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Abstrakt  
 

I denna uppsats undersöker jag frågor som ställs i redigeringsarbetet av en reality-

serie.  

 
Denna undersökning ägde rum på redaktionen av Husdrömmar som produceras av 

Sveriges Television (SVT) i Malmö. Uppsatsen tar upp tidigare forskning kring 

begreppet reality och dess historia. Detta följs av ett stycke där olika teorier angående 

trovärdighet läggs fram.  

 
Baserat på den egna produktionen, som består i att redigera ihop olika sekvenser av 

ett redan inspelat avsnitt, presenteras iakttagelser jag gjort i rollen som redigerare. 

Flera av frågorna som jag ställts inför handlar om det etiska perspektivet i 

framställningen av medverkande vilket diskuteras även med medarbetarna på 

redaktionen.  

Reality, tv-produktion, dramaturgi, framställning, redigering, SVT 

Abstract 
This thesis is dedicated to those questions that one can ask while editing a reality TV-

show. 

 
The study was done through an internship on the editorial of Husdrömmar (House 

Dreams) which is produced by Sveriges Television (SVT) in Malmö, Sweden. This 

thesis presents earlier research about the term reality tv and some parts of the history 

of reality tv. This is followed by a section about its credibility.  

 
Based on my own production, that consists of editing different sequences of one of 

the already recorded episodes, observations are being presented. Several of the 

questions I ask myself are concerning the ethical regards on the representation of the 

participants which is also an issue together with the colleagues on the editorial.  

 

Reality, tv production, dramaturgy, representation, editing, SVT  
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1. Inledning 

Tv:n kan anses vara ett av de medier som används flitigast för att skapa en 

uppfattning av omvärlden. Den ger oss nyheter, kunskap och underhållning. Vi ser på 

tv för att slappna av eller fylla vår tid.  

 

Diskussionerna angående reality-serier i ett etiskt perspektiv finns i många medier och 

forum och har pågått sedan Robinson sändes på SVT för första gången 1997. Frågor 

har tagits upp om framställningen och exponeringen av deltagare. I redigeringen finns 

många möjligheter till manipulation och det har påståtts att det är där som oftast 

berättelsen skapas. Frågan är vad som krävs för att göra en ansedd och respekterad 

reality. Dessa ämnen och frågor är vad undersökningen grundar sig på. 

 

Det finns många realityserier som handlar om väldigt många olika ämnen. Det kan 

verka som att det kan göras tv på det mesta så länge kärnan handlar om människorna 

som deltar, deras relation sinsemellan samt deras personliga utveckling.  

 

  



2. Problemområde  
 

2.1 Bakgrund 
 

Ända sedan filmen och filmkameran uppfanns har människorna gestaltat verkligheten 

genom filmmediet. I de första filmerna ställde fotograferna upp sina kameror och 

filmade scener ur vardagen. Detta skedde utan någon form av klippning och filmen 

rullade tills den tog slut eller tills fotografen tröttnade. Som Walter Murch menar 

(2004), var själva fenomenet att få se riktiga människor röra sig på bioduken 

säkerligen otroligt spännande.  

 

Det skapades flera gestaltningsformer av verkligheten relativt snabbt i filmmediet. 

"Kino Pravda" myntades på 1920-talet och betyder sann film på ryska. Den är 

föregångaren till "cinema verité" och "direct cinema" som båda blev populära under 

1950- och 60-talet då den populära dokumentärvågen drog fram. Dessa konstformer 

utgår alla från att ge en korrekt bild av verkligheten (Rupert & Ganguly Pucket, 

2010). Objektivitet och autenticitet är något av ett signum för dokumentärfilm och 

genrens definition utlovar att återge verkligheten (Svenska akademins ordlista, 2013). 

I mitten och slutet av 1990 uppstod ett uppsving för genren och metoden reality-tv 

(Fetveit, 1999).  

