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Abstract 

This dissertation is a degree project for a bachelor's  degree at Media Producer Education, 

180 credits, Umeå University. The study is about identifying and describing how the 
assistant roles differ from first, second and third and how the work is structured and 

distributed during a television and film production in Sweden, the United States and 
England. The study also shows the similarities and differences that exist between the 

countries. 

The report is initiated with a part in which the background to the study and the questions 
that gave rise to the study are presented. Then the method chosen for the study is 

presented. Through participation in a television drama production, interviews and 
literature studies have research material has been collected for the study. 

The conclusion of the study shows that in the United States and England the AD 

professions and what they include are pretty much the same, However, it differs in 
Sweden. In Sweden, the role of First AD is the same as in the United States and England, 

but the others have become more optimized to suit Swedish television or film 
production. 

In Sweden, the United States and England the First AD is the directors right hand person 

and the link between the crew and the director. The first AD is the one who controls the 
recording site and its main task is to lead and coordinate the film team and support the 

director in its work. 

A Second AD in the United States and England works directly under the First AD and acts 
as his or hers the right hand person. The second AD’s main task is to ensure that the First 

AD's directives is performed in time and by the right person, that the schedule for actors 
is held and put together every recording day's call sheet. In Sweden, the Second AD can 

act as the First AD right hand person, or have responsibility for the background actors . 
Then the Second AD under pre-production books extras for each scene, schedules 
costume tests and during production, the second AD has responsibility for the extras and 
directs the extras according to the director's wishes. 

In the United States and England the third AD works directly under the First AD and the 
Second AD and its main responsibility is to assist the First AD and Second AD. The Third 
AD is also the one that has the responsibility for the background actors. In Sweden, the 

Third AD works directly under the First AD and Seond AD, if the Second AD isn’t in charge 
of the background actors. However if the Second AD is in charge of the Extras, then the 
Third AD works closer to the first AD and fills up for the responsibilities that the Second 
AD would otherwise have. 
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Sammanfattning 

 
Rapporten är ett examensarbete för en kandidatexamen vid 
Medieproducentutbildningen, 180 hp, Umeå Universitet. Studien handlar om att 
identifiera och beskriva hur regiassistentrollerna skiljer sig ifrån först, andra och tredje 
och hur arbetet struktureras och fördelas under en tv-produktion respektive 
filmproduktion i Sverige, USA och England. Studien visar även på de likheter och olikheter 
som finns mellan länderna. 
 
Rapporten inledes med en del där bakgrunden till studien och de frågeställningar som 
legat till grund för studien presenteras. Därefter presenteras metoden som valts för 

studien. Genom praktiskt deltagande i en tv-dramaproduktion, intervjuer och 
litteraturstudie har det samlats in underlag till studien. 
 
Resultatet av studien visar på att mellan USA och England skiljer sig yrkesrollerna och vad 
de innefattar nästintill ingenting, dock skiljer sig Sverige ifrån USA och England. I Sverige 

är FAD:ens roll den samma som i USA och England men de övriga har blivit mer 
optimerade för att kunna passa svensk tv-eller filmproduktion.  
 
I USA, England och Sverige är FAD:en regissörens högra hand och hen fungerar som en 
länk mellan filmteamet och regissören. FAD:en är den som styr inspelningsplatsen och 
dess viktigaste uppgift är att leda och koordinera filmteamet och stödja regissören i dess 
arbete.  
 

SAD:en I USA och England arbetar direkt under FAD:en och fungerar som hens högra 
hand. Dess huvuduppgifter är att se till att FAD:ens direktiv utförs i tid och av rätt person, 
att tidsplanen för skådespelare hålls och att göra i ordning varje inspelningsdags Call 

sheet, dagbesked. I Sverige kan SAD:en fungera som FAD:ens högerhand eller vara 
statistansvarig. Som statistansvarig arbetar SAD:en under förproduktion med att boka 

statister för varje scen, att styra upp mask och kostymprovningar. Under produktion har 
SAD:en ansvaret för att statisterna och SAD:en regisserar statisterna efter regissörens 

önskemål. 
 
I USA och England arbetar TAD:en direkt under FAD:en och SAD:en och dess huvudansvar 
är att assistera FAD:en och SAD:en. Ett huvudansvar som faller på en TAD i USA och 

England är att vara statistansvarig. I Sverige arbetar TAD:en direkt under FAD:en och 
SAD:en, om SAD:en inte fyller rollen som statistansvarig. Fyller däremot SAD:en rollen 
som statistansvarig, arbetar TAD:en närmare FAD:en än vad den gör SAD:en. TAD:en 
fyller då ofta upp för de funktioner som SAD:en annars skulle haft. 
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Förord 

Långt innan jag påbörjade denna studie hade jag följande fråga i mitt huvud: Vad 
yrkesrollerna First Assistent Director, FAD, Second Assistent Director, SAD, och Third 
Assistent Director, TAD, innefattar och hur de skiljer sig ifrån varandra? Det som jag 
funderade över och som väckte min nyfikenhet var om dessa yrkesroller fungerar 
likadant i Sverige, som i England och USA. Hette de likadant, fungerade de likadant eller 
om det skiljde sig och hur det då skiljde sig? När studien påbörjades drevs jag av min 
egen nyfikenhet och hade som mål att specifikt fokusera på den svenska tv- och 
filmindustrin och jämföra tillvägagångssätt i Sverige mot tillvägagångssättet i USA och 
England. Det fanns dock ingen litteratur och knappt några källor som dokumenterat eller 
beskrivit dessa yrkesroller i Sverige och det svenska tillvägagångssätt under en tv- eller 
filmproduktion. Det bestämdes då att det skulle genomföras intervjuer för att samla in 

material gällande dessa yrkesroller och tillvägagångssättet i Sverige. Jag ville att 
rapporten skulle ge en kartläggande och övergripande beskrivning av hur yrkesrollerna 
fungerar i Sverige, USA och England samt lyfta fram de likheter och olikheter som finns 
mellan länderna. Rapporten skulle också visa på de likheter och skillnader som finns med 
att arbeta på en svensk tv- och filmproduktion.  
 
Förhoppningens är att detta examensarbete ska kunna vara till hjälp för personer som 
studera tv- och filmproduktion eller som precis börjat jobba inom tv- eller filmindustrin 
som behöver mer kunskap gällande yrkesrollerna FAD, SAD och TAD och hur de kan skilja 
sig mellan länder. Att denna studie ska kunna hjälpa dem att få mer förståelse och insikt i 
vad de olika yrkesrollerna infattar. Det finns även en förhoppning att det ska vara tillhjälp 
för någon som inte studerar eller jobbar med tv- eller filmproduktion, men som har 
intresse av att veta mer om vad en FAD, SAD eller TAD gör.  
 
Till sist skulle Jag vilja tacka Umeå universitet som gjort denna studie och 

kandidatexamen möjlig. Jag skulle speciellt vilja tacka Maria Nordenberg, Johan 
Svennerfors som gav mig möjlighet att få vara med på produktionen av Fröken Frimans 
krig säsong 4 och Miro Anter, Carolinne Lidén, Erika Moll och Ivan Mathias Petersson som 

ställde upp på intervjuer. 
 
Tack 
Ivan Mathias Petersson 
Erika Moll  
Miro Anter  
Carolinne Lidén 
Johan Svennerfors  
Maria Nordenberg 
Stefan Berglund 
Per Kvarnbrink 
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Beteckningar 
FAD  – First Assistent Direktor, Första regiassisten. Främst kallad FAD eller 

inspelningsledare på svenska. 

 

SAD – Second Assistent Director, Andra regiassistent. Främst kallad SAD eller 

statistansvarig på svenska.  

 

TAD – Third Assistent Director, Tredje regiassistent. Kallas oftast inspelningsassistent i 

Sverige. 

 

Inspelningsassistent/runner – En assistent som utför enklare arbetsuppgifter, som t.e.x 

transporter till och från inspelningsplatser.  

 

Call sheet – Ett detaljerat schema för varje inspelningsdag som visar skådespelarnas 

kallningstid, inspelningsplatser, transporter m.m. Det är även kallat dagbesked på 

svenska.  

 

Case-företag – Ett företag där fältstudier eller praktiskt insamlande av information har 

genomförts.  

 

 SVT – Sveriges Television AB, bedriver tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. 
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1. Inledning 

Denna studie identifierar och beskriver regiassistenternas roll under en tv--produktion 

respektive filmproduktion. Studien har genomförts för att skapa ett underlag till personer 
som studerar inom eller har börjat arbeta inom tv-och/eller filmproduktion som vill få 

inblick i regiassistentyrkena, som spelar en väsentlig roll under produktionen av ett tv-
drama eller en film. 

 
Målet är att skapa en kvalitativ och övergripande kartläggning som beskriver hur de olika 

yrkesrollerna fungerar i Sverige, USA och England samt lyfta fram de likheter och 
olikheter som finns mellan länderna. 

 

1.1 Bakgrund 

Studien har genomförts för att det i dagsläget finns bristande litteratur och information 
om just yrkesgruppen regiassistenter, framför allt på svenska och om Sveriges 

tillvägagångssätt inom tv-och filmproduktion. Därför är denna studie extra viktig 
eftersom den fyller ett hål som finns på marknaden. Studien är delvis baserad på ett 

Case-företag där det praktiskt samlats in information genom observationer och 
deltagande i en tv-dramaproduktion och delvis baserat på intervjuer och en 
litteraturstudie.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta reda på hur arbetet och rollerna skiljer sig ifrån först, andra 
och tredje regiassistent och hur arbetet struktureras och fördelas under en tv-produktion 

respektive filmproduktion i Sverige och jämföra det mot USA och England.  
 

1.3 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig till personer i åldrarna 19–35 år som studerar eller har börjat 

arbeta inom film/tv-produktion, som specifikt vill få mer insikt i regiassistenternas roll. 
Rapporten riktar sig även till andra människor som kan vara nyfikna på vilka roller 

regiassistenterna har under en produktion. 
 

1.4 Avgränsningar 
- Studie gäller enbart tv-och filmproduktion, inte reklamproduktion. 
- Studien har begränsats till att jämföra yrkesrollerna mellan länderna USA, England och 
Sverige. 
- Studien har genomförts på svenska och rapporten har även skrivits på svenska.  
- Studien riktar sig till den svenska marknaden.  
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1.5 Precisering av frågeställningar 

De frågeställningar som studien besvarar specificeras i punktform nedan.  

 

- Vad innefattar yrkesrollerna FAD, SAD och TAD och hur de skiljer sig ifrån varandra? 

 

- Hur skiljer sig yrkesrollerna mellan länderna USA, England och Sverige? 

 

- Hur vanligt är det att alla tre regiassistentrollerna, FAD, SAD och TAD används under en 

tv-drama eller filmproduktion i Sverige? 

 

- Vad är de största skillnaderna för en FAD, SAD eller TAD att arbeta på en tv-produktion 

jämfört med en filmproduktion i Sverige? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska fördjupning som låg till grund för studien. 
Fördjupningen involverade en litteraturstudie kring intervjuteknik och intervjuanalys, för 
att kunna fatta ett beslut kring vilken intervjuteknik som skulle passa genomförandet av 
studien och hur resultatet av intervjuerna skulle analyseras. 
 

2.1 Intervjuteknik 
Det stod klart tidigt i studien att det fanns ett behov av att inte enbart basera studien på 

befintlig litteratur och källor, eftersom den var bristfällig gällande svensk tv-och 
filmproduktion. Därför beslutades det att det skulle genomföras intervjuer för att kunna 
samla in konkret och handfast information och på det visset bredda informationen 
gällande tillvägagångssättet i Sverige. Intervjuerna skulle genomföras med personer som 
har erfarenhet ifrån att arbeta som FAD, SAD eller TAD inom svensk tv-och 
filmproduktion. På grund av bristande kunskap inom intervjuteknik, behövdes detta 
ämne studeras innan intervjuerna kunde utföras. Björn Hägers böcker om intervjuteknik 
och journalistik har varit underlag för dessa studier, samt några artiklar gällande 

intervjuteknik och intervjustruktur (Häger 2007, Häger 2009, Hallmark 1997, Jonsson 

2009). 

Det första som behövdes beslutas var vilken typ av struktur intervjuerna skulle ha. Det 
finns tre typer av intervjustrukturer. Den första är en ostrukturerad intervju där syftet 
och upplägget av intervjun inte är planerad utan frågor anpassas efter situation och 
personens svar, vilket gör att varje intervju och dess resultat blir olika. Den andra är en 
semistrukturerad intervju som innebär att syftet och målet med intervjun är etablerad 
och intervjufrågorna förutbestämda. Alla frågor ställs i samma följd till alla, men 
följdfrågorna kan variera beroende på vilka svar personen ger. Detta gör att varje intervju 
ger bedömningsunderlag samtidigt som intervjuerna formas utefter personens svar. Den 
tredje är en strukturerad intervju vilket betyder att intervjuns syfte och mål är 
förutbestämt och intervjufrågorna och följdfrågorna är fasta och ställs på samma sätt till 

alla som intervjuas. Vilket gör att intervjuerna är identiska och innehållet likartat, vilket 
ger starkt bedömningsunderlag även om intervjun blir mer opersonlig. (Academic Work, 
2017, Jonsson 2009). 
 
