Mounthoux att ”[d]en 
store ledaren ser sig som en ledare av ett produktionsteam. Namnet ’Bergman’ 
eller ’Tarkovskij’ är inte namnet på en individ utan en logo för ett 
sammansvetsat team //” (a.a. s 96). Det är alltså inte som solitär regissören skall 
betraktas. Hans eller hennes arbete är avhängigt så många fler. Diskussionen om 
när och på vilka grunder regissören som konstnär växer fram är intressant, men 
denna lämnas åt sidan. Jag väljer att istället titta på relationen mellan regissör 
och mellan övriga teammedlemmar i syfte att försöka se i vilken mån filmteamet 
som individer och kollektiv tillåts bidra till en films konstnärliga uttryck.  
 
 
Atueur eller samarbetande regissör 
 
Regissörens betydelse ska inte underskattas då den person som ikläder sig 
regiansvaret förväntas ta ett övergripande och arbetsledande ansvar. Däremot 
kan sättet på vilket ansvaret utövas se olika ut. Det finns skäl att anta att regi kan 
utövas på varierande sätt mellan olika personer och produktioner. Är manus-
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författare och regissör samma person, och denne därtill också producerar, 
klipper eller skådespelar i filmen kan man anta att tolkningsföreträdet skulle 
kunna vara stort eller annorlunda en situation där beskrivna roller besätts av 
olika personer. Detta gör att det finns skäl att tro att det kan finnas ett större eller 
mindre utrymme för övriga filmarbetare att utrycka sina synpunkter. Kopplas 
sådana antaganden också till regissörens personlighet, teamets sammansättning, 
ekonomiska och tekniska möjligheter m.m. framträder många olika varianter av 
hur en regissör kan agera i sin yrkesroll.    
 
Seger & Whetmore (2004) har intervjuat ett flertal samtida amerikanska 
regissörer, producenter och andra yrkesfunktioner inom kommersiella 
produktioner. De hävdar att flertalet produktioner i dagens Hollywood är resultat 
av en i allra högsta grad kollektiv process:  
 

/…/ it is a product of collective effort of writers, producers, directors, 
actors, cinematographers, editors, composers and others../…/ Feature 
filmmaking has become a collaborative art, a unique synthesis of 
artistic vision married to an unwieldy commercial marketplace 
populated by a volatile and fickle audience.” (a.a. s viii)  

 
Det kollaborativa arbetet betonas. Regissören i betydelse av auteur lyser här med 
sin frånvaro. Filmproduktion framställs inte som resultat av en individs arbete 
och kreativa förmåga utan poängterar vikten av allas bidrag till processen. De 
filmarbetare jag intervjuat menar att regissörer sinsemellan är mycket olika. När 
de beskriver arbetsvillkoren i Produktionen hänvisar de också till tidigare 
erfarenheter då de förklarar skillnader mellan olika inspelningar. Vad har då 
filmarbetarna för erfarenhet av delaktighet i filmens konstnärliga uttryck? Och 
om de erfar att de är delaktiga vilken betydelse har deras position, auktoritets- 
eller relationskapital för detta erfarande och deltagande. Frågorna är många och 
jag har försökt lyssna in hur talet går om auteuren respektive filmproduktion 
som ett resultat av samhandlande. Jag har ställt frågor om samarbete likväl som 
frågor om egna anspråk och möjligheter. Vilka samarbetar man med, hur för 
man fram sina idéer och hur tas dessa idéer emot?  
  
 
Villkor i Produktionen 
 
Lyssnar man på filmarbetare och hur de beskriver sina upplevelser av 
filmarbetets praktik finns en stor variation i beskrivningen av olika produktioner 
och regissörer. De är sinsemellan mycket olika varför grad av delaktighet för 
varje enskild filmarbetare inte behöver vara ett givet mått. Jag förstår det som att 
olika regissörer kan lämna större eller mindre utrymme för filmarbetarna att 
komma med idéer och tolkningar av manus. Inte heller regissören i 
Produktionen tillskrivs betydelsen som auteur och detta trots att det finns starka 
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kopplingar mellan manusförfattare, regi och producentskap. ”Nej, han finns 
inte!” hävdar producenten med eftertryck. Det kollektiva arbetet poängteras. 
Produktionen är inget undantag från denna regel och såtillvida skiljer den sig 
inte heller från andra samtida produktioner, enligt de intervjuade. Beskeden är 
tydliga och klara. I svensk filmproduktion finns inte auteuren och är inte ens 
eftersträvansvärd:   
 

Vi kan inte ha en demon till regissör, nån som ska vara en despot och 
styra utan det är kollektivt. 

 
En bild ställs mot en annan – despoten gentemot kollektivet. Resonemanget är 
givetvis förenklat och behöver inte vara självklart - innebär auteuren alltid 
intagandet av en demonroll och måste kollektivt arbete alltid vara till gagn och 
nytta? I beskrivningen av auteuren som despot framstår han eller hon som den 
vars arbetsmetod är att hålla teamet i terror för att på så sätt lyfta kvalitet ur 
människorna. För producenten ryms däremot inte idén om envåldshärskaren:    
 

Vad är det värt för konstens skull att vara sådan. Det tycker jag vore 
väldigt kul att prata med kulturmänniskor om.. Hur kan man rättfärdiga 
människors totala despotiska inställning och köra över människor och 
bete sig som svin för att uppnå en viss konstnärlig höjd. Jag tycker att 
det är ointressant. Jag avstår hellre från den konstnärliga höjden för att 
folk ska må bra än att sätta upp nån på en piedestal.. och titta hur dom 
är fantastiska! 

 
Genom att hålla fram och legitimera den ena tankefiguren, det goda kollektivet, 
tydliggörs ställningstagandet mot auteuren som idé. Detta val positionerar och 
legitimerar även övriga filmarbetare som delaktiga i det konstnärliga skapandet. 
Det tycks inte självklart med ett utrymme för auteuren som ledargestalt idag och 
inte heller att utsätta skådespelare och teamets medlemmar för en arbetsmiljö 
som styrs av en terroriserande konstnärlig ledare. Idag ges inte utrymme för att 
bedriva äldre tiders regissörsdespoti: 
 

/.../ det är en förlegad syn på filmbranschen. Så var det ju förut när 
regissören var den enda auteuren kan man säga.. när man skulle 
anamma den franska vågen och regissören var kung och allt det där… 
Det har ju aldrig varit en regissör i den bemärkelsen för han behöver ju 
hjälp som alla andra.. i vissa fall är ju regissören väldigt tongivande, 
producerar själv och sånt där, men som sagt var: Det är en 
personlighetsfråga.. 

 
Kungen tycks ha abdikerat till förmån för mer delaktighetsskapande teamarbete. 
Även om regissören har stor betydelse, inte minst som symbol för den 
konstnärliga processen, är inte betydelsen sådan att den ger möjlighet att krypa 
upp på piedestalen. Det verkar inte ens vara självklart att den som har inmutat 
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både manus och regi har tolkningsföreträde. De filmarbetare jag intervjuat 
beskriver en mer öppen och förhandlande position gentemot regissören och 
därmed ser de också en plats och en mening i sitt eget deltagande som 
medskapare. Avståndet mellan den konstnärlige ledaren och filmarbetarna är 
inte så distanserat att regissören ges suveränitet. Men att despotismen har fått ge 
vika innebär inte att divalater, primadonnefasoner eller elitism har gått samma 
väg. Även om regissörsdespotin delvis är bortförhandlad finns fortfarande krav 
på särbehandling: ”stjärnor som introduceras och bärs runt på silverfat” – men 
producenten tror inte heller att särbehandling som fenomen gynnar arbetet för 
varken skådespelare eller team. Den ”konstiga ångest” som vissa portalfigurer 
dras med och som skrämmer beskrivs som något negativt och oönskat i bransch-
sammanhang: 
 

Det finns så mycket rädslor i branschen. Ingen vågar säga till och X 
får bete sig som han vill. Rädslan finns i att vi inte vågar säga till. I 
Sverige är det väl ganska OK men tittar man på Hollywood så är det 
bara pinsamt.. där finns primadonnor och får de inte rätt caffe latte så 
jobbar dom inte och på vilken djävla arbetsplats kan man ha den 
attityden! 

 
En dräglig arbetsmiljö beskrivs som viktig för prestationsnivån och 
filmskapandet och med en sådan utgångspunkt finns det ingen anledning att 
gynna despotism. För producenten är det kollektiva arbetet en arbetsmiljöfråga. 
Delaktighet skall finnas liksom respekt för filmarbetares strävan efter 
konstnärliga uttrycksmöjligheter. Producentens beskrivning av regissörens 
betydelse överensstämmer väl med flera av de övriga filmarbetarnas utsagor. De 
vill vara delaktiga och de utmanar idén om auteurismen genom att hävda att 
deras insatser visst har ett värde. Detta innebär inte att regissörens personlighet 
och val av stil för att driva inspelningen inte tillskrivs stor vikt. Men han eller 
hon får ingalunda rollen som den ende i skapandet av filmen. I den processen 
vill också teamets övriga medlemmar vara med. Hur detta iscensätts skall 
redovisas fortsättningsvis.    
 
 
Alla tillsammans  
 
Jag kommer i detta avsnitt att visa hur teamet som grupp eller hur de enskilda 
medarbetarna, beskriver delaktighetsskapande förutsättningar. I berättelse-
repertoaren använder flera av filmarbetarna anekdoter. Det florerar många 
sådana. Det är alldeles uppenbart att det i detta kunskapsförmedlande finns 
erfarenheter som både kan verka cementerande som överskridande och 
innovativa. Hur detta kunskapsförmedlande faktiskt går till är föga utforskat, 
men det finns skäl att tro att kunskapscirkulationen tjänar som bidrag till 
yrkesrollens förståelse, inte minst gäller det den egna rollen i relation till 
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regissörens eventuella konstnärliga suveränitet. Bland informanterna finns olika 
sätt att förhålla sig till uppgiften som filmisk konstnärlig medaktör. Några av de 
intervjuade resonerar i termer av samhandling, dvs. att det kollektiva arbetet 
framställs som avgörande för filmens konstnärliga prägel. Andra beskriver 
antingen sitt eget bidrag eller ser sin roll både individuellt och kollaborativt. 
Oavsett berättelsernas olika infallsvinklar har de en gemensam nämnare – 
auteuren har ingen plats, åtminstone inte i Produktionen. 
 
Berättelserna är starka när det gäller att övertyga om att det är det gemensamma 
arbetet som bidrar till det konstnärliga resultatet. En av filmarbetarna menar att:  
 

Det är alltihop runtomkring.. det är ju allt ifrån vad det handlar om, vad 
manuset handlar om till respektive teammedlemmar till produktions-
ledningen och skådespelare och hur de fungerar ihop. Det är det som 
bestämmer hur det slutar. 