 

När The Real World kom var konceptet nytt och spännande. Serien gick ut på att följa 

några utvalda människor som flyttade ihop och bodde tillsammans. Detta har liknats 

vid ett socialt experiment. Den första säsongen var av dokumentär karaktär vilket 

visade sig vara ett misstag. På grund av låga tittarsiffror ansågs en förändring i 

programmet vara nödvändigt. Produktionsteamet insåg att de behövde klippa för att 

skapa dramatik och tillförde på det viset fiktiva element. Deltagare med 

kontroversiella åsikter värvades för att skapa mer spänning och för att serien skulle 

kunna fortsätta (Fetveit 1999). Formatet blev populärt och produktionerna var relativt 

billiga att producera (Rupert & Ganguly Pucket, 2010). 

 



Begreppet reality-tv är engelskt och betyder, rakt översatt på svenska: verklighets tv. 

Det är den engelska termen som används i svenskan när det refereras till detta tv-

format. 

 

 

Idag finns flera subgenrer som använder nya accepterade metoder för att gestalta det 

verkliga, däribland fiktion (Brooks, 2010). Detta kandidatarbete är inte tänkt att 

fokusera på genredefinitioner utan snarare att studera hur verkligheten paketeras som 

produkt i efterbearbetningen. Utifrån den forskningen som jag presenterar senare 

läggs teorier och resultat fram om reality-tv tittarnas motivation.  

 

2.2 Frågeställning 

 

Hur planeras en verklighet att visas i form av en realityserie på tv och hur upprätthålls 

den planen fram till leverans? 

   

2.3 Syfte 
 

Syftet med kandidatarbetet är att skapa en större förståelse för hur 

underhållningsvärdet i vardagen och verkligheten kan fångas på kamera och formas i 

klippningen i en realityserie.  



3. Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik hittas tidigare forskning och diskussioner om reality-

TVs början och tittarnas inställning till reality-tv som sanningsenligt med 

mera. 

3.1 Vad är reality-tv?  

 

Begreppet reality är lånat från engelskan, som tidigare konstaterats i denna text. Ordet 

finns inte i Svenska akademiens ordlista och den kan därför vara svårt att definiera. I 

vetenskapliga texter och forskning är en definition avgörande för dess undersökning. 

Därför presenterar författare av dessa texter vad de anser vara reality- tv och hur de 

förhåller sig till det i sin forskning. Nedanför ges två exempel på definitioner från två 

olika vetenskapliga artiklar. 

 

 

I texten Reality-Based Television Programming and the Psychology of Its Appeal 

skriven av Robin L. Nabi, Erica N. Biely, Sara J. Morgan och Carmen R. Stitt (2003), 

fann jag denna definition: 

 

Program som filmar riktiga människor som lever ut händelser i deras liv, när de 

inträffar. Dessa program karaktäriseras av flera element:  

 

• personer porträtteras (inga skådespelare eller offentliga personer används för att 

leva ut en roll) 

• personerna är filmade i åtminstone delar av deras hemmiljö eller arbetsmiljö 

snarare än i en studio 

• inspelningen sker utan manus 

• de filmade händelserna placeras i en narrativ kontext 

• huvudsyftet är att underhålla tittarna 

 

I en annan text I Am What I Watch: Voyeurism, Sensation Seeking, and Television 

Viewing Patterns (Bagdasarov. Z et al. 2013), görs undersökningen med dessa 

kriterier som definition:  



 

Realityprogram 

 

• har en hög verklighetsanspråk 

• framhåller handlingar och känslor av riktiga personer som inte är skådespelare 

• kombinerar ofta autentiskt material (exempelvis övervakningsbilder eller video) 

och iscensatta bilder (förslagsvis fiktiva rekonstruktioner, retroaktiva intervjuer) 

 

Under rubriken Resultat och diskussion behandlas definitionsfrågan vidare. 