Det beslutades även om vilken typ av frågor som skulle arbetas fram till intervjuerna. Den 
vanligaste typen av frågor som en intervju bygger på är slutna och öppna frågor. De 
slutna frågorna baseras på frågor som kan besvaras med ett ja eller nej, medan öppna 
frågor inledes med ord som ”hur, vad, varför”, vilket gör att intervjupersonen måste 
formulera sakinnehållet till frågan (Häger, 2007, s 57).  
 

2.2 Intervjuanalys  
Intervjuanalystekniker och metoder studerades för att göra det möjligt att analysera, 
jämföra och sammanställa resultatet av intervjuerna. Genom litteraturstudien 

fördjupades kunskapen inom framför allt en metod som kallas för Kvalitativ 
innehållsanalys. Metoden bygger på att intervjuerna analyseras med fokus på likheter 
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och olikheter. Detta görs för att kunna bryta ner intervjuerna i nyckelord eller teman för 

att se ett mönster och samband som gör det möjligt att på ett effektivt sätt kunna 
bearbeta intervjuerna för att presentera ett trovärdigt resultat. (Hedin, C., 2011, Jonsson 

2009).  
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3.Metod 

I denna del representeras det tillvägagångssätt som användes för att utföra studien. 
Genom praktiskt deltagande i en tv-dramaproduktion, intervjuer och litteraturstudie har 

det samlats in underlag till studien.  
 

Projektet började med att de frågeställningar som skulle undersökas etablerades. Det 
upprättades sedan en projektplan där det strukturerades upp ett tillvägagångssätt för 

projektets alla olika delar. Projektet delades in i tre stycken faser, där första fasen 
innebar att genomföra en litteraturgranskning av vad det fanns för litteratur och resurser 
kring ämnet och om det hade genomförts liknade studier tidigare. Andra fasen innebar 
att arbeta som SAD-assistent under en tv-dramaproduktion och att genomföra intervjuer. 
Parallellt med detta genomfördes litteraturstudier om yrkesrollerna i Sverige, USA och 
England samt tv-och filmproduktion i de tre olika länderna. Tredje fasen innebar 
rapportskrivande, där allt underlaget som samlats in granskades, analyserades och 
sammanställdes. Studien presenterades sedan vid en kandidatredovisning vid Umeå 
universitet.  
 

 
 

3.1 Litteraturgranskning   
Projektet startade med att det undersöktes i fall det tidigare genomförts liknade studier 

och vad det fanns för underlag i form av litteratur och källor på Internet. 
Litteraturgranskningen började med att det undersöktes vad det fanns för information 
om yrkesrollerna FAD, SAD och TAD på engelska och svenska. Det första som undersöktes 
var litteratur. Böcker på svenska som berörde dessa yrkesroller under en tv-eller 
filmproduktion gick ej att finna. Det hittades däremot användbart material och litteratur 
på engelska så som e-böcker och intervjuer som beskriver de tre olika yrkesrollerna och 

Figur 1. Arbetsprocess 
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dess tillvägagångssätt i England och USA. Granskningen resulterade i  att det i dagsläget 

inte finns någon studie som kartlägger alla tre yrkesrollerna FAD, SAD och TAD på 
svenska och att det inte finns någon studie där tillvägagångssätt i Sverige jämförts med 

tillvägagångssättet i länderna USA och England. 

 
3.2 Case-företag 
En del av denna studie är baserad på ett case-företag. Detta gjordes för att praktiskt 
kunna samla erfarenhet och observationer ifrån en tv--dramaproduktion i Sverige. En 
praktikperiod på 6 veckor genomfördes på produktionen av Fröken Frimans krig säsong 4 
på SVT i Stockholm. Under dessa 6 veckor fylldes rollen som SAD-assistent, vilket gav 
möjlighet till att på inspelningsplatser och produktionskontoret arbeta sida vid sida med 
Miro Anter som fyllde rollen som SAD. Detta gjorde att man fick en bra inblick i hur 
arbetet för SAD:en var upplagt och vilken roll han fyllde, liksom alla andra yrkesroller 
inom produktionen. Under hela praktikperioden fördes en projektdagbok, där det 

noterades ner observationer.  
 

3.3 Litteraturstudie  

Det genomfördes en litteraturstudie för att noggrant kunna studera de tre olika länderna 
Sverige, USA och England tillvägagångssätt gällande tv--produktion, filmproduktion och 

de olika yrkesrollerna. Detta gjordes dels för att förse projektledaren med nödvändig 
information för att kunna skapa frågor till intervjuerna, men främst för att kunna samla in 
det material som skulle ligga till grund för USA:s och Englands tillvägagångssätt, eftersom 

det enbart skulle baseras på materialet ifrån litteraturstudien. Därför granskades och 
sållades den litteratur och de källor som fanns tillgänglig rörande de olika 

ämnesområdena, för att kunna få fram pålitliga källor att analysera och slutligen kunna 
sammanställa till ett resultat.  

 

3.3.1 Litteratur 
Litteraturen till denna studie har lånats ifrån Härnösands bibliotek i Härnösand, köpts och 

beställts ifrån bokhandlare online och projektledarens egen litteratur har använts. 
Litteraturen har täckt in yrkesrollerna FAD, SAD, TAD och filmproduktion. 

 

3.3.2 Internet 

Internet har varit den främsta tillgången för källor och har använts för att kunna hitta 
intervjuer, artiklar eller e-böcker inom ämnet. Källorna ha täckt in yrkesrollerna FAD, 

SAD, TAD och filmproduktion eller tv--dramaproduktion i Sverige, USA och England. 
Källorna har granskats kritiskt och för att stärka trovärdigheten i informationen ifrån en 

källa har den fått bli bekräftad av annan källa. 
 

3.4 Intervjuer 
Till intervjuerna som genomfördes under studien valdes en semistrukturerad struktur. 
Detta gjordes för att intervjuerna skulle ge bedömningsunderlag samtidigt som de skulle 

vara personliga och kunna anpassas efter personens svar. Innan intervjuerna inledes 
hade intervjufrågorna förberetts, grunden var den samma för alla intervjuer men 

frågorna anpassades utefter yrkesroll och erfarenheter, därför lades det till eller togs 
bort vissa frågor. Frågeställningarna som arbetades fram till intervjuerna baserades på 
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öppnafrågor, de inledes med ”hur, vad, varför”(Häger, 2007, s 57). Detta gjordes för att 

få så utförliga svar som möjligt. 
 

Det genomfördes fyra stycken intervjuer, en intervju med Miro Anter, SAD på Fröken 
Frimanskrig säsong 4, SVT(Bilaga 1), en mailintervju med Carolinne Lidén som arbetat 

som FAD på en långfilm (Bilaga 2), en intervju med Erika Moll, filmkoordinator på Film 
Västernorrland, som arbetat som FAD i 5 år och en intervju med Ivan Mathias Peterson 

som arbetat som FAD i 13 år (Bilaga 3 och 4).  
Intervjun med Miro Anter genomfördes på Case-företaget i en av produktionens lokaler 

under arbetstid. Den andra intervjun med Carolinne Lidén genomföras genom att 
frågeställningarna skickades på mail och att personen i fråga fyllde i dessa på den tid som 

fanns tillgänglig. Detta gjordes för att det inte fanns tid till att genomföra en personlig 
intervju eller telefonintervju. Den tredje intervjun med Erika Moll och den fjärde 

intervjun med Ivan Mathias Petersson genomfördes över telefon. Miro Anters, Erika 
Molls och Ivan Peterssons intervjuer spelades in för att i efterhand ordagrant kunna föra 
in svaren under varje separat fråga. Innan intervjuerna genomfördes gavs en beskrivning 
av examensarbetet och alla som intervjuats har gett sitt tillkännagivande till att deras 
namn och intervju framgår i sin helhet i rapporten. Samtliga intervjuer presenteras som 
bilagor i slutet av rapporten. 
 

3.4.1 Intervjuanalys 
Efter att intervjuerna genomförts påbörjades en analys av intervjuerna. Intervjuerna 
skrevs ut och gicks igenom en och en. Varje svar bröts ner i nyckelord och därefter 
jämfördes intervjuerna med varandra för att hitta mönster och samband för att kunna 
göra en sammanställning av svaren. (Hedin, C., 2011, Jonsson 2009). 
 

3.5 Rapportskrivande 
Efter att all information samlats in, bearbetats och analyserats, så sammanställdes den i 

en rapport. Hela processen för studien beskrivs och resultatet av studien presenteras. 
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4.Resultat 

I denna del av rapporten presenteras resultatet av studien. Resultatet har framkommit 
efter att all fakta som samlats in vid case-företaget, litteraturstudien och 
intervjuanalysen genomgåtts och bearbetats för att kunna besvara de frågeställningarna 
som legat till grund för studien. 
 

4.1 Vad yrkesrollerna FAD, SAD och TAD innefattar och hur de skiljer sig ifrån 
varandra. 
Inom detta segment beskrivs yrkesrollerna FAD, SAD och TAD och vad de infattar inom 
de tre länder som granskats.  
 

4.1.1. FAD, First Assistent Director USA, England och Sverige 

I USA, England och Sverige är FAD:en regissörens högra hand och fungerar som en länk 
mellan filmteamet och regissören. FAD:en är den som styr inspelningsplatsen och dess 
viktigaste uppgift är att leda och koordinera filmteamet och stödja regissören i dess 
arbete. Det är FAD:en som ser till att regissören får sitt konstnärliga utrymme samtidigt 
som hen har ett ansvar mot producenten att inspelningsplanen följs och att varje 
inspelningsdag går som planerat, för att hålla budgeten. 
 
Under förproduktionen bryter FAD:en ner manuset och planerar, tillsammans med 
regissören, inspelningsordningen för varje scen. FAD:en arbetar efter detta fram ett 
inspelningsschema, där tiden för varje scen och den sammanlagda tiden för varje 
inspelningsdag estimeras. FAD:en måste då ta med i beräkningen budget, skådespelarnas 
tillgänglighet, scenernas speciella förutsättningar och förflyttningar. Det är sedan det 
inspelningsschemat som ska hålla under varje inspelningsdag, för att det inte ska bli extra 
kostnader för produktionsbolaget.  

 
Under produktion leder FAD:en inspelningen på plats. Hen fungerar som en länk mellan 

de olika avdelningarna och ansvarar för att rätt information kommer fram till rätt person. 
FAD:en har även huvudansvaret att leda och delegera andra regiassistenter och 
inspelningsassistenter. (Gill, 2012, King, Van Over och Sutherland, 2007, Careergirls, 
2015, Creative skillset, 2017, Dalhgren, 2002, Filmarbetarutbildningen, 2014, Film 
Courage, 2015, HowToFilmSchool, 2017, scary cow productions, 2017.) 

 

4.1.2 SAD, Second Assistent Director USA, England och Sverige 

I USA och England arbetar SAD:en direkt under FAD:en och fungerar som hens högra 

hand. Dess huvuduppgift är att se till att FAD:ens direktiv utförs i tid och av rätt person. 
Det är SAD:en som ser till att tidsplanen för skådespelare hålls, att de vet sin call time, 

kallningstid, att de är i mask och kostym när de ska och att de är klar i tid och står redo på 
plats när filmteamet är klar för att börja filma. SAD:en sköter även allt administrativt som 

berör skådespelarna, så som distribuering av manussidor, nödvändig information, 
bokning av mask och kostym samt transporter till och från inspelningsplatser. SAD:en 

rapporterar också in till produktionskontoret med uppdateringar om hur teamet ligger till 
i förhållande till inspelningsschemat.  
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Det är även SAD:ens huvuduppgift att göra i ordning varje inspelningsdags Call Sheet, 

dagbesked. Detta är något som SAD:en gör i samråd med FAD:en och som hen sedan ser 
till att distribuera ut till alla i slutet av dagen. (Gill, 2012, King, Van Over och Sutherland, 

2007, Careergirls, 2015, Creative skillset, 2017, Film Courage, 2015, Full Sail University, 
2014, Henry Cline, 2010, HowToFilmSchool, 2017, iCloud career stories, 2014)  

 
I Sverige kan SAD:en antingen fungera som beskrivet ovan, att SAD:en är FAD:ens höger 

hand och dess huvuduppgift är att se till att FAD:ens direktiv utförs i tid, av rätt person 
och att tidsplanen för skådespelare hålls och att de är klar i tid när filmteamet ska börja 

filma. Men det är också vanligt i Sverige att SAD:en fyller rollen som statistansvarig. Då 
skiljer sig SAD:ens roll markant. Som statistansvarig arbetar SAD:en under förproduktion 

med att boka statister för varje scen efter regissörens önskemål och styr upp mask och 
kostymprovningar, om det till exempel  ska spelas in ett tv--drama eller en film som 

utspelar sig under en annan tidsperiod. Under produktion har SAD:en ansvaret för att 
statisterna håller tiden för mask och kostym och att de kommer till inspelningsplatsen. 
SAD:en regisserar statisterna efter regissörens önskemål och måste hela tiden hålla koll 
på kontinuitet, för att tajmingen för scenerierna som skapats ska bli den samma ur varje 
vinkel. Detta görs i samarbete med scriptan, som har som huvuduppgift att hålla koll på 
kontinuitet under inspelningen. (Dalhgren, Peter, 2002, Filmarbetarutbildningen, 2014, 
bilaga 1 och 4). 
 