 
Filmens slutresultat skall sålunda förstås utifrån teamets, skådespelares och 
produktionsledningens samlade ansträngningar. Allas bidrag är av betydelse, 
helheten är större än de individuella insatserna, vilka i sig binder samman 
individerna i teamet med varandra: 
 

Manuset skall harmoniera med hela filmens berättelse, helt och hållet 
harmonisera med det visuella och även då med ljudet som då både 
effekter men framförallt musik. Allt detta ska smälta samman till en 
enhet men där ingen enhet i sig skall sticka ut och när det gäller 
skådespeleriet ska man lägga in det också... Allt detta måste vara ETT! 

 
Det är filmarbetarnas samfällda insatser som är av vikt. Allas insatser ska 
kondenseras till en harmoniserande upplevelse. Citatet ovan visar en önskan om 
hur det totala intrycket skall vara målet. Nedbrutet och mer konkretiserat kan 
teamets stöd till regissör och skådespelare tas som exempel, vilket bl.a. får 
uttryck i hur teamets medlemmar direkt och indirekt anpassar sig till den ”ton” 
eller den filmiska stämning som manus anger. Redan innan inspelning vid den 
kick-off som är start på inspelningsprocessen, då hela teamet möts för första 
gången är, som tidigare framkommit, ledningens intentioner att teamet som 
helhet skall låta sig omfattas av den stämning som finns i den filmiska 
berättelsen. För slutresultatet är det viktigt att alla arbetar med en film, att de 
delar idén om hur filmen bäst gestaltas och därmed ska alla gå mot samma mål. 
Teamet agerar utifrån en medveten eller omedveten överenskommelse om hur 
inspelningen bäst tjänar på detta. Detta ger regissör och skådespelare de 
förutsättningar de behöver för att utföra ett gott arbete:  
 

Ja [det är ett bidrag till den konstnärliga kvaliteten]… det kan man 
säga. Det är ju alltihop runtomkring också att skådespelare som i en 
viss situation och innan filmen har dom ju i researchsyfte träffat folk 
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som varit utsatta för detta [liknande händelser som i filmen] /…/ och 
olika situationer och man måste ju få känna på verkligheten så att man 
i sin tur kan ta till sig och formas så att man beter sig på rätt sätt inne 
på inspelningen! 

 
En film med ett relativt tungt innehåll som i Produktionen kräver annat av sina 
hantverkare än en komedi. Teamets medlemmar anpassar sig till förut-
sättningarna. Bordwell (2005) beskriver filmarbetare som aktiva agenter. De 
yrkeskunskaper de tillägnat sig i yrkesutövandet ger dem möjliga vägar att 
agera. De har en handlingsrepertoar grundad i egna erfarenheter men de har 
också skaffat sig kunskaper via andra kollegors berättelser om arbetsmetoder, 
problematiska situationer osv. Det finns också andra variabler som styr de val 
som görs: 

 
..to favour one set of options over others; artistic traditions, social 
conventions, personal proclivities, and current tastes and fashions will 
steer artists towards certain choices (Bordwell 2005, s 254).  

 
Bordwell tillskriver filmarbetarna möjligheter att göra val utifrån ett ”schema”. 
Schemat kan beskrivas som den handlingsberedskap som består av 
filmarbetarens samlade erfarenheter: ”fairly standardized craft practices – 
stylistic routines” (a.a. s 254). Jag tolkar valmöjligheterna som kontextuellt 
bundna, dvs. givna utifrån det sammanhang filmarbetaren verkar i. Hand-
lingsutrymmet är, som ovan redovisats, beroende av exempelvis konstnärliga 
traditioner och filmarbetarens erfarenheter och stil (vilka kan variera över tid, 
mellan olika ”skolor” och olika traditioner). Bordwell lyfter fram exempel: 
 

Within a problem/solution framework it is reasonable to explore a 
narrow set of options /…/ Some films or scenes or moments are wholly 
planned in advance and executed with virtually no change. Others come 
into being in a freewheeling fashion, thanks to happy accidents and on-
the-set-revelations. In both cases choices are involved. The filmmaker 
chooses to map things out or leave things to chance. You can choose to 
wing it and trust your instincts, but you can’t choose not to choose (a.a. 
s 255, 257).  

 
Även om förutsättningar är kända, inspelningsplanen är klar och scenerna väl 
beskrivna finns det vissa möjligheter att göra ändringar (revise) eller förkasta 
(reject) delar av arbetet, men att filmarbetaren måste reflektera över de 
konsekvenser valen får för fortsättningen, oavsett om de är individuella eller 
samhandlande.  
 
Negus (2003) beskriver artister och kulturproducenter som notoriska 
individualister, vilka återkommande reser krav på autonomi, oberoende och 
frihet. På samma gång bidrar de i högsta grad till solidaritet på ett sätt som inte 
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tillhandahåller någon enkel dikotomi när det gäller individualitet och 
kollektivitet. Jag tolkar Negus i relation till de  intervjuade filmarbetarnas 
utsagor, som att de senare har ambitioner att utveckla egna idéer samtidigt som 
de också finner sig i de kollektiva krav som produktionssammanhanget kräver. I 
de berättelser som senare kommer att redovisas finns anledning att notera hur 
filmarbetarna parerar mellan egna och kollektiva krav. Å andra sidan, menar 
Negus som studerat musikindustrin, att produktioner uppstår i ojämlika 
maktrelationer där pressen från kommersiella intressen kan begränsa inflytande 
från oortodoxa och oppositionella idéer. I det fallet finns det skäl att tänka sig att 
både individuella och kollektiva möjligheter för hur det filmiska innehållet ska 
gestaltas kan kringskäras av kommersiella krav, uttryckt som finansiärers och 
samarbetspartners direkta eller indirekta krav. I arbetsvillkoren ingår att göra val 
men friheten att uttrycka sig konstnärligt är inte total, den kan, som Negus 
påpekar, vara beskuren avseende tillgång på ekonomi, tid, resurser och teknik. 
Vad jag vill säga med detta är att det kan finnas individuella aspirationer och 
möjligheter, som delvis förhandlas bort av externa krafter utanför produktioner, 
dvs. t.ex. situationer där konstnärliga värden får stå tillbaka för ekonomiska 
realiteter. 
 
 
Förutsättningar för samarbete 
 
Inspelningsledaren arbetar nära regissören och är på plats under hela inspel-
ningsarbetet. Inspelningsledaren ser sig som en av flera nyckelfunktioner, vilka 
också har betydelse för den stämning som råder på inspelningsplatsen, men även 
för att logistik och samarbete fungerar på ett positivt sätt: 
  

Det finns vissa som sätter stämningen på inspelningen.. och en av dem 
är jag. Om jag skulle vara som en diktator då blir det inte kul.. och om 
jag inte är speciellt intresserad av vad folk skulle tycka då är det heller 
inte så kul.. det gäller att hitta den diplomatiska balansen däremellan 
där man kan bete sig som folk, komma överens med folk på alla 
nivåer… Man måste vara öppen och flexibel men också extremt 
bestämd.. det är en viss disciplin från början och då förändras ju 
attityden som är ett av de viktigaste att alla har samma inställning till 
allt det här och att allt går att lösa, helt enkelt… 

 
I ovanstående citat synliggörs inspelningsledarens funktion och sätt att hantera 
den ledningsroll han har för inspelningens genomförande. Men vad han också 
säger är att det måste finnas en grundinställning hos teamet att problem går att 
lösa och att flexibilitet och öppenhet mellan olika befattningshavare är ett måste. 
Samarbetet med övriga filmarbetare beskrivs som optimalt vid ett diplomatiskt 
förhållningssätt. Såtillvida skiljer sig inte inspelningsledarens, producentens 
eller övriga filmarbetares utsagor åt. De är alla lika måna om att lyfta fram en 
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god arbetsmiljö för att nå ett gott konstnärligt resultat. Det är inte en som kan 
bestämma, alla måste hjälpas åt. Inspelningsledaren tydliggör att han inte har en 
konstnärlig funktion men att en av hans arbetsuppgifter är att lösa problem, 
vilket är till hjälp och stöd för inspelningsarbetet: 
 

Det är väldigt mycket av en administrativ post, det är det… en 
organisationspost, inte en kreativ post men man är ju kreativ i att man 
löser problem.. kan man säga.. mindre målning och mer 
problemlösning och det är ju kreativt...  

  
Trots att yrket utåt och i sig inte förstås som ”konstnärligt” ser inspelnings-
ledaren de ständigt återkommande inspelningsproblemen som ett sätt att kreativt 
bidra till att konstnärliga intentioner kan möjliggöras. I första hand betraktar 
inspelningsledaren det som regissörens film, men teamet har ett stort ansvar i att 
de ge honom eller henne stöd att realisera den filmiska idén. Regissörens 
synpunkter och visioner ska genomföras och inspelningsledaren är en av de 
filmarbetare vars roll är att fungera som stöd för inte enbart regissörens 
konstnärliga ledning, utan också för övriga filmarbetare i deras arbete. Å ena 
sidan är det alltså regissörens film, men ”orimliga” krav kan bemötas av övriga 
funktioner. Inspelningsledaren ifrågasätter möjligheter och arbetsgång redan på 
planeringsstadiet. Det som inte är tekniskt genomförbart eller kan möjliggöras 
inom avsatt tid diskuteras. Fungerar inte planeringen har inspelningsledaren 
möjligheter att försöka verka för andra lösningar. Här kan hinder för 
genomförande uppstå. Både teknik och budgetramar kan bidra till att 
omöjliggöra ett genomförande. Istället för att säga nej används ifrågasättandets 
taktik. Genom att diskutera på detaljnivå får han svar på frågor om 
genomförbarhet. Är de tekniska eller konstnärliga förslagen och lösningarna inte 
möjliga är det inte säkert att regissören får sin vilja igenom. Inspelningsledaren 
fungerar såtillvida som grindvakt och kan därmed förstås som en av de personer 
som både kan hindra eller stödja konstnärliga intentioner. I arbetsvillkoren ingår 
att ha en stor förståelse för övriga teammedlemmars arbetsvillkor, likväl som att 
varje situation kräver reflektion och analys som trots noggrann förberedelse 
skulle kunna dyka upp. Likt teknikerna29 i Orrs (1996) studie tas hänsyn till 
maskinernas ålder, felets karaktär, komponenternas tillstånd och kundernas 
servicebehov, för att kunna ta ställning till vilka reparationer som bör göras 
resonerar filmarbetarna om hur och på vilket sätt de bör tackla uppkommen 
problematik. Här ingår att bedöma vilka hänsyn som måste tas till både 
utrustning, tekniska möjligheter, personella resurser och regissörens målbild.   
 