 

3.1.1 En början till reality-tv 

 

Serien An American Family från 1973 anses ha lagt grunden för det som vi idag kallar 

för reality-tv. James Day, VD för NET (som var Public Broadcasting Service filial i 

New York), valde att i ett sista försök att rädda stationen, producera en serie som 

skulle röra den stora sociala förändringen som skedde i det amerikanska samhället 

under denna tid. Speciellt kring den yngre generationens inställning till droger, sex 

och religion. Det var då Craig Gilbert blev tillfrågad att utveckla ett programförslag 

och presenterade ett utkast av en serie i samma anda som cinema verité, som skulle 

granska äktenskapet och familjen som institution genom att följa en "helt vanlig" 

familj (Rupert & Gangulay Pucket, 2010).  

 

Till skillnad från cinema verité och direct cinema manipulerade Gilbert allt från 

casting till klippning. När Gilbert skrev idén till programmet hade han nyss skiljt sig 

och drack alkohol i sorgen över sitt misslyckade äktenskap. Hans programidé var 

inspirerad av kritiska texter till de borgliga institutionerna som äktenskap, kapitalism 

och den amerikanska drömmen. Familjen Loud vilken bestod av mamma, pappa och 

fem barn, då i tonåren, visade sig vara just det som söktes i castingen för 

inspelningen. De tillhörde den genomsnittliga övre medelklassen, hade ett luxuöst 

hem och ägde fyra bilar, hade tre hundar, en pool och ekonomisk möjlighet att ta dyra 

semestrar. De verkade representera "the american dream". 

 



Resultatet blev en serie i tolv delar, varje avsnitt en timma långt där tittarna fick följa 

familjen vars perfekta fasad så småningom raserade. Exempelvis hade parets 

äktenskap varit på nedgång under flera år, vilket sedan resulterade i skilsmässa. 

Barnen saknade en nära relation till pappan som visade sig vara ett problem för 

familjen. Familjen Loud var allt annat än den perfekta familjen med kärleksfulla 

föräldrar och lyckliga barn som de först gav sken av i början. Familjen Louds 

skavanker gör dem inte i sig unika eftersom de allra flesta familjer har sina problem 

oavsett omfattning. Det som skiljde dem från andra familjer var att de hade ett 

filmteam efter sig som synade just dessa problem.  

 

Den kanske tydligaste manipulationen gjordes under redigeringen. Producenten Craig 

Gilberts underliggande budskap om nedgången av "the american dreams" syntes 

tydligt i den färdiga versionen. Familjen reagerade mycket starkt på hur de hade 

framställts. I en intervju i avsnitt förklarade Pat Loud, mamman i familjen, hennes 

frustration över diskussionerna kring familjen som urartad och näst intill monstruös. 

Pat Loud refererar till hur trailern hade klippts ihop. De bestod av tagningar från olika 

tillfällen som sedan kompletterats med texten "Would you like to live next door to 

this family?".  

 

Serien hade cirka 8 miljoner i tittarsiffror i veckan, runt det högsta som någonsin hade 

mätts vid den tiden. Kritik kom från alla håll. Antingen ros för deras öppenhet eller 

kritik för sökandet av publicitet. Tittarna gav familjen kritik som personer och hur de 

hade misslyckat hålla familjen samman. Professionella i mediabranschen, psykologin 

och antropologin anklagade Susan och Alan Raymond, som var regissörerna för 

serien, för att ha gjort en alltför intim produktion. Susan och Alan Raymond påstod i 

en intervju i The aftermath of "An American Family (2011) att de till och med 

anklagats för att ha orsakat skilsmässan och ansvariga till att ena sonen är 

homosexuell. Efter serien var det svårt för dem att få jobb med kopplingen till 

De hade inte heller förstått producentens avsikt med filmen. 