4.1.3 TAD, Third Assistent Director USA, England och Sverige 
I USA och England arbetar TAD:en direkt under FAD:en och SAD:en och dess  huvudansvar 
är att assistera FAD:en och SAD:en. Det är TAD:ens uppgift att utföra det som FAD:en 
eller SAD:en ber om, för att inspelningen ska flyta på så smidigt som möjligt. Det kan vara 
att vidarebefordra information ifrån FAD:en eller SAD:en till andra eller att rapportera 

tidsuppdateringar ifrån SAD:en till FAD:en, för att hen ska veta när skådespelarna är klara 
i mask och kostym för att i sin tur kunna driva på arbetet. 

Ett av huvudansvaren som faller på en TAD i USA och England är att vara statistansvarig. 
Under förproduktion bokar TAD:en statister efter regissörens önskemål, styr upp mask 

och kostymprovningar, om så behövs och under produktion har TAD:en ansvar för att 
statisterna kommer till inspelningsplatsen och att de håller tiden för mask och kostym. 

TAD:en regisserar statisterna efter regissörens önskemål och måste hela tiden hålla koll 
på kontinuitet. (Gill, 2012, King, Van Over och Sutherland, 2007, Creative skillset, 2017,  

Film Courage, 2015, HowToFilmSchool, 2017, iCloud career stories, 2014) 
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Figur 2. TAD:ens arbetsstruktur i Sverige.  

I Sverige arbetar TAD:en direkt under FAD:en och SAD:en, om SAD:en inte fyller rollen 
som statistansvarig. TAD:en har då som uppgift att utföra det som FAD:en eller SAD:en 
ber av den, för att få inspelningen att flyta på smidigt. Fyller däremot SAD:en rollen som 
statistansvarig under en produktion, arbetar TAD:en närmare FAD:en än vad den gör 
SAD:en(se figur 2). TAD:en fyller då ofta upp för de funktioner som SAD:en annars skulle 
haft gällande skådespelarna. TAD:en har då som huvudansvar att se till att tidsplanen för 
skådespelare hålls, att de vet sin call time, att de är i mask och kostym när de ska och att 
de står redo på plats när filmteamet är klar för att börja filma. Det är även TAD:en som 
möter upp skådespelarna på morgonen och ser till att de kommer till inspelningsplatsen ( 
Dalhgren, 2002, Brindle, 2013, bilaga 2 och 4).  
 

 

4.2 Hur yrkesrollerna skiljer sig mellan de olika länderna USA, England och 
Sverige. 
Mellan USA och England skiljer sig yrkesrollerna och vad de innefattar nästintill ingenting. 
Det ska vara att det skiljer sig mellan produktion till produktion på grund av olika 
förutsättningar, men själva yrkesrollen och vad den infattar, så som den avsedda titeln 
anger, så skiljer de sig inte. Det som däremot kan skilja mellan England och USA är 
yrkestitlarna, till exempel heter FAD, First Assistent Director, som är en amerikansk 
benämning, unit manager i England. Men även om titlarna kan skilja sig mellan länderna 

så är yrkesrollen och vad som innefattar samma sak.  
 

Dock skiljer det sig i Sverige. I Sverige är FAD:ens roll den samma som i USA och England 
men de övriga har blivit mer optimerade för att kunna passa svensk tv-eller 
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filmproduktion. SAD:ens roll är mer lik TAD:ens roll i USA och England, eftersom SAD:en 

agerar som FAD:ens högerhand eller som statistansvarig och har hand om att boka och 
ge regi till statister på inspelningsplatsen. Det är de ansvarsområden som en SAD har i 

Sverige. Det stora administrativa arbetet som faller på en SAD i USA och England, så som 
tex call sheets faller i Sverige antingen på FAD:en själv eller oftast på 

produktionskorrdinatorn i samråd med produktionschefen. Så en SAD i Sverige liknar mer 
än TAD utomlands i sin arbetsroll, i och med att den jobbar som FAD:ens högerhand på 

inspelningsplatsen och ofta är statistansvarig. 
En TAD i Sverige fungerar mer som en inspelningsassistent/runner i USA och England som 

assisterar FAD:en och SAD:en, eftersom TAD:en inte har hand om statister i Sverige. 
TAD:en fyller dock en viktig funktion i filmteamet efter den utför ärenden under en 

inspelning, som till exempel hämta och köra skådespelare eller statister till 
inspelningsplatsen. I Sverige används nästintill aldrig benämningen TAD utan det kallas 

för inspelningsassistent eller runner. (Dalhgren, 2002, Brindle, 2013, bilaga 1, 2, 3 och 4). 
 

4.3 Vanlighetsgraden att alla tre regiassistentrollerna, FAD, SAD och TAD 
används under en tv--drama eller filmproduktion i Sverige. 
Beroende på hur stor budget tv-eller filmproduktionen har desto större bemanning och 
filmteam kommer produktionen att ha och därmed ökar chansen att man har alla tre 

regiassistentrollerna anställda under en produktion.  
Varje tv-drama eller långfilmsproduktion som genomförs i Sverige har definitivt en FAD 
för att kunna göra inspelningen möjlig, sedan kan FAD:en under mindre produktioner ha 
fyllt någon annan roll innan själva inspelningen. Det varierar däremot utifrån budget hur 
många assistenter FAD:en kommer få ha under en produktion. Det är dock vanligt att alla 
tre yrkesroller förkommer på större produktioner, och det brukar framförallt vara många 
inspelningsassistenter i olika rang, några som fyller rollen som TAD i Sverige men också  
inspelningsassistenter med enklare uppgifter som att stoppa trafik, ta hand om fikabord 

med mer.  

 

4.4 Skillnaderna mellan att arbeta som FAD, SAD eller TAD på ett tv--drama 
och filmproduktion i Sverige. 
 

4.4.1 Tidsskillnad  
Den största skillnaden som kunnat etablerats genom efterforskningar och som även varit 

återkommande i intervjuer när frågan har ställs är tidsskillnaden mellan produktioner. Att 
tidsbågen för en tv-dramaproduktion är mycket större än för en filmproduktion. En tio 
timmar tv-dramaserie för SVT kan ta 7-8 månader att filma, medan en 
långfilmsinspelning kan ta 30 dagar. Det gör att en tv-dramaproduktion har möjlighet till 

att flytta om och spela med tiden på ett annat sätt än långfilm. Medan under en 
långfilmsinspelning är det hårdare och mer tidspressat. Det skulle vara en katastrof om 
man inte hann få hem allt material under de 30 dagar som budgeten var planerad för, 
eftersom varje förlorad inspelningsdag kan komma att kosta produktionsbolaget stora 
pengar som de kanske inte har. 
 
 

4.4.2 Budget 

Budget är också något som kan skilja sig mellan tv-dramaproduktion och filmproduktion. 
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Tv-dramaproduktioner har oftast större aktörer bakom sig, som till exempel SVTdrama 

vilket gör att de har större budget och marginaler att röra sig med, som i sin tur gör det 
möjligt för till exempel övertid.  
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5. Diskussion  
I denna del går jag igenom och diskuterar mitt examensarbete utifrån vald metod, 
tillvägagångssätt, svårigheter jag stött på och hur det blev jämfört med hur jag trodde 

det skulle bli.  
 

Att få tag i material för den svenska sida av yrket visade sig var svårare än vad jag hade 
trott. Det fanns nästintill ingenting att grunda studien på i fall jag enbart hade utgått ifrån 

Sverige och dess källor. Genom att bredda och utgå ifrån källor som berättar om 
tillvägagångssättet i USA och England, som ligger till grund för yrkesrollerna i Sverige, 
kunde jag genom mina observationer på Case-företaget och genom mina intervjuer dra 
övergripande slutsatser om hur yrkesrollerna och dess arbetsuppgifter oftast läggs upp i 
Sverige och hur det i stor skala skiljer sig. Det har givetvis varit svårt att ge en specifik bild 
eftersom det är olika ifrån produktion till produktion, men det har resulterat i en bra 
övergripande kartläggning av alla yrkesrollerna i de tre olika länderna och hur 

tillvägagångssätt i Sverige skiljer sig. 
 

Arbetet som lagts ner på litteraturstudie av intervjuteknik, genomförande av intervjuer 
och intervjuanalys har varit omfattande även om det ganska snabbt och enkelt beskrivs i 

rapporten. Varje moment har krävt ett stort antal timmar och att intervjua en person och 
få ut exakt vad man vill av intervjun är svårt. Innan intervjuerna försökte jag läsa på och 

förbereda mig så mycket jag kunde inom intervjuteknik. Jag studerade Björn Hägers 
böcker noga och läste dem flera gånger för att specifikt kunna hitta det som berörde och 

kunde appliceras på min typ av intervjuer. Jag ville vara säker på att jag arbetade fram 
frågor, som skulle ge bra svar och underlag till min studie. Innan varje intervju, läste jag 

på om personerna för att veta vad de hade för erfarenhet inom branschen och vad de 
jobbat med. Min ambition var ifrån början att försöka intervjua 8 stycken personer, men 

jag märkte snart att tajmingen inte var bra. Just under våren är det högsäsong för tv- och 
filmproduktioner, vilket gjorde att flera som jag kontaktade jobbade och inte hade tid, 
vilket jag förstod eftersom jag själv var delaktig under en produktion och du hinner i 
princip bara hem, äta och sova innan nästa arbetsdag. Därför var det svårt att hitta tid till 

någon annan intervju under våren än med Miro Anter som jag jobbade med.  Sedan kom 

sommaren som är en semesterperiod vilket också försvårade, så jag känner mig ändå 
nöjd med de fyra personer som jag lyckades få till intervjuer med trots högsäsong och 

semestertider. Jag är också otroligt glad över att jag fick möjlighet att intervjua Ivan 
Mathias Petersson som har 13 års erfarenhet av att arbeta som FAD, och att det var min 

sista intervju, eftersom jag då hade erfarenhet ifrån tidigare intervjuer och framförallt 
visste vad jag ville och behövde fråga om för att komplettera de andra intervjuerna och 

få ut så mycket som möjligt. Fyra intervjuer hade känts för lite om jag enbart hade haft 
intervjuerna som underlag, men tillsammans med mina observationer och erfarenheter 

ifrån Case-företaget blev det ett bra underlag för studien. Efter att jag genomfört alla 
intervjuer skrev jag in dem på datorn. Det tog mig ca 15 timmar att skriva ner 

intervjuerna och sedan omkring 12 timmar att bryta ner och analysera dem. Det är ett 
otroligt tidskrävande jobb, men arbetet med intervjuerna gav verkligen resultat och 

stötte upp mycket av det som jag kommit fram till och sett exempel av när jag arbetade 
på Case-företaget. Det som jag önskar hade gjorts annorlunda under denna studie är att 

det i alla intervjuer skulle det ställts frågor om alla tre yrkesroller och att intervjuerna 

inte skulle ha anpassat efter erfarenhet. Utan att samma frågor skulle ha ställts till alla 
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som intervjuades.  

 
För liknade studier i framtiden skulle det rekommenderas att genomföra studien under 

höst/vinterhalvåret, för att det inte är en lika intensiv period för tv-och filmarbetare. Det 
kommer fortfarande var projekt igång och det kan vara svårt att få tag i personer, men 

var ihärdig och tydlig med varför de kontakts, så brukar de flesta svara. Sedan får man 
vara beredd på att många kommer tacka nej, på grund av tidsbrist.  Därför är det viktigt 

att en lång lista av personer att kontakt har förberetts, åtminstone dubbelt så många 
som är målet att intervjua. 

 
Sedan skulle jag verkligen rekommendera att vara delaktig och arbeta på en produktion. 

För att det ger insikt och förståelse för alla roller som berör en produktion och hur det 
stora maskineriet fungerar. Det belyser även sådant som aldrig tas upp under en intervju, 

därför är de erfarenheter och insikter som du själv tar med dig ovärderliga. Det kommer 
också resultera i att det kan arbetas fram bättre frågor till intervjuerna, samt vara mer 
insatt i det personen pratar om, vilket personerna som blir intervjuade kommer märka 
av. 
 
Det var även en ambition att vara delaktig under en filminspelning, men det fanns tyvärr 
ej tid eller möjlighet till det. Det är dock något jag skulle rekommendera till någon annan 
som skulle fortsätt och studera djupare inom samma fördjupningsområde, att praktiskt 
uppleva både en tv-och filmproduktion. Sedan skulle jag försöka få till fler intervjuer med 

personer inom varje yrkesgrupp, och om möjligt en intervju med någon som har 
erfarenhet av att ha arbetat både i Sverige och USA eller England. Det 

fördjupningsområde som jag har valt är långt ifrån färdig studerat och det skulle gynna 
marknaden om fler studier och observationer skulle genomföras . 