 
 
 
                                                 
29 Teknikerna i Orrs studie reparerar kopieringsmaskiner. 



   

 80

Att gestalta  
 
Scenografen känner sig i allra högsta grad delaktig i det konstnärliga skapandet. 
Tillsammans med assistenter har scenografen ansvar för den fysiska miljö, 
inredning och färgtoner, studiobyggen och locations. De ska tillsammans med 
hjälp av ett visuellt koncept förbereda för att den filmiska berättelsen håller 
samman (Jfr Seger & Whetmore 2004, s 136). Utgångspunkt för de miljöer som 
skall skildras är givetvis manusberättelsen, budgeten och inspelningsplanen. 
Varje manus innebär dock alltid något helt nytt menar de intervjuade 
filmarbetarna. Barnwell (2004) beskriver utmaningen för varje produktion som:  
 

// is different and requires technical, creative and practical skills. One 
key decision a designer is always faced with is whether to shoot in a 
real locations or to construct sets in the studio, a choice which is based 
on factors such as the size, quiet and accessibility of the real location. 
// Possible reasons for the anonymity of the designer lie in the invisible 
nature of much of their work. The design is there to support the overall 
production, not necessarily upstage it (a.a. s 14-15).  

 
Scenografiavdelningens personal ska inte bara medverka till filmens inramning 
och karaktärernas miljö i sin helhet. De ska också kunna förmedla omfattande 
information om karaktärerna i berättelsen. För att förstå helheten – varför 
filmens karaktärer gör de val de gör och befinner sig i den miljö de gör arbetar 
scenografen med assistenter för att själva skapa trovärdiga levnadsberättelser. 
Genom att tillsammans diskutera fram tänkbara livsmönster försöker de hitta rätt 
ton och rätt miljö för rollkaraktärerna att agera i: : “/../ the story should be 
inhabitable by the characters in the story, allowing them function effectively 
within the world and parameters set out in the script. Huge amounts of 
information can be conveyed in the set that would take pages of dialogue to 
divulge” (Barnwell 2004, s 27). Ger inte manus tillräckligt med anvisningar om 
rollkaraktärerna konstrueras biografier där livsvillkoren problematiseras för att 
exempelvis, i detta fall när det gäller Produktionen, ge möjligheter att inreda 
huvudkaraktärernas bostad på ett trovärdigt sätt. Ibland, menar scenografen, 
krävs det omfattande research för att bättre förstå karaktärernas livsmönster, 
konsumtionsvanor och smakpreferenser. De förslag som scenografiavdelningen 
så småningom kommer fram till diskuteras i första hand med regissör och 
fotograf, men också med andra personer som sminkör, maskör och inspel-
ningsledare. De involveras vid olika tidpunkter och i olika omfattning. Detta 
förfaringssätt möjliggör för en stor grupp medarbetare att komma med förslag 
och lösningar. 
 
Med hjälp av de övriga medarbetarna inom foto och el arbetar A-fotografen för 
att klara den tekniska delen av inspelningen på ett fullgott sätt. Utifrån det 
samarbetet bestäms exempelvis kameravinklar, ljud- och ljussättning. För att 
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hitta rätt i de konstnärliga visionerna samarbetar fotografen i första hand med 
scenograf och regissör. Tillsammans diskuterar de färgsättning och ljussättning. 
Fotografen förmedlar sin bild av hur manus skall tolkas: 
 

Jag har gett min bild till scenografen om hur jag skulle vilja ha det, 
scenerier uppbyggda, olika ljuspunkter, mörker och ljushet i färger och 
sådant och sen har vi haft diskuterat oss fram till en gemensam bild av 
det visuella på olika sätt. Jag kan ju aldrig filma något bättre än vad 
han sätter framför kameran.. så jag är ju beroende av vad han visar upp 
för mig och är det dåligt så går det ju inte att göra bildunderverk.. jag 
tror scenografen är den absolut viktigaste personen för mig, förutom 
regissören då.  

 
Det är inte enbart relationer mellan olika filmarbetare som lyfts fram som viktig 
för produktionen. Även relationen till skådespelarna betonas för att nå ett bra 
resultat: 
 

[Jag] måste också leva upp till det så att jag stödjer skådespelarna med 
ljuset och med den känsla som skådespelarna skall förmedla och den 
känsla ska jag hjälpa dem med hjälp av ljuset. Det är det känsla jag 
skall hjälpa dem med….  

 
Samarbetet och samhandlandet ligger på många olika plan. Konstnärligt är det 
regissör och scenograf som är de viktigaste samarbetspartnerna. Regissörens 
visioner, scenografens rumsliga och stämningsburna miljöer skall passas ihop 
med fototekniska idéer om hur manus bäst gestaltas via ljussättning och 
kameravinklar. Fotografens inflytande tycks omfattande: 
 

I diskussionen om det konstnärliga är ju också regissören med.. det är 
ju ett trepartssamtal om färger, ljushet, mörker.. den grundkänslan 
som det skall vara. Den är ju en gemensam sak som vi diskuterar 
fram, så vi jobbar åt samma håll. 

 
Samarbetet och trepartssamtalet ses som en förutsättning. Att alla delar upp-
fattningen om vilken film som skall filmas är av största vikt. Det är inte givet att 
individuella definitioner av manus tillåts företräde framför andras. Det är inte 
ens heller självklart att alla ursprungliga idéer i manus blir de som genomförs. 
När inspelningen startar finns vissa möjligheter för övriga att bidra till det 
filmiska gestaltandet: 
 

.. däremot påverkar dom ju det på det sätt att dom sätter stilen… mer 
detaljerat då att såhär ser världen ut och denhär.. mejsla ut ändå 
tydligare. Men det är klart att dom [filmarbetarna] sätter sin prägel 
utifrån sin konstnärliga vilja men dom påverkar sällan innehållet, men 
det händer ju att folk kommer med idéer. Vi är väldigt öppna för allas 
idéer för vad som kan göra manuset bättre. 
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Resonemanget pendlar mellan å ena sidan att hävda ett ”låst” manus eller, å 
andra sidan att vara lyhörd för idéer som kan leda till att manusberättelsen 
utvecklas. Fotografen Deakins som intervjuats av Seger & Whetmore (2004) 
menar att ursprungliga idéer ofta utsätts för prövningar: ”They got changed 
sometimes on the way to the location or by just talkning about it. Sometimes 
they lead to another idea that might go off in a different direction” (a.a. s. 171). 
Filmproduktion tycks inte vara något absolut som i förväg kan detaljregleras. 
Även om man inte överskrider vissa gränser, som t.ex. den övergripande 
historiens ramar, innebär inte detta detsamma som att sättet på vilket manus 
iscensätts är till fullo bestämt. Det finns visst manöverutrymme och därmed 
också en öppning för filmarbetare att komma med förslag. 
 
 
Producenten, maratonlöparen 
 
Producentens roll är unik i att han eller hon oftast är involverad i filmskapandet 
från idé till färdig produkt och distribution. Seger & Whetmore (2004) jämför 
producentens roll med maratonlöparens: ”A producer is a marathon runner who 
pods along, believing against all reasonable hope that at some point he or she is 
going to go through the tape and actually win!” (a.a. s 33). Maratonloppet tar sin 
början i en idé som sedan följs från text till bioduk. Den eventuella belöningen 
kommer möjligtvis flera år efter det att filmen hittat sin publik. Men 
producenten är inte bara den som följer hela processen. Hon eller han har stora 
möjligheter att utöva inflytande på det konstnärliga resultatet, via idéer om 
innehållet i manus men också via val av regissör och team. Dessa 
yrkesföreträdare kommer in i produktionen långt senare och efter det att manus 
börjat närmat sig slutbearbetning. I Produktionen har manusförfattare, regissör 
och producent följts åt sedan idéstadiet. Så är det inte alltid.  
 
Producenten har, genom sin delaktighet från idé till genomförande, en hög grad 
av inflytande på hur manus omsätts till rörlig bild: ”Jag är ju ingen utförande 
producent i den bemärkelse att jag vill utföra det andra vill. Jag vill ju vara med 
och bestämma och vara lika delaktig som regissören”. I detta fall handlar det 
inte om producentrollen som enbart organisatör och administratör av en 
produktion utan snarare rollen som idéutvecklare och kreatör i nära samarbete 
med regissören. När inspelningsprocessen väl är igång släpper producenten 
delar av inflytandet över manus och antar istället rollen som den som ska ge 
filmteamet det kreativa stöd de behöver. Detta rollskifte innebär inte att 
producenten undviker att närvara eller vara delaktig men han tar en mer 
tillbakadragen roll: 
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Då sitter ju jag med som nån slags observatör.. för att känna att vi går 
åt rätt håll och poängen är ju att vår regissör.. ska ju tillsammans med 
kostym, scenografi och foto och även smink jobba tillsammans fram 
visionen /…/ men där är jag inte så tydlig.. men det viktiga är ju att få 
folk att känna sig delaktiga i processen, att inte bara komma och 
bestämma nånting utan dom ska ju också bidra med nånting. Därför 
backar jag tillbaka lite där. 

 
Som administrativ och organisatorisk ledare är stödet till teamet det viktiga, inte 
kreatörsrollen. Ovan redovisade citat betygar dessutom vikten av regissörens 
samarbete med olika teammedlemmar. Jobbet tillsammans tillskrivs största 
betydelse, vilket torde innebära att det är i samhandling och diskussion med 
flera inblandade parter som den filmiska gestaltningen faktiskt får sin 
utformning. När inspelningsarbetet väl är igång ikläder sig producenten 
producentrollen, dvs. tar sitt ansvar som sammanhållande länk för 
Produktionen, och blir den person som i första hand skall borga för att 
budgetramarna håller och att inspelningen innebär goda arbetsvillkor och 
därmed optimala inspelningsvillkor.  
 
 
Individuella möjligheter 
 
De små bidragen - hantverksskicklighet och konstnärliga ambitioner 
 

Det är skoj att få uppleva sin egen vision och sin egen dröm och därför 
tänker ju inte alla på konsekvenser av arbetstider och så eller bryr sig 
om detta..  

 
Filmarbetet ger möjlighet att realisera drömmar, menar den filmarbetare som 
ovan citerats. Drivkraften för filmarbete finns i intresset för film. Filmarbetarna 
tycks resonera som att de bidrar med olika pusselbitar i det filmiska skapandet. 
Det individuella bidraget tar oftast utgångspunkt i ”det lilla”, i de små subtila 
uttrycken, men det finns där och är, som nedan ska visas, en viktig faktor för 
drivkraften att vara i filmbranschen. Graden av autonomi och inflytande varierar 
givetvis mellan filmarbetarna. Den som kör skådespelare mellan flygfältet, 
inspelningsplatsen eller studion kanske inte upplever sig ha något större 
inflytande över inspelningsprocessen. De som arbetar direkt mot skådespelare 
och som i sina yrkesroller är delaktiga i de konkreta förutsättningarna för dessa 
– teamets kreatörer, menar dock att deras bidrag är av betydelse.  
 