 

I en diskussion kring serien "An american family" (Reflections on the Making of the 

Series, 1973) uttryckte antropologen Margaret Mead att det var synd att det inte kom 

upp debatt kring den nya konstformen som serien hade, snarare än att kritisera 

människorna som deltog i serien. Hon menade att tittarna inte såg detta som en 



konstform eftersom de ser serien likadant som de läser en novell. De läser inte som en 

litteraturkritiker utan läser om andra människor som är påhittade, som de inte är, 

aldrig kommer vara eller kommer få träffa i situationer som de inte vet något om.  

 

3.2 Trovärdighet i reality-tv 

 

Den intensiva debatten, som alltid verkar vara aktuellt, kring huruvida dokumentärers 

äkthet kan säkerställas och följa mallar för att just ge en rättvis gestaltning av 

verkligheten, ligger inte långt ifrån debatten kring reality-tv. Förutom diskussioner 

kring skandaler och andra typer av handlande av de medverkande i reality-tv verkar 

de överrepresenterade åsikterna handla just om dess trovärdighet. På internetforumet 

Flashback diskuteras vad som är verkligt och sant i reality-serier (Five., 2012). Med 

detta överflöd av information i media, kan konsumenter anses ha rätt i att vara 

skeptiska till det som levereras. Det kan ge en föreställning om att tittarna inte vill bli 

lurade till att tro att det som visas är på riktigt. Trots dessa uttalanden och påståendena 

är tittarsiffrorna för just reality-tv höga. Det kan ge en bild av att tv-tittarna är 

medvetna av reality-TVs nyckfullhet men ändå accepterar detta för underhållningens 

skull.  

 

3.2.1 Hemmets förmåga att förknippas med autenticitet  

 

I flera serier får tittarna följa en grupp människor som lever tillsammans, arbetar 

tillsammans och tävlar mot varandra. De kan alla bo i ett och samma hus eller gård 

som i "Farmen" eller bo långt från det de kallar hemma som i "Robinson". Som 

många menar är det stor skillnad på hus och hem. Oavsett om en reality-serie utspelar 

sig i deltagarnas riktiga hem eller ett temporärt hem under inspelningen, är det i den 

trygga miljö som de kan uttrycka sig naturligt. På så vis har hemmet en förmåga att 

skapa autenticitet. 

 

Som uttryckt av Helen Wood och Beverly Skaggs (2004) anses hemmet kunna ses 

som en "okomplicerad autentisk plats". En plats som ofta förknippats med vila där vi 

efter arbetsdagens slut kopplar av och tillåter människor att få vara sig själva. På det 

sättet förknippar även tittarna denna hemkänsla och trygghet med autenticitet.  



 

Oavsett var deltagarna bor får vi som tittare se när de bor in sig och bygger upp en ny 

trygg miljö. Att detta är möjligt på platser långt hemifrån bekräftas även i en 

sexualitetstudie där det visade sig att hemmets ontologiska trygghet fortfarande var en 

stor önskan hos dem vars traditionella hemmiljö bestod av lidande, vål och ångest. I 

gensvar skapades "mobila hem", trygga utrymmen, fria från övervakning, där de 

kunde vara "sig själva". 

 

3.2.2 Den digitala eran och manipulations inverkan på trovärdighet 

 

Arild Fetveit (1999) argumenterar för att visuell kultur genomgått en transmutation 

där digital manipulation och visuell bevisning lever i samexistens. Han förklarar att 

som oftast när teknik blir mer lättillgänglig utforskas användandet av nya områden. 

Precis detta hände då Kodak började tillverka lättviktskameror till överkomliga priser. 

Istället för att bara använda kameran till porträttering som den gjorts historiskt sett, 

massproducerades bilder i böcker, magasin och tidningar. Samtidigt som 

fotografering användes i bevisningssyften upptäcktes nya tekniker som exempelvis 

dubbelexponering och andra visuella effekter som förvränger originalbilden. Det 

uppstod problematik och ifrågasättande av vad som borde fotograferas och 

fotografiska bilders tillförlitlighet i egenskap av bevismaterial. 