 
Examensarbetet har varit roligt och oerhört lärorikt att genomföra. Det var svårt att börja 

utan någon svensk litteratur, men det öppnade upp för möjligheten att intervjua 
människor inom branschen. De Intervjuerna tillsammans med perioden på produktionen 

av Fröken Frimans krig har varit det mest lärorika och givande under denna 
examensrapport och jag är oerhört tacksam över att fått genomföra detta 
examensarbete. Jag klev in detta projekt med stora ambitioner och en stor nyfikenhet, 
allt jag tänkte och hade som ambition gick inte att utföra men detta examensarbete har 
resulterat i något bättre och mer fokuserat. Jag hoppas att den studien kan vara till hjälp 
för någon annan som ska studera djupare inom samma fördjupningsområde. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med Miro Anter om regiassistentrollen – SAD 
Examensarbete 
Mitt examensarbete är en studie som identifierar och beskriver regiassistenternas roll 
under en tv--produktion respektive filmproduktion. Mitt mål är att skapa en kvalitativ 
och övergripande kartläggning av de olika yrkesrollerna och dess funktion under en film 
och tv--produktion i Sverige och gem föra Sveriges tillväga gångs sätt mot England och 

USAs.  
 
Därför vill jag gärna hålla en intervju med dig där jag kan ställa några frågor om rollen 
som inspelningsledaren, FAD och om svensk filmproduktion och tv--produktion. 
 
Är det okej med dig att jag spelar in intervjun, så att jag lättare kan skriva ner dina svar på 
frågorna sedan? 

 
Presentation 
Namn, ålder, produktion och yrkesroll 
Jag heter Miro Anter, jag är trettiotv-å år gammal och jag jobbar som statistansvarig eller 
SAD. 

 
Frågor 
1.Hur skulle du beskriva din Arbetsroll SAD och vad den involverar? 
 

En SAD både castar alla statister som ska vara med i en tv--serie eller film och har hand 
om dem på plats, alltså säger åt dem vart de ska stå och hur de ska gå i samråd med 
inspelningsledaren (FAD) och regissören och scripta och så. I korta drag.  
 
2.Hur länge har du jobbat som en SAD inom tv--produktion/filmproduktion? 

 
Jag har jobbat sedan 2014, tre år.  Jag har framför allt jobbat med dramaserier för tv-. Jag 

var SAD på jordskott 2014. Solsidan säsong 5 2015. Innan vi dör 2016. Det är dom större 
projekt som jag varit med på, men sedan har jag gjort en del mindre projekt också.  

  
3.Hur kommer det sig att du idag jobbar som en SAD? 

 
Jag gillar yrket helt enkelt. Jag gillar båda att hitta personer till olika typer av statistroller, 

det kan vara både med eller utan replik. Och jag gillar att vara med på plats och skapa 
statistscenerier som ger det man vill ha i den scenen, oavsett om det ska vara mycket fart 
eller lugnt, stillsamt eller så gillar jag det. Så det är ju både typer av skapande både när 

man hittar alla olika karaktärer och när man lägger upp scenerier på plats.  
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följdfrågor:  

Vilken väg har du gått för att kunna arbeta med det du gör idag? 
 

 Jag har då läst film och tv--produktion i tv-å år i Kalix. Där hade vi tv-å stycken 
praktikperioder och den ena var jag assistent åt den som var statistansvarig för Äkta 

Människor, andra säsongen. Det var väl då jag knöt många kontakter och så, som jag 
sedan fick nytta av när jag sedan ville jobba. Men sen var utbildningen i sig väldigt 

givande för då regisserade vi och filmade och turades om om olika roller där på skollan 
och gjorde film mån-fredag, hela dagarna och nätter och så.  

 
Skulle du säga att det anses att man behöver en utbildning för att arbeta som SAD? 

 
Nä, jag skulle säga att det är lika viktigt att man har en god människokännedom som att 

man vet hur en kamera funkar. Men att förstå hur en inspelning funkar är ju nödvändigt 
för att kunna arbeta som SAD, sedan kanske man kan assistera på olika sätt, men om 
man ska jobba som SAD måste man verkligen förstå allas roll på en inspelning och hur det 
funkar, men också hur det klipps ihop. För annars blir det nog svårt.   
 
4.Hur mycket är en SAD med under Förproduktionen, produktionen och 
efterproduktionen? 
 
Ja inte så mycket efterproduktion, asså förproduktion är man ju med för då läser man ju 

manus och bryter ner manus utefter hur många statister som är med i varje scen och 
vilken typ av statister, sedan bokar man ju också. Under produktion är man med som sagt 

också. I efterproduktionen är ju mer när sista personen har varit med och förbereder 
löneunderlag och sådant som jag gör. På så sätt kan en SAD medverka under 

efterproduktionen, men jag sitter inte med och klipper eller ljudlägger eller något sånt 
där.  

 
5.Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig, under förproduktionen och sedan 

inspelningen? 
 
Okej under förproduktion, så kan man tänka sig att jag kan sitta och läsa manus en hel 
dag eller så kan jag ha möte med regissören om hur många statister det ska vara i varje 
scen och vilka typ av statiser och vad det ska vara för typ av kvalificerade statister, alltså 
dem som har replik, så det kan ju va en vanlig dag i förproduktionen då. Sedan har jag ju 
klart kontakt med mest kostym men också lite med mask, men mest kostym vad det 
gäller upplägg, speciellt kostymprov, om det är mycket kostymprov och hur man ska 
lägga upp dem.  
 
men sedan under inspelningen så kan det vara så att jag sitter halva dagen och jobba 

inför nästa inspelningsvecka och nästa månad och förbereder dom statisterna. Sedan är 
jag halvdan och jobbar på plats. Det är något jag tycker är kul med det här jobbet, att det 

är varierande. Att man inte bara är på kontoret och man inte bara på inspelning, utan det 
är varierande.  
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6.Vilka egenskaper anser du att en SAD behöver för att kunna bli en bra SAD? 

 
Det är egentligen många olika egenskaper faktiskt. Jag tror att alla SADar är mer eller 

mindre bra på dem olika. Först och främst som sagt människokännedom, att veta och 
förstå när en regissör vill ha en viss typ av människa, sedan är det jättebra om man har 

ett kontaktnät av människor som vill vara med. Det är bra att vara ordningsam, för att 
det kan bli mycket ändringar, det mycket listor och dokument och man hinner inte med 

att göra allting själv, utan man måste delegera till andra och då är det väldigt bra att ha 
ett system som är lätt för en utomstående att sätta sig in i, med olika mappar och 

dokument man allt ifrån pärmryggar till exakt vem som ska vara med. Då är det bara att 
säga det finns på dropbox. Så ordningsam är bra. Sedan måste man vara rätt snabbtänkt 

på plats, för att man måste man tänka på att man filmar åt ett håll första och sedan 
vänder på kameran då måste man ju ha folk som är i den delen av rummet också, och 

också veta hur mycket man kan fuska, hur mycket syntes alla i den första bilden som man 
tog och hur många som kan flyta över till den andra, samtidigt som man inte får glömma 
bort den estetiska att det ska vara lugnt eller fullfart och hur man kan åstakomma det 
också och då nämnde jag att man också ska ha en estetisk ådra också. Att man ska förstå 
vad som är snyggt och vad som är balans i rörelse och så.     
 
7.Vilka är de största skillnaderna mellan en filmproduktion och en tv--dramaproduktion? 
 
Filmproduktioner sträcker sig över kortare perioder. Det är väl den korta förklaringen och 

den största skillnaden. Visst kan tv--produktioner också  vara kortid, men om det är en 
tio timmar serie för SVT, då kanske man filmar den under 7-8 månader, medan en 

långfilm är på kanske en 1,5 månad. Sedan är det ekonomiskt men nu finns det så många 
olika typer av serier. Jag är ju van vid att arbeta på SVT och lite större serier där det finns 

lite mer budget, så jag tror om man skulle jobba på en serie som är blir lite mer och mer 
vanlig då tror jag att det är lägre budget.   

 
8.Hur nära arbetar du, som SAD, regissören? 

 
Det är ju lite olika. Man jobbar ju på lite olika sätt, på SVT-produktioner som jag varit 
involverad i det vill säga Äkte Människor, Innan vi dör, Fröken Frimans krig, som är stora 
tv-draman där jobbar man ganska nära regissören och har möten med regissören och 
pratar med regissören på plats och pratar med hen om hur de vill ha statisscenerier de 
vill ha och vilka kvalestatar de vill ha. Sedan jobbade jag på solsidan också och där var det 
annorlunda, där var det så många olika regissörer och där varje regissör tog hand om tv-å 
kort avsnitt var typ, så där hade jag mer kontakt med FADen och jag tror att det är mer 
vanligt utomlands i tex England att man jobbar så. Då pratade jag väldigt lite med 
regissörerna. Jag pratade bara med dem om dom som skulle ha replik då och vad det var 
för typ då. Man annars hade jag bara kontakt med inspelningsledaren om hur många det 

skulle vara, vad det skulle vara för tid och sedan på plats också om vart de skulle stå och 
vara och så.    

 
9.Hur är det arbeta med en regissör med mycket erfarenhet vs en regissör med lite 

erfarenhet? 
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Dom flesta regissör som jag jobbat med är ju erfarna, men jag har jobbat med tv-å 

oerfarna fast då har de ofta gjort något annat. Så även om de inte är så erfarna i sin roll, 
så har de kanske regisserat på teater eller har regisserat kortfilm eller jobbat som något 

annat inom filmbranschen. Men det kan vara att en regissör kan vara lite rädd för att ha 
en statist gå mellan skådespelarna och kameran, trots att scenen krävd det. Det kommer 

jag ihåg för att jag tyckte att det var lite knäppt att ta bort de statist som gick där.  
 

10.Vilka egenskaper önskar man som SAD att en FAD har?  
 

Det är bra om man vet vad man gör och ska göra, på plats när man filmar. Så det är nog 
sköt för alla i teamet att ha en FAD som säger nu ska vi filma en helbild på den karaktären 

och kameran kommer stå där på den där scenen, sedan ska vi filma en halv bild och 
sedan är det en jättestor hela bild och sedan ska vi filma en annan scen på en annan 

plats, så nu filmar vi. Och sedan när man filmat klart en scen, så nu är vi klar med den 
scenen och nu ska vi filma den här scen och vi börjar med en helbild i den riktningen och 
sedan filmar vi dit, för då vet jag hur jag skapa placera statisterna på ett ungefär, sedan 
måste jag alltid kolla i kameran och i monitorn för se hur det ser ut i bild. Men det är en 
mycket bra egenskap om en FAD har det, sedan under förproduktionen är det bra om en 
FAD tar hänsyn till statisterna när de lägger inspelningsplanen, så att de stora 
statistdagarna hänger ihop helt enkelt, så att om det är mycket statist scener i vissa 
scener och man kan ha samma statister i de scenerna så är det bra om de ligger på 
samma dag och så mycket som möjligt hålla ihop statister. 

Och om man har en bebisstatist så är det bra om den inte är med en hel dag. För då blir 
den ledsen.  
 
11.Vad är det största nöjet med att få arbeta som en SAD? 
 

Ja det är slutprodukten som man hoppas på ska bli bra. Sedan gillar jag variationen att 
man jobbar både inne och ute, på kontoret och på inspelningsplats. Jag tycker det är kul 
att hitta någon funkar bra till en statistroll med replik och jag kan tycka det är kul att fixa 
ett bra gäng som inte säger något men som känns bra och som man tror på. Sedan på 
filminspelningen att få till ett sceneri som bidrar till scenen och till det som regissören vill 
berätta.  
  
 12.Vad är den största utmaningen med att vara en SAD? 
 
Det kan både vara att förutsättningarna ändras och man vet inte vad man ska boka eller 

att man behöver boka om och så kan det på inspelning vara att man glömmer bort 

statisterna. Att man övar med skådisarna, kamera och teamet och sen kommer 
statisterna in i bild försent och då blir det svårt att hitta ett bra sceneri. Sedan är det 
också en utmaning om man börjar jobba kl 03:00 på morgonen att tänka på alla olika 
parametrar när man sätter upp ett statistsceneri och man glömmer bort att det är bra att 
ha en eller tv-å som står stilla, så alla inte bara går eller glömmer man bort att ha några 
som går nära kameran om det nu är en sådan scen där det passar, för det är ändå 
tidspress och man jobbar inte alltid 9 till 5. 
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Avsluta med att kolla rättighet till användande: 
Intervjun som jag gjort med dig kommer att finns med i sin helhet i slutet av rapporten 

och det kommer även refereras till den i vissa delar av rapporten. Är det okej att ditt 
namn och att intervjun finns med i sin helhet i rapporten?  Rapporten kommer sedan att 

publiceras via Umeå universitet. 
 

Ok att använda fullständigt namn och intervju i sin helhet.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – FAD Carolinne Lidén  

Examensarbete 
Mitt examensarbete är en studie som identifierar och beskriver regiassistenternas roll 

under en tv--produktion respektive filmproduktion. Mitt mål är att skapa en kvalitativ 
och övergripande kartläggning av de olika yrkesrollerna och dess funktion under en film 

och tv--produktion i Sverige och gem föra Sveriges tillväga gångs sätt mot England och 
USAs.  

 
Är det okej med dig att jag spelar in intervjun, så att jag lättare kan skicka ner dina svar 
på frågorna sedan? 