Maskörens uppgift är att skapa det annorlunda ”att kunna lyfta ur skådespelarna 
från deras privata jag och tidigare filmkaraktärer för att flytta över dem” till den 
pågående produktionens unika krav. Maskören ser sig såtillvida som 
medskapare av stämningen, av filmens konstnärliga uttryck: 
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Oja.. verkligen och annars är de ju bara sitt privat jag eller så ser 
skådespelaren ut precis som den såg ut i tre andra filmer … de vill ju 
ha en karaktär. 

 
Maskören har läst manus och försöker mejsla fram förutsättningar för de 
karaktärer skådespelarna skall gestalta. Detta arbete kräver förståelse för 
psykologiska och kulturella aspekter i karaktären (jfr Seger & Whetmore 2004, s 
154). Maskören har också en viktig roll för en bra ljussättning, inte minst för 
ansikten och närbilder. I sitt arbete ger maskören synpunkter på lösningar när 
det gäller frisyrer och smink. I detta samarbetar maskören med kostymören, 
regissören, fotografen, scenografen, skådespelare m.fl. Alla förslag anammas 
inte alltid av skådespelarna. Ibland kolliderar deras idéer om hur film-jaget bör 
gestaltas med maskörens förslag. Maskören försöker då övertyga dem om att 
den lösning som erbjuds är den bästa. Skulle inte det fungera söks stöd hos 
regissören. Det är med denne manus först och främst diskuteras och är man 
oense om hur manus skall tolkas gäller oftast regissörens åsikter. Enligt 
maskören vågar dock inte alla kollegor utmana regissör eller skådespelares 
åsikter för att hävda de egna förslagen:   
 

Ja.. det är ju så jag jobbar.. en del vågar inte komma med förslag och 
jag tycker det är roligt och ser det som en utmaning och jag tycker 
också att det är roligt om det kommer en krånglig skådespelare.. känd 
för att vara svår… och istället ser ju jag det som en utmaning att få 
igenom mina idéer. Det finns en del som vägrar ha smink t.ex. eller har 
en ide´ om att jag kan bara ha det här.. då är det en utmaning att 
omvända den personen och hittills har jag lyckats nästan alla gånger. 
Så alla jobbar olika och skulle du prata med fler maskörer så skulle 
dom säga olika saker! 

 
Maskören visar att det går att ”omvända” andras åsikter. Sättet att hantera olika 
problem framställs varken som självklart eller entydigt. När jag frågar maskören 
om vem som får det sista ordet, hon själv eller skådespelarna menar hon att: 
 

Jag brukar vinna dom för det mesta.. om regissören tycker som jag så 
brukar det… för det är ju regissören som bestämmer så ibland kan ju 
han tycka nåt som inte jag tycker och då får jag ju bara böja mig.. ja..  

 
Utseendeuttrycken förhandlas. Maskören får ibland igenom sina förslag, ibland 
gäller regissörens. Det är viss obalans i villkoren, men ändå är vägen fram till 
beslut inte given. Exemplet visar utrymmet för egna uttryck, även om detta 
utrymme bestäms av manus, ekonomi och regissörens slutgiltiga godkännande. 
Utrymmet ger, som jag ser det, yrkesföreträdarna ett visst manöverutrymme, i 
form av möjligheter att nyttja den handlingsrepertoar de tillägnat sig. Detta 
”rum”, eller utrymme för eget skapande, skall dock inte överskattas. Bordwell 
(2005) menar att filmarbetare, åtminstone inte de som arbetar med kommersiell 
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film, alltid har förutsättningar att driva igenom sina förslag. Om jag förstår 
Bordwell rätt är utrymmet för det egna valet delvis begränsat. Han menar 
samtidigt att om filmarbetarna har arbetat länge i branschen kan de också antas 
ha blivit: ”adapted at sizing up the problem, that the whole process of decision is 
quiete intuitive. A psychologist might say that they have ’overlearned’ their craft 
/…/ One does it without notice” (a.a. s 256). Vad Bordwell pekar på är att det 
finns möjligheter för enskilda individer att vara medskapare. De förslag de kan 
tänkas ge när det gäller kreativa lösningar är dock färgade av erfarenheter i 
branschen, erfarenheter som inte är utmanande utan snarare följer film-
branschens normer och traditioner. Filmarbetarnas förslag kan därmed antas 
hålla sig inom givna ramar. Skulle den diskussionen föras på annat sätt finns det 
skäl att tro att varje enskild filmarbetare har stora fördelar om denne efter att ha 
läst manus, beaktar den gemensamma målbilden och därmed regissörens 
visioner. Kan filmarbetaren presentera tolkningsförslag som är i överens-
stämmelse med de som regissören har ökar ju sannolikt genomförandegraden för 
de egna idéerna. Skulle dessa däremot gå på tvärs mot både målbild och visioner 
försämrar ju givetvis möjligheten att få gehör för hur skådespelaren skall kläs, 
vilken frisyr han eller hon får, vilken ljussättning som är aktuell och vilken 
scenografisk lösning som är acceptabel.    
 
Kostymansvarig ser sig som delaktig i produktionens utformning och i filmens 
konstnärliga kvaliteter. Efter genomläsning av manus vidtar planering av vilka 
kläder skådespelare och statister skall bära i olika scener. Kostymören Vances (i 
Seger & Whetmore 2004) beskriver i ett snarlikt fall vad yrkesrollen innefattar: 
“For the costumer designer, everything in life is psychological presentations. We 
all express ourselves through what we wear (a.a. s 142)”. Både Vances och 
kostymören i Produktionen arbetar med att söka förståelse för de karaktärer som 
ryms i manus. Det är utifrån de personligheter karaktärerna tillskrivs som 
kostymvalen görs. På ett liknande sätt som scenografen och dennes medarbetare 
skapas biografier. Kostymören i Produktionen vill, liksom Vances citerad ovan, 
förstå karaktärerna för att kunna klä dem och sminka dem. När förståelsen har 
fått konkreta uttryck förhandlas förslagen med i första hand regissören. Ibland 
kompromissar de men kostymören menar att det ändå finns stora möjligheter att 
påverka slutresultatet: 
 

Absolut.. mitt jobb ser jag ganska mycket som om att för min del 
handlar det ju om att få ihop regissörens vilja med, min vilja och att 
det ska funka i scenografin.. plus att mask.. ja självklart är det ju ett 
jättetight samarbete med mask…eftersom det är samma person som vi 
håller på med så att säga… så att där.. mitt jobb är att få kostymen och 
kläderna att funka på alla dom här planen. Men skådespelarna måste ju 
känna att det känns bra för att dom över huvud taget skall kunna spela 
och agera och sättas in i den karaktären dom gör. Regissören måste ju 
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känna också att det där känns bra, det där funkar bra och det var så jag 
hade tänkt.. 

 
Kostymören och sminkören samarbetar och förhandlar med flera parter. Dessa 
förhandlingar tar utgångspunkt i de egna idéerna, de egna valen. I arbetet 
tydliggörs filmmakandets komplexitet – det är inte en enda persons idé som får 
genomslagskraft. Det finns ett samfällt ansvar att bidra till det filmiska 
slutresultatet med hänsyn tagen, inte enbart till vad regissör tycker utan också 
till skådespelare och kollegor. Utgångspunkten för kostymören är att tillgodose 
behovet av nyanser i de filmiska uttrycken och därmed möjliggöra individuella 
säruttryck hos de filmiska karaktärerna. För ett lyckat resultat måste kostymören 
ha ett stort förråd av kläder. En del köps in, vissa kläder sys upp men trots det 
finns det ändå situationer där befintliga kostymer inte passar in i den 
förhandlade gemensamma bilden av hur rollkaraktärerna bör se ut. Nya kläder 
kan behöva se slitna ut och då vidtar ytterligare arbete: 
  

Och sen egentligen när man hittat allt det där man ska ha och det är 
nya kläder och det ska inte se nytt ut av nån orsak och jag kan tvätta 
det, tio, tjugo gånger… beroende på hur slitet det måste vara och det 
som ska patineras, se gamla ut, vara lite slitna och lite ”knä” på… 

 
Det finns en stor hantverkskunskap runt kläders patinering. I de små bidragen 
finns möjligheter att visa både hantverkskunnande och inlevelseförmåga. 
Sandpapper och torktumlare används för att ge klädespersedlar en 
”begagnatkänsla”. Även en cementblandare fylld med sten kan användas i 
samma syfte. Detaljerna är viktiga. Vaces (i Seger & Whetmore 2004, s 143) 
beskriver patinering som:”I take wool suits and dye them, just to break them 
down into a comfortable kind of way because when you take things fresh off the 
rack, it’s just terrible. You can’t buy brand new things and throw them in front 
of the camera”. Kostymansvarig för Produktionen är väl medveten om 
fototekniska förutsättningar och gör därför också val relaterade till teknik. Finns 
det möjlighet att det ”syns” eller ”känns” att valda kostymer är nya trots att de 
ska se ingångna och slitna ut, ja då måste det åtgärdas. För kostymören likväl 
som för övriga kreatörer innebär varje inspelningsdag nya utmaningar. Ibland 
fungerar inte beprövade ”knep” och då får alternativa och mer chansartade 
lösningar sökas. De scheman de enskilda filmarbetarna använder sig av ska inte 
betraktas som något fast utan är snarare alltid föränderliga utifrån ny kunskap, 
nytt lärande. Yrkeskunskapen tycks dock svår att konkretisera och beskrivs mer 
som en känsla än som en konkret handling. Det är ”tonen” eller ”känslan” som 
styr filmarbetarnas val. Dessa begrepp tycks både svårfångade och abstrakta 
men filmarbetarna vill med hjälp av olika exempel få mig att förstå kärnan i 
filmarbetets hantverk.  
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Samhandlandet sker på olika nivåer och visar sammantaget en logistiskt 
komplicerad process av samarbete och ansvarsfördelning. Beroendet av 
varandra är stort. På ytan kan det tyckas som att regissören har det sista ordet. 
Invävt i filmarbetarnas berättelser synliggörs dock ett annat scenario där varje 
enskild individ, ensam eller i grupp, är delaktiga och medansvariga både vad 
gäller stora som små beslut. Inom produktionen sker möten, diskussioner, 
ifrågasättanden och förslagsgivande som gör att olika vägar korsar varandra och 
blir till något mer än text i manus. Tankar och idéer prövas i samhandlandet och 
det är inte alltid givet att regissörens idé om hur manus bäst gestaltas, den frisyr 
en viss skådespelare bör ha, hur sliten skinnrock en annan skådespelare bör 
iklädas, hur inredningen hos huvudrollsinnehavaren bäst matchar personens 
karaktär, hur ljuset bör falla för att skapa rätt stämning eller vilket objektiv 
fotografen bör ha för att bäst fånga en karaktär i en viss situation, alltid blir det 
som den enskilde individen önskar. 
 