 

Med dagens teknik och utveckling av datorprogram för bildbehandling gör det enkelt 

att kunna skapa manipulerade bilder och ännu svårare att avgöra om de är autentiska 

eller ej. Stillbilder som rörliga, kommer med ett löfte om kontakt med det som pågår i 

bilden eller med det i bilden. En slags överföring från vår verklighet och intar platsen 

som avbildaren, som håller i kameran eller filmkameran. Förutom informationen finns 

en viss vilja av att känna någon slags närvaro i bilderna. Arild Fetveit (1999) menar 

att ur ett semiotiskt perspektiv behåller redigerade bilder ofta sin ikonicitet medan 

dess indexikalitet, dess kontext och sammanhang kan förlora sin betydelse. De 

delarna av bilden som var med i originalbilden kan fortfarande vara kvar men det kan 

vara svårt att veta vilka de är. Därför kan det ses som att när indexikalitet går förlorad, 

förloras inte bara dess bevisvärde utan även en känsla av att förlora kontakt med den 

verkliga världen i form av indexikalitet. Fetveit (1999) menar alltså att på ett djupare 



psykologiskt plan kan spridningen av reality-tv vara ett euforiskt försök att få tillbaka 

denna verklighetskontakt som gått förlorat efter digitaliseringen. Det stora genomslag 

som reality-tv har gjort kan vara ett tydligt tecken på längtan efter verklighet genom 

media, enligt Fetveit (1999).   

 

3.2.3 Liveness and nowness/ Känsla av direktsändning och aktualitet

Att bli tilltalad direkt till i tv kan ge en känsla av att befinna sig där på plats. Känslan 

av att vara där ger då enligt Lang och Lang i sin "The unique perspective of television 

and it's effect" (1953) och att det ges live ger mer en känsla av autenticitet. 

 

När TVs anspråk till att vara live ger det mer upphov till uppfattningen av autenticitet. 

Enligt medieforskarna Amy West och Misha Kavka REFERENS är reality-TVs nära 

koppling till aktualitet det som ger en temporal känsla av "nu". 

 

 

3.3 Fenomenets popularitet och tittarnas motivation 

Det har gjorts mycket forskning om tittarnas motiv till att se reality på tv. A. Rubin 

(1983, refererad i Papacharissi & Mendelson 2007) identifierar nio återkommande 

motiveringar till att se på tv. De är: avslappning, kamratskap, underhållning, social 

interaktion, information, vana, tidsfördriv, upphetsning och flykt. Ytterligare 

forskning har gjorts med några tillägg av motiv: parasocial interaktion för 

nyhetstittande, övervakning och voyeurism för vissa programtyper (Palmgreen, 

Wenner & Rayburn, 1980, refererad i Papacharissi & Mendelson 2007). Voyeurism 

dyker ofta upp i forskning av reality-tv. Voyeurisms innebörd antyder att en individ 

hoppas att få se något förbjudet av en oanad aktör. Att fokusera på reality-serier som 

voyeuristiskt är att göra denna typ av program en otjänst. Genom att placera det i fack 

utesluter uppfattningen och studier av potentiella positiva resultat av att titta på denna 

typen av program, inklusive inlärning om sig själv och världen i stort. (Nabi, R., 

Biely, E., Morgan, S. &Stitt, C. 2003).



4. Tillvägagångssätt 
 

Min valda arbetsmetod är att genom praktik, befinna mig på plats under en SVT 

produktion i Malmö och på så sätt skapa mig en uppfattning om arbetet på en 

redaktion under inspelningen av en reality-serie. Produktionen befann sig vid tillfället 

i inspelningsfasen och redaktionen förberedde inför redigeringen som planeras 

påbörja i september 2013. Produktionen heter Husdrömmar och kommer sända sin 

första säsong under 2014. En andra säsong spelas in parallellt och den planeras sända 

året därpå, 2015.  