 
Presentation 
Presentera dig själv med Namn, ålder, produktion/företag och yrkesroll 
Carolinne Lidén, 32, produktion/företag Snö Film och yrkesroll: Producent, regissör, FAD, 
SAD och koordinator. 
 
Frågor 
1.Hur skulle du beskriva din Arbetsroll FAD och vad den involverar? 
Förproduktion: Planering av inspelning. Göra inspelningsschema med regissör och 

producent som sys efter planering av scen-längd, antal kamerainställningar, förflyttningar 

samt avstånd till locations samt tillgång till skådespelare, locations, scenografi, mask & 

kostym och statister. Samt rapportera och ändra om i schemat vid behov tillsammans 

med koordinator och regissör (samt ev producent). 

Inspelning: Se till att inspelningsschemat följs. Att regissören hinner få hem det material 

som behövs för att kunna slutföra filmen, samla och organisera teamet samt 

skådespelare på inspelningsplats, se till att dagen håller tidschemat och undviker kostsam 

övertid för team och producent. Kommunicera med reg och team ofta via en walkie 

talkie när det är tagning och när tagningen är klar, samt bryta för lunch, tack för idag osv. 

 
2.Hur länge har du jobbat som en FAD inom tv--produktion/filmproduktion? 

Ca 1 år. 

 

3.Hur kommer det sig att du idag jobbar som en FAD?  

För att det är kul att leda och organisera ett team. 

 

följdfrågor:  

Vilken väg har du gått för att kunna arbeta med det du gör idag?  
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Medieinstitutets 2 åriga TV--produtionsutbildning 

 

 

Behövs det utbildning, praktik eller arbetserfarenhet för att kunna arbeta som FAD? 

 Ja, både utbildning, praktik och arbetslivserfarenhet på inspelningsplats krävs för att 

kunna beräkna, planera, organisera samt förstå och respektera alla i filmteamets 

yrkesroller och funktioner. 

 

4.Hur mycket är en FAD med under Förproduktionen, produktionen och 

efterproduktionen? Mest under andra halva av förproduktionen när inspelningsschemat 

planeras. Extremt mycket under själva produktionen. 

 

5.Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig, under förproduktionen och sedan 

inspelningen? 

Under förproduktionen; nerbrytning av scener med regissör, fotograf om 

kamerainställningar hur lång tid som krävs för resp scen. Möten med, mask, kostym, sad 

hur lång tid de behöver för att förbereda inför resp scen. 

 

6.Vilka egenskaper anser du att en FAD behöver för att kunna vara en bra FAD? 

Ha koll på tiden, teamet, skådisar, många bollar i luften, social, respektfull, ödmjuk, men 

bestämd, kommunikativ, bra på att koordinera och organisera. Hålla sig lugn, cool, envis 

med mycket tålamod. 

 

7.Vilka är de största skillnaderna mellan arbeta med en filmproduktion och en tv--

dramaproduktion? 

Tv--dramaproduktioner har mer pengar, bättre löner, avtal, arbetsvilkor, bättre 

organisation, erfaret folk och lite roligare att arbeta på. Filmproduktionerna i Sverige idag 

drivs till största del av eldsjälar som inte alltid har så mycket erfarenhet. Även lägre löner 

och ibland längre arbetsdagar. 

 

8.Hur nära arbetar du, FAD, regissören?  

 

Väldigt nära. FAD betyder ju First Assistant Director av en anledning. Mycket planering 

och diskussioner tillsammans om uppstådda problem och genomtänkta lösningar. 

 

9.Hur är det att arbeta med en regissör med mycket erfarenhet vs en regissör med lite 

erfarenhet? 

En regissör med mycket erfarenhet arbetar ofta snabbare, blir klar med tagningar fortare, 

har bra kontakt och respekt för sitt team, samt levererar bra genomtänkta produktioner. 

En regissör med mindre erfarenhet tar fler omtagningar, vet inte ens alltid vad alla i 

teamet gör och inspelningarna blir ofta väldigt krävande för både team och skådespelare 

och resultatet blir inte alltid som regissören tänkt sig. 
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10.Hur håller sig en FAD Uppdaterad på de hälso/säkerhetsförordningar som finns? 

Via producenten. 

 

följdfråga: 

Har mycket förändrats inom säkerhet och hälsa genom åren? 

Mycket, dagarna har blivit längre och lönerna sämre sen 90-talet. Utbrändhet och andra 

arbetsskador ökar allt mer. Att vara sjuk blir allt mindre accepterat. 

11.Har du som FAD någon gång arbetat med en TAD under en produktion?  

Nej, men jag har blivit erbjuden jobb som TAD på en internationell produktion. 

 

Följdfrågor: 

Om ja, hur lades arbetet upp och vad hade TAD för arbetsuppgifter? Ha hand om och 

koordinera skådespelarna. 

 

Hur vanligt skulle du säga att det är att en TAD används under en produktion i Sverige?  

Inte så vanligt. Mest utomlands. 

 
12.Vad är det största nöjet med att få arbeta som en FAD? 

Att få jobba med en bra regissör med ett kul innehåll och ett härligt team som är sköna 

att hänga med i 12h och dessutom levererar sitt bästa från alla håll. 

 

13.Vad är den största utmaningen med att vara en FAD? 

Att inte tappa tålamod och fokus när något går fel. 

 

Avsluta med att kolla rättighet till användande: 

Intervjun som jag gjort med dig kommer att finns med i sin helhet i slutet av rapporten 

och det kommer även refereras till den i vissa delar av rapporten. Okej att ditt namn och 

intervjun finns den i sin helhet i rapporten?  Rapporten kommer sedan att publiceras via 

Umeå universitet. 

 

OK 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor – FAD Erika Moll 
Examensarbete 
Mitt examensarbete är en studie som identifierar och beskriver regiassistenternas roll 
under en tv--produktion respektive filmproduktion. Mitt mål är att skapa en kvalitativ 
och övergripande kartläggning av de olika yrkesrollerna och dess funktion under en film 
och tv--produktion i Sverige och gem föra Sveriges tillväga gångs sätt mot England och 

USAs.  
 
Är det okej med dig att jag spelar in intervjun, så att jag lättare kan skicka ner dina svar 
på frågorna sedan?  
 
Presentation 
Presentera dig själv med Namn, ålder, produktion/företag och yrkesroll  
Jag heter Erika Moll och är 41 år gammal och jobbar i Västernorrland som region, 

mestadels Sundsvall. Jag har jobbat som inspelningsledare och framför allt 
produktionsledning inom filmbranschen.  
 
Frågor 
1.Hur skulle du beskriva din arbetsroll FAD och vad den involverar? 

 
Det är att vara regissörens arm ut i produktionen och se till så att den kan fokusera på sin 

regi roll. Se till att inspelningen flyter på, utan problem. Då handlar det ju om att kolla att 
alla andra yrkesfunktioner också är samsynkade och att dom är på gång när de är dags 
att spela in. Att alla ligger i fas, att få hela inspelningsplatsen att fungera. Det ser jag som 

min roll.  
  
2.Hur länge har du jobbat som en FAD inom tv--produktion/filmproduktion? 
 

Senaste 5 åren. 
 

3.Hur kommer det sig att du idag jobbar som en FAD? 
  
Jag har lockats till det här stora maskineriet. Jag tycker det är en rolig och fartfylld plats 
att vara på. Man planerar ganska lång tid innan och sedan ska det ske på några dagar 
liksom och då gäller det liksom att maskineriet fungerar. Och det tilltalar mig. Att då 
gäller det verkligen.  
 
följdfrågor:  
Vilken väg har du gått för att kunna arbeta med det du gör idag? 
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Jag har gått med på någon filminspelning tillsammans med producent och sedan har jag 

gjort kortare utbildningsinsatser för att jobba med det. Annars är ju min bakgrund i 
reklambranschen som gjort att jag har hamnat här idag.  

 
 

 
Behövs det utbildning, praktik eller arbetserfarenhet för att kunna arbeta som FAD? 

 
Ja, jag skulle säga både utbildning och erfarenhet. För att man måste ju ha varit på en 

inspelningsplats för att förstå vad det är. Det är bra att ha gjort någon lägre befattning 
innan man befattar sig med att kunna förstå vad man ställer för krav på dem andra  också. 

Så jag tycker nog att erfarenhet och utbildning ska komplettera varandra.  
 

4.Hur mycket är en FAD med under Förproduktionen, produktionen och 
efterproduktionen? 
 
FAD:en är ju med väldigt intensivt inför inspelning, beroende på hur bra planerade 
produktionen är. Dock har jag ej varit involverad under efterproduktionen.  
 
5.Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig, under inspelningen? 
 
Dagen börjar med att man har ett teammöte med A-funktionerna för att prata igenom 

hur dagen ser ut och sedan träffas man hela teamet för att gå igenom dagen i stort, 
framförallt den kommande inspelningsplatsen, om man har flera inspelningsplatser man 

ska vara på, blir det ju att man kanske samlar ihop alla på varje inspelningsplats. Ett typ 
av teammöte som man börjar med och sedan handlar det om att ligga steget före hela 

tiden, samtidigt som man är i stunden. När man är där på inspelningen gäller det att 
kunna tänka tv-å, tre steg framåt för att kunna lösa eventuella problem. Så desto större 

produktion, desto större hjälp har man av någon typ av produktionsledning, men ibland 
är man ju ensam också på att lösa även de praktiska bitarna samtidigt som man står på 

inspelning. Så där beror det ju lite på hur stort det är. Och sen så jobbar man ju, jag 
brukar nog vara den som är längst på inspelningsplats.    
 
6.Vilka egenskaper anser du att en FAD behöver för att kunna vara en bra FAD? 
 
Man måste ju kunna ta ansvar. Man måste kunna vara en bra kommunikatör, att man ska 
kunna prata med alla ihop och kunna bolla med olika typer av problemlösning paralellet. 
Lyhörd för att kunna förstå om det eventuellt kan vara en konflikt på gång. Att man kan 
lyssna in folk. Man måste kunna säga ifrån på ett bra sätt och fortfarande kunna hålla en 
bra teamstämmning, det tycker jag är viktigast. Att det är en bra teamkänsla på plats. Det 
är viktigt tycker jag. Så att vara en sammanhållande länk, det ser jag mig själv som, som 

skapar ett bra arbetsklimat. Sedan kan det ju vara inom vilken typ av bransch som helst, 
en bra arbetsledare. Men det är ju lite speciellt med film ändå, det är det.  

 
7.Hur nära arbetar du, FAD, regissören?  

 
Jag har jobbat med samma regissör i de flesta fallen, så vi jobbar ganska nära. Vi känner 
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varandra rätt nära så jag är inte så involverad i liksom tanken med realiseringen med 

manuset och filmen, utan där är det ju mer så att jag vet han tänker och man är med om 
något behöver stryckas. Man jobbar ju nära men jag har liksom inte varit med på det 

konstnärliga, utan jag ser till att det blir gjort det som ska ske.  
  

8. Hur nära arbetar du, FAD, en SAD under en filmproduktion?  
 

Jag har inte arbetat med en produktion där det vara någon SAD. 
 

följdfrågor: 
Vad är SADens rollen under en filmproduktion? 

 
Det vet jag faktiskt inte. 

 
Hur vanligt är det att man använder en SAD under en filmproduktion? 
 
Inte så vanligt, skulle jag säga utifrån det jag jobbat med…  

 
9.Hur håller sig en FAD Uppdaterad på de hälso/säkerhetsförordningar som finns? 
 

Man måste ju läsa på och vet vad som gäller och ha en checklista att gå igenom för att se 
att det inte är en farlig plats man är på eller att man har vidtaget de åtgärder som är 

brukliga. Är man på en väg så har man på sig västar och man ser till att man har tillstånd 
och att det är avspärrat, så att det är säkert för personalen. Där tycker jag  att det är 
tillsammans med produktionsledare att det är så tryckt det bara går, om det gäller sånt. 
Arbetsmiljöfrågor handlar ju också om hur man mår på arbetsplatsen. Är man på en 
kortfilmsinspelning, så blir det väldigt intensivt och man hinner kanske inte men på en 

långfilmsinspelning kan jag tänka kanske tänka på det på ett annat sätt för att det är fler 
inspelningsdagar. På kortfilm blir det intensivare och man kör på hårt. Vilket gör att det 
kanske inte uppstår samma typer av konflikter för att man vet att efter 5 dagar är det 
över. Men man ska ju kunna arbeta med de här människorna om kanske tv-å 
filmproduktioner igen, så då gäller det ju ändå att man har ett schysst tillvägagångs sätt 
att behandla människor på, tycker jag. Att det är viktigt att vara en bra arbetsledare 
också och inte bra en trygg och säker arbetsplats. Att det är en bra mentalitet på 
arbetsplatsen.  

 
10. Vad är det största nöjet med att få arbeta som en FAD? 
 

Att vara spindeln i nätet. Det låter klyschigt men det tycker jag nog är det roliga med det. 
Att man liksom är en väldigt viktig del i att det går att genomföra en inspelning. Det ser 
jag som det stora nöjet och att ge dom konstnärliga delarna av produktion utrymme att 
göra det dom gör också gör jag det jag är bäst på. Eftersom jag inte ser mig som en 
konstnärlig del av det.  
 