 
När den gemensamma målbilden saknas 
 
Av filmarbetarnas utsagor att döma arbetar de flesta i nära samarbete med någon 
eller några av teamets medlemmar. Det går även att utläsa vikten av att alla 
arbetar mot samma mål. Man bör kunna kommunicera med varandra, vara 
flexibel och ibland också kan låta andra bestämma, dvs. sätta sig själv och egna 
åsikter i bakgrunden. I den produktion som här studeras menar flertalet 
informanter att de arbetar för ett gemensamt mål. De strävar efter att ”göra 
samma film”, men de menar samtidigt att ”så är det inte alltid!” Producenten ger 
beskrivningar av hur A-funktionernas olika viljor och synpunkter på hur manus 
skall bli film kan skilja sig på ett sådant sätt att risken finns för att olika personer 
bidrar till att skapa olika filmer: 
 

Men går man till traditionell film över huvud taget är det ju så att alla 
A-funktioner jobbar på var sin film.. det är för att de har olika 
uppfattningar om vilken film det är som vi gör egentligen.. fotografen 
tycker foto är viktigt, scenografen tycker sin grej är viktig.. och 
regissörens jobb är ju att förena dom här individerna att jobba på 
samma film men det är sällan man lyckas med det till hundra procent  
för dom har ju en egen agenda…i synnerhet om man är ung som foto 
eller så då ska man ju ha ett CV att visa upp för omvärlden  

 
Producenten har erfarenheter av att målet: en gemensam film inte alltid är 
nåbart. Noterbart är också hur karriärklättrandet kan bidra till disparata viljor om 
vad som är slutprodukten. Vad händer om man trots ambitionerna att göra ett 
gemensamt slutresultatet ändå inte får ihop viljorna?  
 

Ja då blir det konflikter och bråk.. och det är vanligt… problemet är ju 
att ingen vinner det finns bara förlorare.. det bästa exemplet på det är 
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en film som bolaget producerade där ingen jobbade på samma film. Ett 
var att regissören var otydlig, två att många ville visa upp sig och det 
åt olika håll sen är det ju väldigt jobbigt att sparka folk.. man måste ju 
det ibland men man tappar ofta mer än man vinner om man måste 
sparka fotografen exempelvis.. det är ju ett djädra jobb att få in en 
fotograf och få ett team att funka.. så att därför försöker man ju ändå 
att få ihop filmen till slut..  

 
Med allt för många viljeinriktningar kan resultatet bli att en person lyfts ur 
produktionen vilket kan vara både kostsamt och problematiskt. Filmarbetarna 
kan erinra sig produktioner där de gemensamma värderingarna saknats och där 
samarbete inte funnits varför olika filmarbetare arbetat efter sina respektive 
ideal, men knappast delat gemensamma tolkningar och överenskommelser:   
 

Ja, vi kan ju inte splittra oss så vi drar åt olika håll för då blir det 
väldigt amatörmässigt faktiskt.. vi måste jobba åt samma håll precis 
allihopa… Ja det var en som sa till mig för många år sedan att det här 
med att göra film är konsten med kompromisser…det är mycket av 
detta som det handlar om.. man har sina visioner man ser liksom att 
den första tanken går inte för så mycket pengar har man inte..Ja men 
då gäller att tänka om: kan vi göra det i alla fall och det blir precis lika 
bra.. när det gäller pengar. 

 
I filmarbetarnas repertoar finns berättelser om havererade projekt likväl som 
hänvisningar till hur andra inom branschen tolkar filmarbetets praktik och 
villkor. Sådana berättelser visar att det finns spänningar mellan individens frihet 
i tolkning av manus och organisationens behov av att kontrollera tolkningarna30. 
I produktioner där de enskilda filmarbetarna samlas runt en gemensam 
föreställning om hur manus skall omsättas i bild och ljud torde problemen vara 
mindre än om det motsatta inträffar, dvs. att filmarbetarna driver unika 
konstnärliga krav utifrån egna och inte gemensamma värderingar. I de fall då 
bilderna av filmen skiljer sig mellan medarbetarna finns skäl att tänka sig två 
olika scenarier för hur slutprodukten definieras: 1) regissören tar beslutarrollen i 
varje enskild fråga, alternativt 2) de enskilda yrkesföreträdarna arbetar efter eget 
gottfinnande. Regissören Joffe (intervjuad av Seger & Whetmore 2004) liknar 
regissörens roll vid ett schackbräde med rörliga pjäser: ”Being a director is like 
playing on a multilayered, multi-dimensional chessboard, except that the chess 
pieces decide to move themselves” (a.a. s 61). Det kan ju tyckas olyckligt om 
                                                 
30 Salzer-Mörling (1998) diskuterar företagskultur och har bl.a. studerat Ikea. Författaren menar att 
den starka ”officiella kultur” som genomsyrar hela företaget är ett sätt att leda genom att kontrollera 
vad de anställda gör, men också via hur de tänker och känner. Det är inte tillräckligt att de anställda 
enbart ska utföra sina uppgifter utan de ska också ”tro” på företager och ”känna” för det de gör (a.a. s 
141). Enligt Salzer-Mörling är de anställda väl medvetna om den officiella kulturen och förhåller sig 
till den, ibland via skämt och skratt, ibland via avståndstagande. Rådande företagskultur kan ses som 
”ett försök till integration som på ett mycket tydligt sätt lyfter fram spänningen mellan individens 
frihet och organisationens kontroll. En balansgång mellan individen och kollektivet” (a.a. s. 143). 
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varje “pjäs” eller teammedlem väljer att göra sina egna drag oberoende av hur 
spelet fortgår. Om de förslag som ovan nämnts ses som ytterligheter, ger den 
första en bild av regissörens oinskränkta makt och den andra en bild av 
sjävgående schackpjäser, vilka jag antar båda kan innebära stora problem för 
filmens genomförande och kvalitet.  
 
 
Tekniska och ekonomiska förutsättningar i relation till konstnärliga 
möjligheter 
 
 
“Film is not a direct system of signification, as writing is. Film incorporates the 
separate technologies and discourses of the camera, lightning, editing, set 
design, and sound – all contributing to the meaning. No system for producing 
operates alone in film” (Turner 2006, s 72). Den teknik som används i en 
filmproduktion är avhängig både ekonomiska förutsättningar, konstnärliga val 
och yrkeskunnande hos de filmarbetare som har ansvar för de olika insatserna. 
Även om teknikvalet är traditionellt eller raffinerat med avancerad digital teknik 
kan teknikanvändandet inte, som Turner ovan påpekar, frikopplas från det 
filmiska sammanhanget. De konstnärliga idéerna har bärighet på de tekniska och 
vice versa.     
 
Kindem & Musburger (2005) ser A-fotografen som den konstnär i produktionen 
vars uppgift är att måla med ljus (a.a. s 19). Författarna likställer inte fotografen 
med regissören men tilldelar fotografen ett stort ansvar när det gäller filmens 
konstnärliga gestaltning. Timm (2003) menar i boken ”Dröm och förbannad 
verklighet”, apropå den svenska filmens villkor sedan filmreformen 1963, att 
film som konstform har lätt att fastna i tekniska svårigheter och brist på pengar. 
Timm tillskriver dock den rörliga bilden en mäktigare position än tusen vältaliga 
förklaringar, men också att bildtraditionen inte bara ska ses som estetisk utan 
också teknisk. Det är hantverksskickligheten som ger förutsättningarna för vad 
som kan berättas med film (a.a. s 195). Teknik är en kostsam del av en 
begränsad långfilmsbudget, vilket ställer villkor för filmarbetares kreativitet och 
möjligheter. Det finns en budget som täcker hela produktionen och därefter 
fördelas viss del av denna till respektive avdelningsansvarig (teknik, scenografi 
osv.) att ansvara för. Inom denna ram skall ljud, ljus, foto, rekvisita eller kostym 
göra sina prioriteringar. All anskaffning av extra utrustning – teknik, kläder eller 
rekvisita måste diskuteras med produktionsledningen. I filmarbetarnas 
beskrivning av sitt yrke, där frågor ställts om hur de hanterar sin budget framgår 
att de ekonomiska ramarna innebär begränsningar för hur vidlyftiga lösningar 
som kan göras. Vill de ha något extra måste de argumentera för sin sak, för sina 
idéer. Det finns en påtaglig stolthet bland filmarbetarna över hur man kan klara 
en budget med knappa marginaler. De beskriver sig själva som kostnadsmed-
vetna och ser det som en del av yrkesskickligheten att vara ekonomiska, att 
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arbete inom givna ramar och att inte minst faktiskt klara detta på ett godtagbart 
sätt. 
 
Det tekniska användandet är givetvis avhängigt de ekonomiska möjligheterna. I 
utrymmet mellan vad som är ekonomiskt godtagbart och konstnärligt önskvärt 
ryms bl.a. fotografens beskrivning av Produktionens förutsättningar. För att 
förklara de tekniska villkoren i en långfilmsproduktion har fotografen ett 
resonemang utifrån ett jämförande perspektiv när det gäller olika branschers 
teknikval:   
 

Ja i TV jobbar man mycket med närbilder för den lilla rutan kräver det. 
Man utnyttjar inte dom känslor man kan få när man jobbar med vida 
bilder och mycket brännvidd på objektiven. Ja man skiftar mycket från 
långa telen till kraftiga vidvinklar, ja alla sånna här saker. Det funkar 
jättebra i musikvideos och sådär men ja.. idealet, om man tittar på dom 
här gamla klassiska rockfilmerna som räknas till dom allra bästa så ser 
man att dom använt ett eller två objektiv som inte var extrema, utan 
ganska normal objektiv och det är med hjälp av detta som man berättar 
en historia. För då får man en helt annan känsla som åskådare. Man 
behöver inte tänka om i huvudet hur bildvinklar och objektiven 
förvränger verkligheten som det som de extrema objektiven gör. Så 
om man har ett litet lätt porträtt-tele när man har en dialog och ett litet 
lätt vidvinkel för vidbilder… dom två objektiven ska man kunna 
berätta hela filmen på. Och kan man inte det är man dålig helt enkelt. 