 

Serien handlar om privatpersoner som bygger sina "drömhus". Det är projekt med 

olika budgetar och de medverkande bygger både nytt från grunden eller gör 

tillbyggnader på ett redan existerande hus. Som tittare får man följa byggprocessen 

och de utmaningar som personerna ställs inför. Inspelningsperioden varierar beroende 

på projektets storlek och längd. Produktionen har en ambition om att följa processen, 

från att bygglov beviljats till att huset står färdigbyggt. 

 

På redaktionen genomfördes undersökningen i flera olika delmoment. De var: att 

skapa en egen produktion, att katalogisera material och att föra en diskussion med 

medarbetarna på arbetsplatsen och med andra verksamma i branschen. Mer om dessa 

metoder förklarar jag efter stycket avgränsningar. 

4.1 Avgränsningar 

SVTs produktion av första säsongen av Husdrömmar var under min praktiktid 

fortfarande i inspelningsfasen. Möjligtvis hade denna undersökning varit att föredra 

att genomföra under redigeringsfasen av serien. Detta för att resonera med redigerarna 

i deras val och motivation till sitt arbete. Detta var något önskvärt men inte möjligt 

med tanke på redaktionens schema. Däremot anser jag att det fanns utrymme för att 

ha en värdefull diskussion på redaktionen och med andra redigerare som gynnade 

undersökningen. På så sätt skapade jag även en uppfattning om hur produktionen 

formades under inspelningstiden med hänsyn till redigeringen.  

 



Jag har begränsat min produktion på det sättet att jag har redigerat delar av ett avsnitt 

snarare än ett helt eller flera hela avsnitt. Detta på grund av en kvalitets- och 

tidsaspekt.  

 

Ambitionen var att genom praktik och undersökning på SVT och public service skapa 

mig en uppfattning av arbetet på en redaktion. Det är dock viktigt att poängtera att 

andra redaktioner inom SVT och kommersiella kanaler, kan ha andra arbetsmetoder 

och arbetssätt. Detta diskuteras mer under rubriken Resultat och diskussion.  

 

Något som kan ses som en begränsning är att avsnittet ännu inte är sänt och på grund 

av detta kan inte materialet spelas upp för en stor publik. Hur jag löst detta på 

examinationsdagen berättar jag om och dokumenterar när utställningen redan har 

varit. 

 

4.2 Min egen produktion 

 

Min produktion bestod i att redigera sekvenser av ett av Husdrömmars avsnitt. 

Genom att dokumentera mina val och motivation till klippning ges grunden till 

slutdiskussionen i denna undersökning. I produktionen hölls den tidigare forskningen 

i åtanke. 

 

En säsong består av åtta avsnitt och lika många byggprojekt och familjer. Ett avsnitt 

är ägnat åt ett projekt. Till en början valde jag att arbeta med, låt oss kalla det avsnitt 

A, men insåg att det fanns vissa svårigheter. Efter att ha arbetat med avsnittet bytte 

jag till avsnittet B. Detta på grund av en större möjlighet och förutsättning som finns i 

den dokumenterade processen. Eftersom Husdrömmar har stor fokus på familjens 

relation, valde jag ett case med ett mer händelserikt material. Det var genom 

katalogiseringen av det inspelade som lät mig lära känna materialet och på det viset 

insåg jag snart var jag ville lägga fokus och därav bytet till avsnitt B.  

 

 



4.3 Katalogisering av material 

 

På redaktionen utförde jag organisering av det hittills inspelade materialet för både 

säsong ett och två. Materialet kategoriseras efter form och innehåll. Enligt denna 

indelning fördelades materialet för varje avsnitt.  

 

1 Dagbok 

2 Inledning 

3 Djupintervju 

4 Pernilla - Gert 

5 Reality 

6 Synkar 

7 Stämningsbilder 

8 Stockshots bygg 

9 SteadyCam - Grafik 

 

Kategoriseringen gjordes tillsammans med efterbearbetningsproducenten. Här följer 

en förklaring till de olika delarna. 