11.Vad är den största utmaningen med att vara en FAD? 
 
Att ha produktioner att jobba på, det skulle jag säga. Att det är svårt att vara renodlad 
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FAD, alla fall här omkring. Jag har ju som jobbat med förproduktion som 

produktionsledare/producent och det känns som man skulle kunna jobba mer fokuserat 
om man bara hade FAD som sin uppgift under en produktion. Sedan är det ju att man 

håller koll på att manuset och inspelningsplanen går ihop liksom. Det är väl det som är 
den största utmaningen som FAD.  
 
12.Hur skulle du säga att svensk filmproduktion skiljer sig ifrån USA och England?  

 
Budgetarna är större, att man inte har så stora budgetar här i Sverige, sedan är inte det 

alltid en nackdel. Jag tror att det är det som är den största skillnaden. Sedan tänker jag 
mig att man jobbar i fler olika skrån i USA och England än vad man gör här.  

 
Avsluta med att kolla rättighet till användande: 

Intervjun som jag gjort med dig kommer att finns med i sin helhet i slutet av rapporten 
och det kommer även refereras till den i vissa delar av rapporten. Okej att ditt namn och 
intervjun finns den i sin helhet i rapporten?  Rapporten kommer sedan att publiceras via 
Umeå universitet. 
 
Gav sitt okej. 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor – FAD Ivan Mathias Petersson 
Examensarbete 
Mitt examensarbete är en studie som identifierar och beskriver regiassistenternas roll 

under en tv--produktion respektive filmproduktion. Mitt mål är att skapa en kvalitativ 

och övergripande kartläggning av de olika yrkesrollerna och dess funktion under en film 

och tv--produktion i Sverige och gem föra Sveriges tillväga gångs sätt mot England och 

USAs.  

 

Därför vill jag gärna hålla en intervju med dig där jag kan ställa några frågor om rollen 

som inspelningsledaren, FAD och om svensk filmproduktion och tv--produktion. 

 

Är det okej med dig att jag spelar in intervjun, så att jag lättare kan skriva ner dina svar på 

frågorna sedan?  
 
Presentation 
Presentera dig själv med Namn, ålder, produktion/företag och yrkesroll:  
Ivan Mathias Petersson, 45 år, jobbade som skådespelare ifrån början, gått scenskolan på 

90-talet och sedan vidare utbildade jag mig faktiskt till FAD på filmarbetarhögskolan i 

Frankrike i Paris. Sedan 2004 ungefär jobbar jag väldigt mycket som FAD men också som 

filmarbetare på andra poster, som rekvisitör, scenograf, kostymör och rollsättare.  
 
Frågor 
1.Hur skulle du beskriva din arbetsroll FAD och vad den involverar? 

 
 Som FAD ska du efter bästa förmåga försöka medla de tv-å stora intressena som ofta 

står emot varandra, nämligen ekonomin mot konstnärlig ambition. Man ska försöka ge 

utrymme åt den konstnärliga ambitionen i högsta möjliga grad utan att motarbeta 

produktionens ekonomi. Det skulle jag säga är den arbetsbeskrivningen bakom allt det 

praktiska som sedan följer av den här grund förutsättningen. Sedan handlar det 

jättemycket om att organisera ett stort arbetslag, så att de arbetar så effektivt som 

möjligt, till stor del genom att avlasta vissa funktioner tex regissören. Egentligen säger 

själva yrkestiteln inspelningsledare, genom att leda inspelningen kan jag avlasta 

regissören och producent så att de i stället kan ägna sig åt ekonomi i producentens fall 

och det konstnärliga uttrycket i regissörens fall.  
 
2.Hur länge har du jobbat som en FAD? 
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Jag studerade 1998-2000 på filmarbetarhögskolan i Paris, sedan tog det fyra år innan jag 

började få jobb, så att ifrån 2004 har jag haft kontinuerligt jobb.  

 

Följdfråga: 

Har du jobbat med både tv--drama och filmproduktion, eller vilket område har du jobbat 

inom? 

Jag har jobbat med allt inom filmmediet och tv-. Långfilm, novellfilm, kortfilm, 

musikvideo, tv--serie och även dokumentär och dramadokumentär.  

 

3.Hur kommer det sig att du idag jobbar som en FAD? 

  

Faktiskt så var det för att som skådespelar så var jag frustrerad över att va så beroende 

av andras beslut för att få jobb. Att skådespelaren står långt ner i rang när det gäller att 

bestämma över sitt yrkesliv, så att säga. Man väntade alldeles för mycket på rollsättare, 

regissörer och producenter och kände att jag vill vara mer delaktig i tillblivelseprocessen 

av film och tv-, så då sökte jag mig till filmarbetarskrået för att få fler arbetstillfällen och 

sedan kan man väl säga att det inte var min dröm att bli FAD men däremot ville jag jobba 

mer och ju mer man lär sig desto roligare blir det, så att det är en inkomstkälla och en 

stimulerande arbete att varva med skådespeleriet.  

 

följdfrågor:  

Vilken väg har du gått för att kunna arbeta med det du gör idag? 

 

Filmarbetarhögskolan i Paris, Som är en inriktad på de mer hands-on yrkena inom film 

och tv-. Filmarbetare, alltså inspelningsledare, produktionsledare också så vidare. Där 

fastnade jag faktiskt för inspelningsledarrollen för att jag tycker om inspelningar för att 

det är mycket mera problemlösning och för mig passar det och det är rörligare och 

rörigare men på många sätt roligare situation inom filmskapandet, om man jämfört med 

produktionskorrdinator som sitter mycket på kontoret och ringer och då tycker jag bättre 

om att jobba på fältet. Då började jag jobba med inspelning mycket, sedan hade jag ju 

som skådespelare varit mycket på inspelning och det är ju alltid något som eftersöks om 

man har stor inspelningsvana, så är det ett plus för inspelning kräver mycket 

improvisationsförmåga och förmåga att lösa svår situationer och man är hela tiden under 

tidspress, så att jag skaffade mig mer och mer inspelningsvana lede till mer jobb. Så 

började det väl. Sen har det nog varit mer word by mouth så där, att man blivit 

rekommenderad eller så har man jobbat med producenter som varit nöjda med nått jobb 

så får man jobb där igen. Jag har aldrig faktiskt sökt ett FAD-jobb utan fått. 

 

Behövs det utbildning, praktik eller arbetserfarenhet för att kunna arbeta som FAD? 
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Jag tycker det, sedan finns det ju jätteduktiga FADar som inte har utbildning. Det handlar 

ju om att känna till de olika funktioner inom filmteamet gör, att man måste vet så mycket 

som möjlig om alla poster för att så effektivt som möjligt kunna korrdinera dom. Det är 

en stor del av FAD jobbet och det kan man ju lära sig på fältet. Men jag har hållit i kurser 

för inspelningsledare, bla i Västernorrland och då har jag märkt att det finns väldigt 

mycket att lära ut som är teori också. Det finns väldigt många fällor som man kanske kan 

undvika genom att ha information på förhand. I USA är det en helt otroligt ansvarsfull 

roll, för där handlar det om budgetar och man ska främja ekonomiska intressen hos 

producenten och det kan handla hundratals miljoner kronor. Så det är en otroligt tung 

post, inspelningsledaren, FADen, har sitt namn högt upp i creditlistan just för att det är 

den personen som tar hand om och sköter inspelningen. Då tycker jag för 

inspelningsledarnas skull, för jag att har sett otroligt många hemska situationer för 

inspelningsledare som dom kanske kunnat sluppit om de hade varit mer förberedda. Det 

har slutat med att folk fått sparken och att inspelningsledaren blivit syndabock för nått 

inte funkar. Så jag tycker att det borde finnas en utbildning.   

 

4.Hur mycket är en FAD med under Förproduktion, produktion och efterproduktion? 

 

På stora grejer som jag har gjort, tex Miraklet i viskan, så då har jag varit med en till tv-å 

veckor. Jag har gjort någon film som hette Flimmer också, uppe i Norrland och då kom 

jag in, förutom att man kanske har sprida produktionsmöten ett tag innan, en månad 

eller så, så har jag varit med heltid ifrån 1 till 2 veckor innan inspelningsstart. Då varit på 

många av de planerade inspelningsplatserna och så vidare. Så säg en vecka, tio dagar 

innan när det varit långfilm, stora produktioner. När det är mindre produktioner då 

kanske det räcker med kanske 2-3 dagar. Under produktionen är man med dygnet om, 

man är med på planeringsmöten, man är självklart med på inspelningen, man är med på 

utv-ärderingar och snack som man kanske har för att undvika kommande problem så där 

så träffas man på kvällarna också, och för att planera kommande dagar och veckor. Så 

man är oftast inte ledig någonting, helgerna och allt går åt. Som inspelningsledare så är 

du liksom med till sista inspelningsdagen och sen lyfts du ut. Sedan kan det ju vara 

efterkompletteringar, som kompletterar vissa tagningar eller att man gör om grejer i 

efterhand och då får man ju komma in igen, men då är det ju återigen 

inspelningssituation. Efterproduktion tror jag inte att jag varit med någon gång, men 

ibland nån enstaka gång har jag fått komma in i efterhand om det är någonting man ska 

reda ut som hade med inspelningen att göra förhållande till efterproduktion, tex att dom 

vill ha information om nån plats för att dom ska dataanimera eller göra någonting i 

efterproduktion och då kanske man konsultera FADen om hur det gick till på 

inspelningen.  

 

5.Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig, under förproduktion och sedan inspelning? 
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Förproduktion då träffas man nästan alltid i ett produktionsmöte tidigt i processen där 

man pratar om vad det är för berättelse som man ska försöka göra, skildra och man 

träffar folk som står bakom produktionen producent, regissör, produktionsledare, dem 

träffar man jättetidigt också pratar man om själva manuset och berättelse och tittar på 

texten. Nästa steg gör en nedbrytning, nu är detta beskrivet i väldigt korta drag, men 

man tittar på texten och försök del upp den i inspelningsmiljöer och sen åker man runt 

och besöker dom inspelningsplatser som valts ut för att ge kropp åt dem här scenerna i 

manuset. Det har ju hänt att jag som inspelningsledare fått varit platsletare också, så att 

jag varit med att bestämma och bedöma om inspelningsplatsen funkar och så där, men 

det är inte den vanliga vägen. På dramadokumentärer och sånt där har jag fått studera 

och som inspelningsledare fått rekommendera att jag tycker det är bättre att vi filmar på 

det här våningsplanet i det här huset eller typ åt det där hållet för att jag som 

inspelningsledare har åsikter som skulle göra inspelnings lättare att genomföra. Men man 

tittar på inspelningsplatserna och sen när jag har inspelningsplatserna klar för mig, då 

kan jag ju kolla upp liksom, det handlar ju om att underlätta, så då kanske jag måste kolla 

allt ifrån vart det finns tillgång till el till öppettider. Det här sker alltså om vi tex ska spela 

in på ett sjukhus eller en restauranglokal så finns det ju tider till verksamheten som 

bedrivs där på restaurangen eller sjukhuset som man måste förhålla sig till, så man har 

deadlines när man måste vara klara med filmandet, för att de ska ta innan vanliga 

restauranggäster tex. Och då kollar man upp sådana grejer i förhållande till 

inspelningsplatsen och sen träffar nyckelpersoner som har nycklar eller vet vilken 

strömstyrka det är i lokalen, eftersom det är väldigt starka lampor och så där. Där sker 

det i samarbete med produktionskontoret, produktionskorrdinatorn, produktionsledaren 

och sedan platschefen om man har en sådan, att man tar reda på toaletter, parkering och 

att man på alla sätt förbereder sig och platsen för att man ska kunna jobba så effektivt 

som möjligt där. Så det har man koll på eftersom man har nedbrytningen att titta på av 

manuset så besöker man platserna och sen träffar man de olika avdelningarna, foto och 

man träffar passaravdelningen för att kolla om de har några speciella önskemål eller hur 

de har tänkt jobba, så att man kan försöka hjälpa dem att kunna jobba så effektivt som 

möjligt. Det kan ju vara typ att fotografen har tänk att den vill ha bilder i motljus, för att 

man vet att solen kommer in igenom ett visst fönster i där huset som man ska filma i vid 

ett specifikt klockslag och då ska man hela tiden försöka föregå problem, så att man 

lägger inspelningsordningen, schemat för dagen, och försöker då anpassa det så att de 

olika avdelningarna blir nöjda. OM tex fotografen vill ha motljus i en bild, då kanske det 

ljuset bara finns mellan tio och halv tolv på förmiddagen och det är en viss scen där det 

är viktigt med det här motljuset. Då måste man ju se till att den scenen spelas in mellan 

kl 10 till halv 12 och då måste det ju det kollas upp med produktionsavdelningen, om 

skådespelarna kan då och om det är andra scener som konkurrerar om den tiden. Så att 

jag försöker hela tiden ligga före i processen och då är det bra att kunna börja jobb i 

förväg. Problem kommer dyka upp i vilket fall under inspelningens gång men om man har 

förberett sig väl så kan man parera de där problem eller till och med undvika dem helt, 
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om man riggat i förväg så att det ska gå så bra som möjligt. Men sen dyker kan det ändå 

upp en massa problem. Sen när man träffat de olika avdelningarna då är det bara att 

prata med sina kollegor på platschef, produktionskontoret och sin SAD om man har 

någon och till och med TADarna, om hur dom då ska jobba så effektivt som möjligt 

utifrån de förutsättningarna som man liksom har undersökt och alla de problem som 

man har lokaliserat och att då sätta olika människor på att parera de problemen.  