 
Turner (2006) menar att den mest komplexa praktiken i en produktion är knuten 
till kameran och dess filmformat, bildvinkel, bilddjup och kamerarörelserna i 
sig. Val av rörelse, djup, skärpa eller vinkel fyller olika funktioner i olika filmer. 
Filmfotografen som citerats ovan förordar det enkla. Extrema bildvinklar och 
förvrängda bilder beskrivs knappat som eftersträvansvärt i Produktionen. 
Tillsammans med regissör och scenograf har fotografen valt att det manus som 
ligger till grund för Produktionen ska kunna berättas med få och enkla medel. 
Reklamens eller musikvideons ”häftiga bildspråk” beskrivs inte som tillämpligt 
för en dramaproduktion och sålunda inte heller för Produktionen. TV-
produktionernas bildspråk förkastas också. En skicklig filmfotograf framställs 
som den som håller sig till det enkla och för formatet lämpade, då behövs inte en 
mängd olika objektiv. Även i detta sammanhang beskrivs villkoren i 
Produktionen utifrån kontraster, dvs. vad som inte är. Baudry (1986) menar: 
”The use of different lenses, when not dictated by technical considerations 
aimed at restoring habitual perspective (such as shooting in limited or extended 
spaces which one wishes to expand or contract) does not destroy [traditional] 
perspective but rather makes it play the role of a norm. Departure from the 
norm, by means of wide-angel or telephoto lens, is clearly marked in 
comparison with so-called ‘normal’ perspective” (a.a. s 289).  
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Yrkesskickligheten mäts av Produktionens A-fotograf i teknisk skicklighet utan 
övertoner och hög kostnadsmedvetenhet. Berättelser ska inte förstöras genom att 
man ”skapar en massa konstiga bilder” eller använder sig av skakiga kameror: 
 

Ja jag är allergisk mot det här som är modernt med en liten rörlig 
handkamera, som man försöker ha som stativ och röra sig lite grann 
såhär /…/ Jag avskyr det.. det ser så amatörmässigt ut som om man 
inte lyckats hålla still kameran. Detta gör så att det blir ett filter mellan 
mig som åskådare och dom skådespelarna som finns där borta [pekar] 
som man egentligen vill tränga in i så att säga. Kameran blir ett filter 
som hindrar mig från detta. Det är något som kameran absolut 
ALDRIG får göra.. kameran är som att skapa en gång för mig så att jag 
skall kunna gå på den för att lära känna karaktärerna och inte ligga 
som ett filter, vilket handkameran och alla de här konstiga, så kallade 
moderna grejerna gör. Dom har inte där att göra egentligen. 

 
Fotografen ger flera exempel på olika tekniska förutsättningar. Han pekar bl.a. 
på de danska dogmafilmerna och att de är inspelade med handkamera. Även om 
dessa filmerna sägs ha ett hyfsat resultat trots, eller tack vare, sina skakiga 
handkameror är denna teknik inget som fotografen förordar. Han är noga med 
att påpeka att kvalitet emanerar ur andra förutsättningar än att använda sådan 
teknik. Den egna yrkeskunskapen tydliggörs genom kontrasterande resonemang. 
Fotografens krav är att bildsekvenserna inte ska se amatörmässigt ut. von Trier 
och Vinterberg (2005) som använder handkamera som en viktig del av de 
uppmärksammade Dogmaproduktionerna hävdar att deras filmproduktioner med 
hjälp av bl.a. handkamera som teknikval skall förstås som en motvikt till 
”Bourgeois cinema” där film produceras byggd på teorier baserade på 
borgerskapets perspektiv på konst. von Triers och Vinterbergs ställnings-
taganden framställs som ett mer radikalt förhållningssätt till film31. Sett i relation 
till detta: Försvarar Produktionens fotograf en konservativ filmisk hållning? Nej, 
så vill inte han framställa sitt val. Han hävdar med bestämdhet att den rörliga 
kameran skapar ”ett filter där skådespelarna måste vara fruktansvärt bra för att 
överbrygga hindren”32.  
 
                                                 
31 Representanter för Dogmafilmer som von Trier och Vinterberg (2005) hävdar i programförklaringen 
för Dogma 95 att filmmakandet bör demokratiseras: ”For the first time, anyone can make movies. But 
the more accessible the media becomes, the more important the avant-garde. /…/ Today a 
technological storm is raging of which the result is the elevation of cosmetics to God. By using new 
technology anyone at any time can wash the last grains of truth away in the deadly embrace of 
sensation. The illusions are everything the movie can hide behind” (a.a. s 87). I programförklaringens 
punkt 3 sägs dessutom: “The camera must be hand-held. Any movement of immobility attainable in 
the hand is permitted (The film must not take place where the camera is standing; shooting must take 
place where the film takes place)”.   
32 Den amerikanske fotografen David Zucker menar att han inte använder rörlig kamera om det inte är 
absolut nödvändigt: ”I don´t move the camera until it´s natural to. I’m not proud of great camera 
moves. They’re only great if they help tell a story. If you have to move the camera because the script 
is boring, you’re in trouble!” (Seger & Whetmore 2004, s 80).  
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Fotografens resonemang visar att det finns en stor säkerhet i traditionella, enkla 
men väl beprövade metoder och tekniker. Det är dessa som hålls fram. 
Musikvideo- och reklamestetik men också den teknik man använder inom dessa 
områden kan tolkas som tillhöriga en ny, mer modern och konstruerad värld, 
samtidigt som det  äkta emanerar ur en kvalitet i berättarkonst som ligger 
bortom dessa teknikval. Dessa har helt enkelt inte med långfilmens 
berättarteknik att göra. Å ena sidan kan man förstå fotografens resonemang 
utifrån en bestämd uppfattning om vad som är kvalitet och yrkesskicklighet när 
det gäller teknikval och de kostnader som tekniska lösningar medför. Å andra 
sidan kan resonemanget tolkas som en anpassning till rådande ekonomiska 
förhållandet, kunskaper om tekniska lösningar och val av medarbetare. Bordwell 
(2005) beskriver val och anpassning som att: 
 

The artworks bear the traces of traditions. The artist make choices 
about forms, materials, tools and techniques, and many of these factors 
are defined within the traditions of the craft milieu (a.a. s 243). 

 
Fotografen lutar sig tryggt mot det väl beprövade. Han nyttjar den teknik han 
känner till och är förtrogen med. Han väljer lösningar som ligger inom ramen 
för de scheman, det hantverkskunnande han tillägnat sig. En annan fotograf, 
med andra erfarenheter, hade kanske resonerat sig fram till andra lösningar. 
Samtidigt är det så att filmproduktion är en dyrbar historia och det kan ligga ett 
stort ansvar i tekniska experiment. Varför chansa på exklusiva tekniska 
lösningar och kanske budgetöverdrag när erfarenheter och kunskaper finns om 
en betydligt billigare och mindre exklusiv utrustning? Det finns ingen anledning 
att tvivla på fotografens yrkesskicklighet men det finns anledning att fundera 
över om teknikvalet – det enkla och det okomplicerade – är ett sätt att 
rättfärdiga en begränsad budget och små marginaler och därmed också göra det 
val som pekar mot det traditionella och icke utmanande när det gäller 
bildskapande.   
 
Att också övriga kreatörer diskuterar sina möjligheter i relation till filmens 
tekniska ramar blir tydligt. Kostymören måste ha de tekniska förutsättningarna 
klara för sig innan hon kan börja arbeta med att införskaffa kläder:   
 

Man pratar ju innan man börjar med kostym alltså… att vad är tanken 
med filmen, hur vill ni att det ska se ut… skall det vara en ljus eller 
mörk film eller så vad använder vi för format när vi filmar…. Det 
bestämmer ju hur jag kan jobba kan man säga… är det en riktig film 
eller är det videoteknik eller annan teknik och då är det ju så med 
färger att svart o vitt, rutigt och randigt och så. 

 
I det filmiska rum som skall kreeras måste förutsättningarna vara kända. Det är 
inte enbart den önskvärda stämningen och därmed ”känslan” och ”tonen” som 
skall skapas. Hänsyn måste också tas till format, teknik, färgsättning och 
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scenografi. Den personal som är direkt involverad i arbetet med skådespelare, 
regi, scenografi eller foto diskuterar de tekniska villkoren likväl som teknikerna, 
foto-, ljud- och ljusansvariga också måste förhålla sig till det konstnärliga. 
Kostymörens resonemang indikerar att filmens kostym är något som måste 
anpassas till tekniska förhållandet, inte enbart till konstnärliga önskemål. De 
ekonomiska realiteterna är inte heller de oviktiga. Oavsett budget måste 
filmhantverkarna förhålla sig till det ekonomiska utrymme de får. De får 
anpassa teknik och konstnärliga intentioner efter den ekonomiska ram de har: 
 

Man måste lära sig hur mycket man kan fuska. Vad går gränsen? 
Hur mycket kan man fuska utan att tappa trovärdigheten för då 
fattar publiken.. dom går inte på det. Och det gäller att lära sig 
var den gränsen går. Det gör det… så att publiken köper det hela 
så att säga. Och där…är man van som dom i utlandet att röra sig 
med väldigt mycket pengar då behöver man inte bry sig om det. 
Då kan man ju ligga på en hög nivå i alla fall och på väldigt 
säkra nivåer. Men jag tycker det att det är ju lite utmanande i alla 
fall.. nu ska vi göra en scen med väldigt små medel och publiken 
ska kunna uppfatta det som helt trovärdigt, att det funka och vi 
ska kunna vara stolta efteråt över att vi gjort den här scenen. Det 
är lite kul! 

 
I hantverksskickligheten ligger att kunna ”fuska”, dvs. att med små medel 
försöka skapa förutsättningar som ger trovärdighet i biopublikens ögon. Men, 
som ovan citerats, det gäller att veta gränserna för när fusket synliggörs och blir 
till icke-kvalitet. Fusk eller inte, hantverksskicklighet är att balansera på 
gränsen. Det handlar då om att den som ansvarar för inspelningsplanen också 
kan läsa vad som kan vara fel, vad som inte stämmer med verkligheten och som 
därför också kan läsa av möjligheterna – om man behöver fuska eller inte. Fusk, 
enligt fotografen, handlar om att man tekniskt eller ekonomiskt har tvingats till 
för många kompromisser. Gränsen känns, enligt fotografen, intuitivt. ”Fusk är 
felplanering!” 
 
 
Sammanfattning 
 
I kapitlet har det kreativa arbetet avhandlats. Jag har ställt frågor till 
filmarbetarna som rör deras möjligheter att som individer eller team få 
möjligheter att vara delaktiga i filmskapandets konstnärliga sida. Jag har också 
frågat dem med vilka de samarbetar och i så fall på vilket sätt. 
 