 

1 Dagbok 

 

Denna mapp fylls med material som medverkande har spelat in själva. Det är 

dokumentering av byggprocessen som spelas in av medverkande själva då 

redaktionen inte är på plats för att filma. Det kan även vara privata händelser 

exempelvis bröllop eller andra tillställningar som tillåter tittarna att få en inblick i de 

medverkandes familjeliv. 

 

2 Inledning 

 

Inledningen är det materialet där programledaren tillsammans med experten är på 

plats och träffar familjen för första gången. I materialet går de tillsammans igenom 

planerna för bygget och hur huset eller tillbyggnaden kommer att se ut när det väl är 

färdigbyggt. Arkitektoniska aspekter gås igenom och kommenteras av experten. 



 

3 Djupintervju 

 

En individuell djupintervju görs med alla medverkande med undantag för eventuella 

barn. Intervjuns syfte är att presentera personerna då de berättar om sig själva, 

husbygget och deras drömmar kring det. De berättar om sina styrkor, svagheter och 

förväntingar. De frågor som ställs under denna intervju är standardfrågor som alla 

medverkande i alla avsnitt får svara på. 

 

4 Pernilla och Gert 

 

I programmet återkommer programledaren Pernilla och experten Gert till hemmet, 

eller till arbetsplatsen för att möta medverkande. De kommer tillsammans under 

själva inledningen (som beskrivs här ovan) men också under en motsvarande 

avslutning då huset är färdigbyggt. De gör även besök var för sig under programmets 

gång och det materialet hamnar i mappen "4 Pernilla och Gert". 

 

5 Reality 

 

Materialet som hamnar under denna mapp visar de tillfällena då tv-teamet är på plats 

och filmar personerna samt fokuserar på relationen mellan de medverkande och hur 

bygget fortgår. Detta material har spelats in på byggarbetsplatsen, i hemmet eller på 

annan plats. Huvudfokus är relationen mellan de medverkande. 

 

6 Synkar 

 

En synk är en uppställd intervju. Till skillnad från djupintervjun ställs frågor kring 

nuläget vare sig det är angående bygget eller relationen sinsemellan 

familjemedlemmarna.  

 

7 Stämningsbilder - Referensbilder 

 

Dessa typer av bilder är komponerade och har ett estetiskt värde och utförande för att 

beskriva en plats eller en årstid, ofta närbilder på omgivningen. 



 

8 Stockshots - Bygget 

 

Stockshots kallas det material som kommer att visa tittaren i vilken fas byggnationen 

befinner sig i. De visar inga människor i bild utan endast den tysta byggarbetsplatsen. 

Ur en redigeringssynpunkt fungerar de ofta för att runda av dagen med byggnationen. 

De kan också användas i slutet av serien för att visa tydliga före och efterbilder. 

 

9 SteadyCam - Grafik 

 

En steadycam är ett verktyg som filmfotografer använder för att få mjukare 

kamerarörelse. De kan då gå runt och filma på byggarbetsplatsen och reducera 

kameraskakningar drastiskt. En sådan inspelning görs i början av byggnationen för att 

sedan med grafik bygga upp en bild av slutresultatet. På så sätt får tittaren en tydlig 

bild av det önskade slutresultatet.  

 

Grafik samlas här också. Det kan vara allt från namnskyltar till enklare animationer. 

 

4.4 Programstruktur 

 

Niklas mat är ett annat program som sänds på SVT och produceras i Malmö. Säsong 

ett har redan sänts och nu var redaktionen redo för redigeringen av säsong två, som 

precis blivit färdiginspelat. Programmet är alltså inte nytt men formatet har ändrats 

från en halvtimma till en timma. Jag hade möjligheten att få delta i ett möte mellan 

redigeraren och producenten för att höra hur de resonerar i framtagningen av 

strukturen på första avsnittet baserat på innehållet.  