 

Under inspelningen är det som en krigszon på många sätt, för att man hela tiden slåss 

mot tiden. Så att tidig morgon, samling och då har man pratat kvällen innan om den 

dagen som man då ska spela in. Så kvällen innan har man då snackat med regissören, 

fotografen och scriptan och några nyckelfunktion, kanske produktionsledaren också, om 

den kommande dagen. Sen har man en tidig morgonsamling och då brukar jag samla 

teamet det första jag gör och så talar jag om platsen vi ska spela in på och scenerna vi ska 

spela in. Då har jag en dagbesked, som man utarbetar kvällen innan oftast, där 

tagningsordningen står, ordningen som man tar scenerna, och sen så med teamet 

beskriver jag platsen typ nu är vi här och här och sen jag går igenom vad man får och inte 

får göra. Det kan vara att man är på ett slott och där man inte får rör sig utanför 

rummet/rummen där vi spelar in och man måste vara försiktigt om allting. Också talar 

man om scenerna och vilken ordning vi ska ta dem och vilka scener det är och vad varje 

scens specifika förutsättningar är, men då står det också i dagbeskedet, typ i en scen ska 

vi ha hundar och i en annan scen ska det komma något speciellt fordon åka över 

gräsmattorna. Allt sånt där är dom förvarnade om, men jag går ändå igenom det en extra 

gång för att på något sätt utifrån platsen vi befinner oss på, för det är inte säkert att 

teamet har varit på den här platsen innan, jag som har varit där kan tala om 

förutsättningarna kanske lite mer initierande för att jag har sett platsen. Så då går man 

igenom också får teamet ställa frågor, jätteviktigt också att man arbeta upp en god 

stämning, det är en jättestor del av yrket. Åtminstone jobbar jag så, det finns 

inspelningsledare som jobbar mer med piska än morot, men jag försöker alltid men det 

gäller de flesta inom film tror jag att man tycker att det är en trevlig oftast i alla fall 

arbetsplats. Så en god stämning får man ju också till med det här morgonmötet. 

Sen när man gått igenom scenerna, tar man in frågorna om det finns några och sen sätter 

jag folk i arbete. Så då ber jag, det här är den ordning jag brukar jobba, jag låter 

regissören och kanske tillsammans med fotografen, men främst regissören och hen får 

beskriva vad det är hen har tänkt med scenen och kanske trampa, som det heter, där hen 

går igenom hur hen har tänkt sig att skådespelarna ska röra sig, tillsammans med vad 

som händer i scenen, för då får ju hela teamet se vad regissören har tänkt. Sen när det är 

gjort då tar jag regissören och skådespelarna åt sidan också får dom sitta någon 

annanstans och repetera och titta på texten tillsammans. Sedan kan dom andra 

avdelningarna utifrån vad de sett regissören göra börja sitt arbete, det är ju då scenografi 

ska ställa grejerna på rätt ställe, även om de förberett så kanske vissa saker måste 

ändras, ljussättarna måste sätta upp sina lampor och om det är en räls eller sån här kran 
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som passaren ska montera upp så får den göra det, så får fotografen gå och kolla med 

passaren och ljussättarna. Så att dom får liksom utrymme, så jag försöker driva på dem, 

samtidigt så kollar jag att regissören som sitter någon annanstans med skådespelarna 

måste kanske släppa skådespelare till smink eller kostym, då är det hela tiden jag som 

kolla att dom faktiskt gör det. Jag springer mellan de här vitala avdelningarna hela tiden 

och kollar att alla gör sitt jobb och att alla är informerade, jag talar också om hela tiden 

att nu är skådespelarna i sminket men de är klara  om fem minuter så att då kan ni börja 

repetera här borta, kan jag säga till regissören och då kan jag säga till passaren nu har 

ljussättarna 10 min kvar så det är viktigt att ni är klara om tio minuter också, så att vi kan 

börja repetera. Sen när jag känner att alla avdelningar är redo och klara, så samlar jag 

ihop alla igen och då gör man om det som regissören fick visa i första mötet men då med 

skådespelarna och det är ju det som är repetition och då börjar man titta på scenen hur 

den kommer se ut, grovt. Sen när man tittat på scenen, hur skådespelarna rör sig och 

pratar osv. kanske man vill göra några ändringar till och, det kallas justeringar, då kanske 

fotografen ser att vi måste flytta den där lampan eller scenografi inser fuck vi måste ta 

bort den där fula tavlan, för den stör så mycket. Så då får alla göra sina justeringar och då 

handlar det jättemycket om att skådespelarna och regissören inte får stressa för mycket, 

därför att det är ofta negativt för den konstnärliga biten, de måste få utrymme att leka 

och testa för de är inga robotar. Människor som är stressade kan inte kanske prestera 

känslor på samma sätt som skådespelarna helst ska göra då, så jag försöker stressa på 

filmarbetarna eller mana på dem så att skådespelarna och regissören ska få så mycket tid 

som möjligt i lugn och ro. Sedan när allt är justerat och klart, all rekvisita är på rätt ställe 

och ljuset är på rätt ställe och då kör man en kamerarepetition, tittar man på med 

kameran i monitor och om det ser bra ut så sätter man igång själva inspelning. Då lämnar 

jag över helt och hållet till regissören att styra, att säga tack och varsågoda och så. 

Däremot är det jag som ser till att alla är på plats och att alla är tysta. Sen så tar man ett 

antal tagningar, och där kan det bli så att regissören fast i någonting, att det uppstår 

problem och där uppstår en väldigt känslig situation. Om man då är stressad och måste 

hinna färdigt scenen före lunch, så uppstår ju den här stressen som kan vara dålig för det 

konstnärliga men som är väldigt viktigt för ekonomin. Man måste försöka få hem alla 

scener varje dag, för att varje förlorad inspelningsdag är värd flera hundra tusen. Då är 

det en jättebalans att stressa på, om jag märker för det är också jag som har koll på 

klockan, regissören ska aldrig behöva titta på klockan utan hen kan bara kunna fråga mig: 

har vi tid att ta en tagning till och då är det jag som har koll på det. Då säger jag också till i 

förväg nu är det 20 minuter till lunch, bara så att du vet och då vet regissören okej 20 min 

då hinner vi kanske ta tre tagningar. Jag försöker hela tiden ligga före och sen fortgår 

dagen på det sättet och i bästa fall har man fått hem alltihopa och sen när man avslutar 

är det också jag som ska säga åt alla avdelningen nu måste vi prioritera att få bort alla 

grejer för att tex restaurangen här ska öppna, det här har man pratat om på morgonen 

också. Då har jag mandat att be alla om att hjälpa till, om vi tex måste bära bort 

scenografi då kan jag be hela teamet, alla funktioner maskörer, kostymörer att ta grejer 
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för vi måste vara ute om fem minuter. Det kan jag även göra under dagen, om vi måste 

ändra riktningen på kameran för att vi har problem med någonting i bild, alla hjälper till 

att flytta grejer ifrån den sidan till den där sidan, så jag har liksom tillgång 20 personers 

arbetskraft. Om det skiter sig eller skär sig mellan mig som inspelningsledare och en 

regissör eller fotograf, man måste alltid vara diplomatisk för att hålla den här goda 

stämningen som möjlig gör att man kan pressa folk. Den tycker jag är jätteviktigt för att 

om den skär sig i relationen, det har väl hänt nån gång, då är det otroligt obehaglig post 

för då står du där som ansvarig för att regissören ska få sitt konstnärliga utrymme och 

producenten ska få sin pengar räddade och om det skär sig och inte funkar inspelningen 

då riskerar du att få skit ifrån båda håll.  

 

6.Vilka egenskaper anser du att en FAD behöver för att kunna vara en bra FAD? 

 

Otroligt öga för möjligt problematiska situationer, erfarenhet och uppfinnesrikedom eller 

fantasi egentligen för vad det kan uppstå i form av problem så att man kan parera dom 

problemen i förväg genom att vara proaktiv. Man måste ha ett jävla öga för vad en 

inspelning, människorna och platsen vad som kan skärva i den uppställning, för då kan 

man parera i förhand. Man måste ha ett väldigt lugn eller nerver för att klar av stressen, 

det roliga är att man får ut mycket av stressen för att man rör sig så mycket. Man 

springer mellan liksom alla avdelningen. Så en stor del av stressen går ut i benen liksom. 

Man måste vara väldigt diplomatisk och förmå sig att inte gå in i konflikter för stressen 

kan ju göra andra filmarbetare upprörda, förbannade eller förtv-ivlade eller vad det nu är 

och då gäller det att inte dras med i det. Samtidigt måste man kunna vara väldigt vara 

bestämd, att man kunna spela eller ha naturlig auktoritet så att man tar kommandot 

ifrån första dagen och visar att det är jag som bestämmer, men samtidigt måste jag 

kunna böja mig för regissörens eller producentens viljor om dom tar ansvaret för ett 

beslut, då är ju jag underställ det konstnärliga och pengarna och måste alltid verka för att 

uppfylla för deras önskningar. Så det är en klassisk mellanchefspositions. Så diplomatisk 

då för att kunna hantera dom konflikter som uppstår nästan alltid med gott humör och 

alltid påminna sig om att det är en berättelse och vi underställer ju oss själva filmen 

alltid, alla, allt det andra får ju inte bli privata konflikter, utan det här jobbet det handlar 

om nämligen att berätta en historia. Sen måste du vara organisatoriskt begåvad och 

tidsmedveten, alltså vara duktig på att lägga schema och kunna uppskatta tid, 

jätteviktigt. Det är ofta av erfarenhet att man vet att ingen scen går att göra under en 

timme, det är helt omöjligt och du måste veta att förflyttningar, även om det är bara 200 

meter eller 200 kilometer, det spelar ingen roll, så tar det tid. Måste ha koll vad tid är 

värt och hur lång tid saker tar, att ha en magkänsla. Du måste ha den här auktoriteten 

också för att när det verkligen gäller och det verkligen är bråttom eller ett barn håller på 

att flippa för att den inte orkar jobba mer, då måste man kunna verkligen ingjuta känslan 

för stundens allvar och verkligen ta kommandot, och det är otroligt viktigt. Att man är 

lugnt och har förberetts sig så väl att alla känner att man är den som har mest koll, det ä r 
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den känslan man ska ingjuta. Alla avdelningar ska alltid kunna få svar ifrån 

inspelningsledaren om sånt som berör själva inspelningen, det gäller kostym också att 

dom ska kunna komma och fråga när kör vi det här eller hur många minuter till tagning 

och det är den kollen som ger mig mitt mandat att kunna styra folk och beordra folk att 

göra saker. Sedan ska man vara glad i att jobba själva, genom att jobba hårt själv blir man 

föredöme för de övriga. Dom ser att jag själv hjälper till att bära eller om jag själv 

springer i stället för att lunka, så sätter det tempot för de andra. De kan inte vara 

långsammare än jag eller latare än vad jag är.  

 

7.Vilka är de största skillnaderna mellan arbeta med en filmproduktion och en tv--

dramaproduktion? 

 

Tv--drama är ofta mycket längre inspelningstid, fast stressen kan vara lika stor. Tv--drama 

eftersom du har längre inspelningstid, fler inspelningsplatser och en större båge på både 

människor och inspelningsmiljöer, så då har du större möjlighet att kasta om och du kan 

fördela en större mängd tid, alltså en längre inspelningstid gör det möjligt att flytta om 

och att spela med den tiden, än en långfilmsinspelning som kanske är 30 dagar. Så just 

att det är en större tidsbåge gör att det kan bli fler ändringar och det kan ge en känsla av 

trygghet, för det kanske inte är katastrof om man inte hinner vissa scener, för man kan 

tänka vi kan lägga dem där eller till och med byta inspelningsmiljö från Sundbyberg till 

Bandhagen. Men medan på film så är det ganska hårt där, för att man då har 30 dagar på 

sig att få hem allt material och det är mer desperat finansiering också, om det är ett lite 

bolag eller ett halv stort produktionsbolag. Då är det en katastrof om man förlorar en dag 

eller tv-å för det är liksom en halv miljon i sjön för ett bolag som inte har så stora 

marginaler. Medan en tv--serie kanske har SVTdrama eller någon större aktör som har 

råd att betala övertid. Men annars är det väldigt lika, lika förutsättningar. Folk går 

emellan film och dramainspelningar, fast de som har varit med gjort tex kostymdrama 

med väldigt tjusigt foto, de vet att film kräva exceptionella insatter. De vet dom som 

arbetat med utländska produktion, som har kommit till svergie och gjort stor 

hollywoodproduktion och så där. Det är liksom productionvalue, som det heter, det är så 

fruktansvärt viktigt i film, om det typen av film. Du kommer inte undan, för att man 

lämnar inte en scen eller inspelningsplats förens regissören fått de den vill ha, så att det 

kan kräva 18 timmars dagar. Medan på TV- kanske folk går på månadslöner och som jag 

sa har man mer tid att spela med och det slutar i fler kompromisser, för att man löser det 

i alla fall. Man kanske har tv-å fotografer, man har mer bildmaterial med sig medan i film 

är det oftast jätteviktigt att man verkligen, verkligen får med sig det man förut satt sig att 

göra.  