I den litteratur jag läst i samband med denna studie men också utifrån de svar 
som informanterna gett är det uppenbarligen så att filmproduktioner ofta 
utmärks av en konfrontation mellan konstnärliga och ekonomiska realiteter. 
Tänkta och önskvärda dramaturgiska, scenografiska eller tekniska lösningar är 
inte alltid genomförbara. Allt tycks inte möjligt att planera och allt går heller 
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inte att styra över. Allt tycks inte heller alltid önskvärt att styra över. Det finns 
eller lämnas öppningar för idéer och kreativa förslag. Förstår jag informanterna 
rätt finns för dem som är med redan på planeringsstadiet vissa möjligheter att 
påverka exempelvis teknikval, klädval, frisyrval eller dekorval. De beslut som 
tas innnan inspelning men också under inspelning, tas i samarbete mellan olika 
parter. Besluten förhandlas fram. Även om inte manusberättelsen förändras till 
sitt innehåll kan gestaltningen av detsamma ta olika vägar beroende av hur 
regissör och teamets kreatörer lyssnar in varandras förslag. Regissören tar det 
slutgiltiga beslutet men vägen dit är inte bara färgad av en persons tänkande. 
Det är fler inblandade än så. Det är inte heller bara kreatörerna som tillåts ha 
synpunkter. Inspelningsledaren fungerar som grindvakt när det gäller 
genomförbarhet. Han eller hon kan vara den som exempelvis påpekar att 
önskvärda tekniska lösningar blir för dyrbara eller på annat sätt så 
resurskrävande att de är orimliga i förhållande till budget- och tidsramar. Även 
om denne inte direkt står för de konstnärliga förslagen kan han eller hon bromsa 
vissa förslag eller förorda andra. På så sätt har också inspelningsledaren ett 
inflytande över filmens slutresultat.  
 
I teamarbetet ligger påverkansmöjligheter och med tanke på hur de intervjuade 
berättar om sin vardag och sina möjligheter känner de sig delaktiga i den 
filmiska gestaltningen. När teamet väl är på plats och inspelningen rullar igång 
finns, trots omfattande planering möjligheter, inte av övergripande karaktär men 
ändock. Det är i de små uttrycken, oavsett om det gäller frisyr-, kläd-, foto- eller 
scenografival som personliga val kan komma till uttryck. I det ligger kreativa 
utmaningar och möjlighet till självförverkligande. Förslag diskuteras och 
samhandlas med andra, men det finns ett utrymme för kreativitet som kan vara 
större eller mindre beroende på situation. Men det behöver inte enbart vara färg, 
form och ljus som är kreativa vägar. Teamet bidrar indirekt till slutresultatet 
genom stöd och uppmuntran till skådespelare för att de ska klara sitt arbete eller 
till varandra under inspelningsdagen.  
 
I Produktionen finns ingen auteur. Det är alla inblandade överens om. Auteuren 
skulle vara en motsättning i ett sammanhang där filmarbetarna uttrycker en 
bestämd vilja om att vara delaktiga. De vill ha möjligheter att kunna påverka 
utformningen men de är lika tydliga i att det är allas bidrag som ger framgång.  
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KAPITEL SEX, SÄRSKILD OCH SÄRSKILT 
 
I stort sett alla av de intervjuade är projektanställda. Deras arbetsvillkor är 
speciella, inte enbart för att de arbetar i en bransch med starka kopplingar till 
glamour, utan också för att deras arbetsvillkor är, eller åtminstone har varit, 
annorlunda jämfört med många andra branschers. Förvisso är projekt- och 
korttidsanställningar inte ovanliga i dagsläget men en skiljelinje mellan film- 
och mediebranschen och andra sektorer är sannolikt att flertalet av de förra 
arbetar under relativt osäkra villkor. Beck (2000) diskuterar den förändrade 
arbetsmarknaden i termer av att arbete distribueras längs andra vägar än tidigare. 
Det som tidigare förstods som ett tillfälligt arbete, som en passage-rit att leda till 
ett mer säkert och stadigvarande arbete, finns inte längre. Beck menar att allt fler 
människor blir indragna i ”semi-employment”, riskabla arbeten där det sociala 
ansvarstagandet är upp till den enskilde individen själv att lösa. Detta 
förhållande rimmar väl med Teaterförbundets rapport (2005) där arbetsgivarnas 
oförmåga eller ovilja att säkra villkoren för korttidsanställda lyfts fram som ett 
problem. Mc Robbie (2003) pekar på ”portföljkarriärerna”, vilket innebär arbete 
för fler arbetsgivare över en förlängd period, kanske under hela livstiden. Ovan 
nämnda forskares rön skall inte ses som gällande enbart kulturindustrin eller 
mediebranschen, även om Mc Robbie hämtar sina exempel därifrån. Mc Robbie 
menar att det är inom underhållnings-, eller kultursektorn som stora och 
genomgripande förändringar i arbetslivet är tydligast. Snarare skulle man kunna 
hävda att andra branscher är i förändring och att dessa numer kommit ikapp 
filmbranschen när det gäller projektanställningar, osäkra arbetsförhållanden och 
krav på flexibilitet och rörlighet. Av filmarbetare krävs att ta jobb på olika 
platser, i olika regioner, i olika filmpoler. De kan inte räkna med stadigvarande 
arbete. De förväntas vara formbara och anpassa sig till de arbetsvillkor som 
gäller för stunden. De får acceptera att arbetsgivaren (marknaden, branschen) 
bedömer dem, inte enbart utifrån hantverksskicklighet utan också utifrån att de 
är trevliga och har social kompetens. Men filmarbetarna är inte ensamma idag 
om att arbetsgivare ställer krav på social kompetens och socialt kapital (Se t.ex. 
Allen 1992, du Gay 1996, Sandkull & Johansson 2000, du Gay & Pryke 1993). 
Också andra arbetsgivare i andra sektorer och branscher eftersöker sociala 
färdigheter i sina platsannonser. Att individen förväntas ha investerat i sociala 
färdigheter, i och utanför tidigare arbeten, är idag snarare regel än undantag, 
även om det knappast är nytt för filmarbetaren. Allmänt ställs nya krav på 
anställda, de förväntas vara öppna för förändringar, socialt smidiga, beredda att 
ta risker, oberoende av regler och förordningar och mer självreglerande. Man 
skulle kunna beskriva ovanstående som att filmarbetets särart har minskat i takt 
med att den övriga arbetsmarknaden förändrats.    
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Särskildheten 
 
Filmarbetarna hävdar betydelsen av de personliga kvaliteterna. Det är en del av 
särarten. Särskildheten har ett högt legitimitetsvärde. De ständigt återberättade 
specifika villkoren för filmarbete – det som sägs särskilja från alla andra 
branscher – ger möjligheter till exkludering av dem som inte passar in i en 
symbolisk process av att innesluta och utesluta. Genom att lyfta fram passionen 
eller glöden som särmärke för yrkestillhörighet förstärks särarten. Filmarbetaren 
vill definiera sig som speciell. Att jämföra traditionell 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. 
Finns det överhuvudtaget möjlighet för en filmarbetare med svag vurm för 
filmmediet att hålla sig kvar inom branschen och legitimera sin plats just som 
filmarbetare?  
 
Brembeck (1998) hänvisar till en studie av den brittiske ungdomskulturforskare 
Simon Firth som i studiet av rockmusik menar att identitet produceras i 
utövandet, i musicerandet. ”Självet” gestaltas i särskilda sätt att vara, i olika 
former av performativitet. När Czarniawska (1997) beskriver hur organisationen 
skapas genom deltagarnas gemensamma berättelser om densamma ser jag 
möjligheter att koppla samman berättelsen om organisationen/produktionen 
inklusive filmarbetarnas beskrivningar av sig själva som just filmarbetare med 
alla de speciella villkor som både yrkeslivet som produktionsförutsättningarna 
kräver. Att vara filmarbetare är att leva i en tillhörighet till och identifikation 
med andra människor som liksom dem själva valt filmen som yrkesområde. 
Filmarbetare identifierar sig själva som en ”speciell” skara individer som 
accepterar specifika yrkesvillkor bara för att det måste vara så. I filmarbetarnas 
självbilder synliggörs det unika och därmed annorlunda i dessa villkor. Det 
måste finnas en kärlek och engagemang mediet för att kunna bli en del av 
särarten och därmed få tillhöra den lilla exklusiva skara som har möjlighet att 
skapa upplevelser för andra. Tillhörigheten är dock villkorad. Den kräver 
acceptans av långa arbetsdagar, att bo borta långa perioder, att passa in i den 
sociala samvaron, och att i övrigt dela branschens speciella villkor som 
könsstämplade yrkesroller, flexibilitet och att både forma och låta sig formas till 
den ideale filmarbetaren. Filmarbetet möjliggör för dem som tar chansen och 
arbetar hårt en egen utveckling. Erkännandet kommer till dem som förtjänar 
uppmärksamhet. Att satsa på sig själv kan innebära att modifiera sig själv för att 
passa in i sammanhang som kräver att göra rätt för sig som person, att vara 
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tillräckligt mobil för att vara på rätt plats i rätt sammanhang och tillräckligt 
flexibel för att gripa rätt tillfällen (Salomonsson 2003, s 49). Arbetstids-
lagstiftning och arbetsmiljöproblematik tycks förpassade till domäner mer 
anpassade för traditionell industri än för de förutsättningar som gäller för 
filmbranschen. Om man i en konkurrensutsatt situation väljer att jobba ”non-
stop” eller med brinnande energi, och detta förstås som yrkeskrav finns ju ingen 
anledning att åberopa Teaterförbundets skrivna avtalstexter.  
 
Dragningskraften till och begäret efter det intressanta filmarbetet tycks stor. Det 
finns skäl att lyfta fram Baumans (1999) diskussioner om en förändrad 
arbetsetik där arbete idag inte enbart är kopplat till försörjningsvärden utan 
tillskrivs estetiska värden. Det handlar inte bara om att begränsa arbetstiden och 
lämna mer utrymme till fritid utan att utplåna gränsen mellan kall och 
fritidssyssla för att upphöja arbetet till det högsta och mest tillfredsställande 
nöjet (a.a. s 55). De som åtnjuter dessa nöjsamma, estetiskt definierade och 
privilegierade arbeten betraktas också som att de kommer i åtnjutande av 
möjligheter till självförverkligande. Arbetet blir en källa till stolthet, självkänsla 
och ryktbarhet. Mc Robbie resonerar kring att de unga har lättare att anpassa sig 
till den nya kulturella ekonomin med nya arbetsvärden innefattande 
självförverkligande, kreativitet och talang. För att få tillträde till dessa arbeten 
krävs insatser. Filmarbetaren måste själv bidra till den egna utveckling och 
skapa sig plats. 
 