 

4.5 Samtal och diskussion på arbetsplatsen och i branschen 

 

Handledningstillfällena med Rune Lind, efterbearbetningsproducent, var givande 

eftersom han har stor erfarenhet av att ha arbetat på kommersiella produktionsbolag 

och reality-serier sedan tidigare. Reality som begrepp diskuterades ofta och mycket. 



 

Samtal med redaktören Kati Saarela var även de väldigt givande. De handlade till 

största del om story för varje avsnitt och hur vinklingen av dem kan se ut. 

 

Seminariet Klippning i fokus, arrangerades i Stockholm den 27 april 2013. Det 

arrangerades av Sveriges Filmklippare (SFK). En debattpanel diskuterade ämnet: Hur 

behandlar vi våra karaktärer i dokumentärfilmen. Trots att diskussionen handlade om 

arbetet av dokumentärfilm så gav den mig viktigt underlag för hur jag ser på de 

medverkande i serien Husdrömmar som också den är icke-fiktiv.  

 

 

 

 

 

 

 

  





























 

Autenticitet: Begreppet i filmsammanhang är känslan hos en tittare av att det som 

visas i filmen händer på riktigt. 

 

Case: Ett case betyder i detta sammanhang ett fall som redaktionen följer under en 

inspelning. 

 

Casting: Ordet är engelskt och betyder rollsättning och används i både fiktiva och 

icke-fiktiva produktioner. 

 

Cinema verité: Begreppet myntades av fransmannen Jean Rouch på 1950-talet och 

betyder sann film. Rouchs mening var att det var möjligt att fånga verkligheten med 

kameran så som görs med ögat.  

 

Direct cinema: Detta är den amerikanska motsvarigheten av cinema verité. 

Filmmakare som arbetade med denna stil hade ofta journalistisk utbildning. Det gick 

ut på att inte störa objektet och på så vis undvika att påverka innehållet. 

 

Ikonicitet: Från ordet ikon som används inom semiotiken. Ikon är en avbildning. 

Exempelvis ett foto som avbildar en katt. 

 

Indexikalitet: Från ordet index som används inom semiotiken. Index är en bild på ett 

resultat av en händelse eller sammanhang.  En vattenpöl tyder på att det har regnat 

exempelvis. 

 

Kino pravda: En serie journalfilmer av ryssen Dziga Vertov. Dess estetik och metod 

kom att bli en egen stil och är föregångaren till både direct cinema och cinema verité. 

 

Ontologiska: Kommer från ordet ontologi; läran om det varandes väsen. Ett försök till 

att beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur. 

 



Parasocial: Termen används ofta i sociologisk forskning. I en parasocial relation finns 

hängivenhet från en av parterna till den andra. Oftast är den inte besvarad. Den 

vanligaste formen av parasocial relation är den mellan en känd person och ett fan. 

 

Postproduktion: Efterbearbetning av film, så som klippning och visuella effekter 

bland annat. 

 

Public service: Radio och tv i allmänhetens tjänst. Public service är medier som är 

skattefinansierat och som inte bedriver reklam och har en skyldighet att vara politiskt 

neutrala.  

 

Semiotiskt: Från ordet semiotik vars innebörd betyder läran om olika teckensystem.  

 

The american dream: Föreställningen om att vem som helst kan nå ekonomisk 

framgång oavsett vilka förutsättningar. 

 

Trailer: En kort sammanfattning av en film som används i marknadsföringssyfte. 

 

Vinjett: I detta sammanhang är vinjett en sekvens som presenterar programmet. Det 

finns en i början av varje avsnitt och en annan variant i slutet.  

 

Voice over: En ljudinspelning, gjord oftast i studio av programledaren som läggs in i 

redigeringen under en vald sekvens med bilder. En voice over används för att 

förtydliga och kommentera händelseförloppet.   
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