 

8.Hur nära arbetar du, som FAD, regissören?  

 

Jag jobbar jättenära med regissören. Jag är med på alla möten som regissören samman 
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kallar till när man ska prata med nästa arbetsdag eller någon speciellt komplicerad 

inspelningsdag, så jag är med hela tiden och jag är ju regissören garant för att 

inspelningen fortskrider och garant för att regissören ska få den tid som hen behöver för 

att få till det den vill. Så att det är en nära relation, där man är som en typ av butler.    

  

 

9.Hur nära arbetar du, FAD, en SAD ?   

 

Hela tiden, jag tar hjälp av SAD i alla inspelnings sitautioner där jag behöver hjälp med allt 

ifrån dirigera trafik, det kan ju SAD sen delegera till inspelningsassistenterna, TADarna, 

sen liksom. Så SADen är min högra hand, om jag är regissörens så är SADen min högra 

hand.  

 

följdfråga: 

Vad är SADens rollen under en filmproduktion och en tv-dramaproduktion? 

 

Där har jag svårt att skilja på det för att jag tycker att SADen är FAD behjälplig att lösa 

praktiska problem hela tiden. Åtminstone när jag jobbat så har det varit samma. Sen 

kanske om en TV--drama involvera fler statister och mer av allting, då kanske SADen i tv--

drama jobbar närmre statistansvarig eller platsansvarig, medan om jag är FAD på en 

långfilmsproduktion, då har jag lika nära förhållande till SADen och plastchefen hela 

tiden. Det är väl det där att långfilm produktionerna som är intensivare och under 

kortare inspelningsperiod, där kommer man varandra mycket närmare, man blir mycket 

mer sammanflätade. Man jobbar mycket mer tillsammans, om det är den sortens 

produktion som jag kommer ihåg, miraklet i viskan tex jobbade vi jätte tätt, det är 

verkligen den här familjekänslan, medan om man jobbar på en tv--serie, en drama serie 

som har ett halv års inspelning, så jobbar mer självständigt. Dom olika avdelningarna 

jobbar mer självständigt och det är så mycket som ska fixas. Man möts inte så tätt för att 

platschefen måste förberedda eftersom det är så otroligt många inspelningsmiljöer och 

så långt fram, så måste den hela tiden också vara proaktiv, ligga före och sköta grejer 

som den får göra mer på egenhand. Det är ju det där att om det inte finns pengar till att 

anställa en FAD i förproduktion, om det är en tv-serie som har ett halvårs inspelningstid, 

då är det inte vanligt trots att det kanske skulle behövas att vissa filmarbetare anställs 

tidigt under förproduktionen. Medan under en långfilm då är det en kortare 

inspelningsperiod och då räcker det med en-tv-å veckorna innan. Så under en tv--serie 

produktion så jobbar man mer självständigt och då släpper jag mera SADen att ägna sig 

mer åt att arbeta mer med statistansvariga under den tid som det görs stora scener och 

så där.   

 

 

Hur vanligt är det att man använder en SAD under en filmproduktion eller tv--
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dramaproduktion? 

 

Jag har alltid, sen om det kallas SAD eller inte, jag har alltid assistenter och jag brukar 

kalla dem inspelningsassistenter i någon form. Jag ser alltid till att ha det. Jag har gjort 

mycket novellfilmer och så där, och det är mitt första begäran hos producenten att jag 

måste ha en assistent. Sedan jag kanske inte kallar den SAD, för den kanske också hjälper 

till med statister, är statistansvarig eller rekvisitaansvarig. Så kallar man det SAD så har 

jag alltid haft en SAD. 

 

Har SADen när du har arbetat med en sådan gjort Call Sheets, så kallade dagsbesked? 

Ja, dom där callsheetsen, dagbeskeden, är ju då en sån grej som man snackar om i början 

om vem som ska göra, oftast så är det produktionskorrdinatorn, eller 

produktionsledningen men det kan också vara produktionsassistenten som gör dom 

utifrån regissörens, mina och deras egna bedömningar. Så jag är involverad i att utforma 

call sheetsen men sen att skriva ut dem och få dem på papper det gör sedan 

produktionskontoret. Det har hänt att jag har gjort dem under hela inspelningar och 

kortfilminspelningar, när det handlar om 5-6 inspelningsdagar, då har jag gjort dem 

jätteofta, så då har jag sån hjärnkoll att jag är bäst på att bedöma. Många kan tycka att 

det är jobbigt och stressigt att få till dom där, man måste ju ändå sätta sig vid datorn och 

skriva ut dom där liksom och sedan kanske man först måste skicka dem på mailen och 

sedan se till att det finns papperskopior. Jag har även delat upp det och gjort dem första 

veckan och sedan överlåtit det till produktionskontoret. Produktionskontoret har ofta 

mer tid när själva inspelningen dragit igång, så då gör de gärna dom, så att de slipper 

störa mig som FAD. Men delar på det, men oftast är det produktionskontoret.  

 
10.Hur håller sig en FAD Uppdaterad på de hälso/säkerhetsförordningar som finns? 

 

Det är jätteviktigt! Dom där morgonmötena som jag pratade om som man har inför varje 

inspelningsdag. Då är det ju det säkerhetsgenomgången, sen kan ju jag överlåta det till 

platschefen som kanske vet exakt vad som är farligt på platsen, men det är prio ett under 

den genomgången att gå igenom allt som kan vara farligt. Vi spelade in på nån 

inspelningsplats som låg jättenära någon genomfartsled i hög fart och då hade vi en 

massa barn på inspelningen som kunde liksom springa ut, för att det var varmt inne i 

lägenheten där vi filma och de kunde springa ut för att ta något kallt att dricka och då är 

det ju en sån sak att inte ha fikabordet på andra sidan vägen eller någonstans där trafiken 

kan bli ännu farligare. Alla sådana grejer har att göra med det där att förutse risker och 

vara proaktiv, det är jätteviktigt. Hälsofrågor generellt kan ju vara medarbetare som är 

väldigt stressade, pressade och det kan vara diskriminering mellan könen eller 

diskriminering mellan tekniska och andra avdelningar, av tradition. Man prioriterar ofta 

på många inspelningar foto eller ljudsättningen och traditionellt manliga yrkesdomäner 

som fotograf, ljussättning och elektriker tar väldigt mycket plats gems mot kostym eller 
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smink. Så det är en jädra stress och uppblåst att fotoavdelningen ska få som dom vill 

medan man kör över kostym och smink. Att man säger vi måste ta nu, måste ta nu för att 

foto vill ta omedelbart medan smink och hår kanske inte alls är nöjda med smink eller 

håret. Så där gäller det att medla så att folk inte mår dåligt där. Sedan kan det ju vara 

hälsofrågor som att man inte får pusha folk för hårt eller att någon skådespelare har 

någon åtkomma. Det är vanligare och vanligare att man måste skriva på intyg att man är 

frisk för producenter inte vill jobba med folk som riskerar att bli sjuka liksom. Så det 

måste man hålla kolla på, att folk inte får jobba så hårt att de dödströtta och blir en fara 

för andra, i och med att det involverar mycket bilkörning och tunga grejer. Så det handlar 

om att prata om det och var den som för det på tal, men sen har de olika avdelningarna 

tar ju ansvaret för att ingen lampa ramlar eller så. Jag brukar inte vara den som är 

säkerhetsansvarig för det blir nästan för övermäktigt, det brukar man utse på plats.  

 

11.Har du som FAD någon gång arbetat med en TAD under en produktion?  

Ja, hela tiden.  

 

Följdfrågor: 

Om ja, hur lades arbetet upp och vad hade TAD för arbetsuppgifter? 

 

Den här stackars TADen får ju nästan alltid bara delegeringar, att jag ber TADen om, utan 

att förklara så mycket varför för man kan inte alltid förklara allt det tar för lång tid, så till 

att alla grejer flyttat ifrån den sidan rummet till den sidan rummet, nu, eller gå och hämta 

de manliga statisterna som vi inte använde i morse ifrån värmestugan som är 200 meter 

bort och se till att de är här senast om sju minuter. TADen får springa jättemycket och får 

jätteviktiga uppdrag, men är aldrig med och beslutar.  

 

-Hur vanligt skulle du säga att det är att en TAD används under en produktion i Sverige? 

 

Jättevanligt, om man menar olika rang av olika inspelningsassistenter som alltså är under 

inspelningsledaren. Sedan kan man ju vara en inspelningsassistent som står och spärrar 

av trafik eller fixar fikabord, och det kanske är lite mer klassisk inspelningsassistent. Men 

inspelningsassistenter det har jag i hälften av alla produktioner, det beror ju lite på hur 

stora resurser man har. Ibland har jag bara en SAD. 

 
12.Vad är det största nöjet med att få arbeta som en FAD? 

 

Att ha otrolig känslan av överblick och att man är involverad och är inspelningens mitt, 

hela filmproduktionens centrum. På ett sätt har man väldigt stort inflyttande, inte det 

konstnärliga i första hand, men man är med och påverkar väldigt mycket och hur bra 

filmen kommer att bli. Sedan har man insyn i alla avdelningars arbete, man har en roll 

där man är del av filmproduktionens styr system, vilket är stimulerande och att ge 
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regissören utrymme för att ta tre extra tagningar av en känslig scen, så att den verkligen 

blir bra. Det kan man ju då styra genom att hushålla med tiden. Man skapar 

förutsättningar för alla avdelningar att göra ett bra jobb om allt funkar, i förhållande till 

inspelningens tidsförutsättning. Blir man uppskattad och då blir man väldigt uppskattad, 

för att regissören känner stor trygghet och även producenteten. Sen kan jag tycka också 

faktiskt att man inte har ett konstnärligt ansvar, som med skådespelare, utan att det är 

en väldigt hands-on, praktisk roll och det kan vara väldigt skönt ibland att man inte 

behöver göra en massa konstnärliga val. Sen är det en enormt trevlig roll, för man är den 

som har kontakt med alla. Man får fina vänner och man kan vara den som avlastar folk 

med olika bryderier, man kan hjälpa dem, vilket skapar en stark gemytlig känsla. FADen 

är en väldigt social roll, det bästa med teamarbetet eftersom det heter filmteam och det 

kommer till uttryck i FAD rollen. Sedan tillfredställning när allt funkar. När det stora 

maskineriet funkar och flowet finns. Att regissören kan känna att skådespelerna är bra 

och det flyter på bra. Att jag har skapat en god stämning för att allt ska funka. Skapat 

trygghet och bra stämning för att alla ska kunna prestera på topp. Att när allt funkar och 

man fått den här stora maskineriet att fungera och man ser att det blivit bra. Då kan man 

unna sig att tänka det här har jag skapat. Flowet.   

 

13 - Vad är den största utmaningen med att vara en FAD? 

Att balansera det här svåra att ge regissören konstnärligt utrymme kontra att spara 

pengar/hålla budget åt producenten. Sen att förutse alla dom här problemen och inte 

bittert få erfara, men man lär sig läxor hela tiden av att inte ha tänkt på saker. Men 

nyckeln finns nästan alltid i manus. Sen hantera sociala relationer, konfl ikter och sånt 

som kan uppstå med medarbetar, att det inte får påverka en så mycket utan det 

verkligen får rinna av en.  
 

14 – Hur skulle du säga att svensk filmproduktion och tv--produktion skiljer sig ifrån USA 

och England? 

 

Det är väldigt hieratiskt men också på det sättet trygg arbetssituation, i engelska 

produktioner som det här var, att det är en enormt strikt hierarki. Att alla är liksom rädd 

för dom överordnade, på ett sätt som jag inte upplevt så ofta i Sverige. Samtidigt är det 

ju då att man är väldigt definierad och man vet precis vad ens uppgift är om man är en 

duktig filmarbetare. Normalt sätt uppstår det inte så mycket obehag, men samtidigt har 

jag sett folk fått sparken på utländska produktioner som man kanske inte har i Sverige. 

Jag har inte så många, tv-å utländska produktioner. Samtidigt finns det en delaktighet i 

Svenska som är positivt för det skapar en bra stämning samtidigt som man ju kan säga att 

de utländska blir snyggare därför att folk förväntas prestera det omöjliga och när dom 

gör det så blir det snyggare, men de svenska produktioner är på gott och ont. Men sedan 

finns det ju fantastiska produktioner i Sverige också där folk gör underverk och det blir 

snyggt och så där. 
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Avsluta med att kolla rättighet till användande: 

Intervjun som jag gjort med dig kommer att finns med i sin helhet i slutet av rapporten 

och det kommer även refereras till den i vissa delar av rapporten. Är det okej att ditt 

namn och att intervjun finns med i sin helhet i rapporten?  Rapporten kommer sedan att 

publiceras via Umeå universitet. 

 

Ok att använda fullständigt namn och intervju i sin helhet. 

 