 
Att lära i yrkeslivet 
 
Filmarbetare ska inte bara slimmas, de ska också bidra till att forma andra. Detta 
ger vid handen både en produktion och en reproduktion av ideala filmarbetare. 
Branschen behöver ”en homogen produkt”, uttryckt som en vilja och en logik 
som omfattar alla. Dessa villkor, försöken att upprätta en gemensam idévärld – 
en gemensam mental modell – kan tänkas bidra till formningsprocessen, dvs. att 
låta sig formas eller slimmas efter de förutsättningar som framställs som av 
betydelse för produktionens genomförande och kvalitet.  De erfarna kan dessa 
spelregler. De fungerar som kunskapsförmedlare för nykomlingar eller mindre 
erfarna och lotsar dem in den nya meningsproduktion.   
 
I filmarbetarnas beskrivningar av arbetsvillkoren blir det tydligt att kunskaper 
om hur arbetet ska utföras, hur man hanterar uppkomna problem under 
arbetsdagen och hur man samhandlar med andra, i mångt och mycket bygger på 
de berättelser och ankedoter som florerar i branschen. Arbetets villkor traderas 
och manar till jämförelser med andras insatser och arbetsförhållanden och blir 
del av yrkesgemenskapen. Förståelse för arbetets villkor upprätthålls via 
kunskapscirkulation och kunskapsutbyte. Arbetets skiftande karaktär och 



   

 98

oförutsägbarhet betraktas som delar av filmarbetets positiva sidor (Jfr Orr 1996, 
s 160).  I brist på stadigvarande anknytning till en geografiskt kontinuerlig 
arbetsplats tjänar anekdoterna troligtvis syftet som sammanhållande länk mellan 
olika produktioner, regissörer, skådespelare, producenter och övriga film-
arbetare, dvs. branschen. Berättelserna kan metaforiskt liknas vid det ”kitt” som 
håller samman olika produktioner och filmarbetare skilda av både tid och rum. 
Berättelserna har en social funktion, de roar, de ger instruktioner men upphöjer 
också berättaren till kunskapsförmedlande branschmedlem. Det är inte oviktigt – 
berättandet ger tillhörighet samtidigt som de bidrar till filmarbetets kunskapsbas. 
Kunskapsförmedlandet och kunskapsdelandet skapar på sitt sätt ”mentala 
modeller” av hur verkligheten (branschen) fungerar. Detta bidrar till ett 
tänkande där centrala mål också kan bli filmarbetarnas. Men, säger Sandkull & 
Johansson (2000), där alla följer samma mentala modell riskeras förvärvandet av 
en institutionaliserad inkompetens när förutsättningarna förändras (a.a. s 176). 
Nu tycks inte förändringar inom branschen särskilt påtagliga. Flera beskriver 
filmindustrin som traditionell till sin karaktär med en produktionsorganisation 
som varit tämligen stabil de sista decennierna. Men det kan trots detta vara en 
poäng att fundera över Sandkulls & Johanssons påpekanden. Jag har i flera 
avsnitt pekat på likheter i filmarbetarnas uttalanden. Det verkar troligt att de 
delar många gemensamma mentala modeller om hur branschen är, vad den 
behöver, hur man ska vara och uppträda som filmarbetare, vikten av personkemi 
osv. Jag har också antytt att den kunskapscirkulation som sker inte alltid 
behöver vara innovativ till sin karaktär. Den kan lika gärna verka cementerande, 
dvs. att arbetet sker efter gängse föreställningar om hur det ska ske och utan 
ifrågasättanden. Trots att filmarbetarna hävdar sin egen särart, att varje 
produktion skiljer sig från alla andra, att produktionsvillkoren ger ständiga 
utmaningar och att arbetet är kreativt, finns det skäl att fundera över vad detta 
egentligen innebär. Får man vara kreativ när det gäller struktur, den 
organisatoriska ordningen, eller får man bara vara kreativ i det egna arbetet (och 
möjligtvis i samhandlandet). Om produktionsorganisationen är så fast till sin 
karaktär, som flera av de intervjuade menar, finns sannolikt ett begränsat 
utrymme till nytänkande och förändring. Producenten har i Produktionen infört 
ett mellanled, en sambandscentral, där avdelningscheferna möts och tar del av 
varandras planering, men om teamarbetet i övrigt sägs ingenting. Inte heller 
filmarbetarna lyfter fram möjligheter till t.ex. bättre arbetsvillkor eller större 
delaktighet. De reflekterar inte över, eller ifrågasätter villkoren, åtminstone inte 
på ett strukturellt plan. De reflekterar självklart över arbetet men, de haverarade 
projekt som de nämner i intervjuerna utgör snarare exempel på hur det kan gå 
till i branschen än utgör exempel på misslyckanden som kräver ifrågasättanden 
av hur organisationen är uppbyggd och hur den fungerar.      
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Smakdomarna 
 
Förhoppningsvis har jag lyckats visa något av den komplexitet som en 
filminspelning innebär. En viktig iakttagelse är att filmmakandet knappast är en 
process som bärs upp av en enskild filmarbetare. I de intervjuer jag genomfört 
men också via observationer på inspelningsplats kan jag se krav på ett ständigt 
samhandlande och förhandlande mellan olika aktörer. Även om var och en, 
scenografen, maskören, kostymören eller fotografen har sina egna idéer om hur 
manus bäst bör omvandlas till rörlig bild måste dessa idéer brytas mot övriga 
kollegors tolkningar och regissörens vilja. Också producenten, koordinatorn och 
inspelningsledaren manövrerar mellan ekonomiska förutsättningar, tekniska 
möjligheter och konstnärlig intentioner. Även deras insatser är av betydelse för 
filmens slutresultat. Samhandlandet skapar beroendesituationer mellan teamets 
medlemmar likväl som till regissören. I de flesta fall tycks regissören vara den 
som fattar det slutgiltiga och avgörande beslutet i de fall olika åsikter uppstår. 
Han eller hon hävdar såtillvida sin auktoritet som ”smakdomare”. Bordwell 
(2005) beskriver regissören som:  
 

/…/ the final filter, for most, of the choices faced in the course of the 
production /.../ in general, the final decisions about staging are likely 
to be made by the director whatever the creative input from the 
members of the team” (a.a. s 255)  

 
Även om regissören står för “filtret” och fattar de slutliga besluten kan övriga i 
teamet, i större eller mindre grad, påverka dessa beslut antingen som enskilda 
individer eller som delar av kollektiv. Såtillvida förstår jag möjligheterna till 
konstnärliga uttryck som ett ”rum” mellan filmarbetarens idé om genomförande 
och regissörens godkännande. Däremellan kan ju finnas plikt till samhandlande 
som exempelvis mellan fotografi och scenografi, mellan maskör och kostymör 
eller mellan scenograf och attributör. De kan som individer eller kollektiv driva 
igenom vissa egna idéer.  
 
Filmarbetarna lyfter via sina berättelser fram bilden av regissören som mindre 
auktoritär, dvs. han eller hon motsvarar inte bilden av auteuren. Genom att 
tillskriva regissören mer demokratiska och inlyssnande drag markerar de själva 
sin plats i produktionssammanhanget. Som kollaboratörer, oavsett om deras 
aktivitet är indirekt som stöd till regissör, skådespelare eller övriga 
teammedlemmar eller direkt som när det gäller val av kostym, mask, 
scenografiska lösningar, persedlar eller vad de vara månde, ses deras bidrag av 
dem själva av stor betydelse för filmens kvalitet. Alla säger sig bidra till det 
konstnärliga uttrycket, flertalet ser sina insatser både individuellt likväl som 
resultat av samhandlande. Det är som delaktig filmarbetaren vill se sig. Främst 
tycks det kollektiva bidraget vara att som team anpassa sig till den ton och 
stämning filmen kräver och att samhandla i olika konstellationer för att nå den 
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gemensamma målbilden. De individuella bidragen varierar. Det kan röra sig i 
allt från förslag på sminkning, frisyrer, kostymer, objektiv, ljusstyrka, 
kameraåkningar eller att helt enkelt ge regissör och övriga team-medlemmar 
stöd i deras arbeten. Förvisso pågår en ständig förhandling mellan olika 
avdelningar, som t.ex. scenografi och foto, mellan regissör och enskilda 
medarbetare men det är inte självklart att regissörens ord är lag eller att ingen 
lyssnar på övrigas förslag eller idéer. Möjligheten att få vara en av dem som 
sätter sitt odödliga märke i tillvaron som medskapare i filmen är en stark 
drivkraft för filmarbetare. Denna möjlighet lyfter de fram, de ser sig själva som 
medaktörer och deras engagemang ligger i att få vara delaktiga. De förhandlar 
såtillvida bort auteuren och ger honom eller henne en undanskymd plats. 
Auteuren förpassas till historien. För arbetsmiljöns fromma, för delaktigheten 
finns inte utrymme för den konstnärlighet som auteuren sägs stå för. Det är inte 
via terror eller ångest som filmarbetarna ska verka.  
  
Drömmen om regissörs-, eller producentyrket som drivkraft för filmarbete är 
intressant att utveckla. Kan det månne vara så att den yrkesambitionen (som inte 
uppnåtts av flertalet) bidrar till försök att ”skriva in sig” i det konstnärliga 
skapandet? Kan man inte bli regissör och den vägen påverka utformningen av 
produktionen kan man i alla fall via alternativa funktioner se sig som en individ 
av betydelse vars arbetsinsatser, trots en mer undanskymd position, ger 
möjlighet att påverka det konstnärliga uttrycket. En ytterligare tolkning av 
diskussionen om ”drömpositioner” kan finnas i filmarbetarnas ”motstånd” mot 
utbildning och betydelsegörande av att gå den långa vägen. Varför skaffa sig en 
utbildning till något som man egentligen inte vill bli? Utbildningskrav/behov är 
något som nedtonas i intervjuerna med filmarbetarna. Autodidaktiken försvaras 
på ett sätt som kan leda tankarna till de självlärda filmarbetarnas behov av att 
värna värdet av learning-by-doing eftersom de själva valt den vägen (Jfr 
Högberg 2007). Utbildningsdiskussioner görs därmed både onödiga och mindre 
relevanta. Utbildningskapital tillerkänns i filmarbetarnas ögon inte ett 
symboliskt värde av större dignitet.  En annan tolkning kan vara att den mentala 
modell av filmarbetets praktik som uppenbarligen delas av de flesta varken ger 
stöd för utbildningskrav, professionaliseringssträvanden eller annan utveckling. 
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