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Förord 
Hur producerar man ett nytt TV-program som nystartat produktionsbolag och ännu inte vet hur man 

tar sig fram i produktionsdjungeln? Jag trodde det skulle finnas böcker som besvarar alla frågor och 

som beskriver hur man ska gå tillväga för att få plats i TV-världen, men jag hittade inte någon 

litteratur som beskrev produktionsprocessen i guidande form. Jag bestämde mig för att skriva om 

processen utifrån redaktionens perspektiv och ge en klar och tydlig bild överblick av hur stora 

mediaföretag arbetar. Samtidigt ville jag att rapporten också skulle innehålla konkreta tips till de 

som letar efter en bra strategi. När jag skrivit detta examensarbete har jag varit på ett case-företag i 

en redaktion som producerar en helt ny programidé. 

Jag hoppas att detta examensarbete ska hjälpa nystartade mediaföretag att få en inblick i hur 

produktionsprocessen ser ut för stora mediabolag och därigenom få vägledning. Jag hoppas även att 

större mediaföretag ska få en inblick i hur andra företag arbetar och få inspiration till att utveckla. 

Sist men inte minst, hoppas jag att det case-företag jag varit på kommer få en tydlig överblick av 

hur de arbetar med nya produktioner.  

Tack till  

Kalle Prorok 

Sara 

Emma 

Marie 

Camilla 

Stockholm 2016-02-04 

Veronica Selenwall 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är skrivet av en student på Högskoleprogrammet till Medieproducent, 120 hp 

på Umeå Universitet och är ett examinerande arbete samt den sista delen för att få en 

högskoleexamen i medieproduktion. Rapporten handlar om att producera ett helt nytt TV-program 

från idé till planering/produktion av innehåll. Arbetet är avgränsat till redaktionens arbete med 

produktionsprocessen.  

Rapporten börjar med en inledande del om bakgrund till arbetet samt de frågeställningar som 

examensarbetet baserats på, därefter följer ett metodavsnitt för att klarlägga hur fakta samlats in, 

ifall en liknande studie skulle upprätthållas på annat håll. Huvuddelen av arbetet inleds med en 

överblick av produktionsbolagets redaktion samt en kort presentation av samtliga 

redaktionsmedlemmar. Därefter fortsätter arbetet med kapitel om att pitcha en idé för en TV-kanal, 

att casta till ett nytt program, hur man arbetar med vidareutveckling på ett kreativt sätt, produktion 

av innehåll samt projektledarens arbete med planering och budget inför projektet.  

Den slutsats som rapporten mynnar ut i är att alla produktionsprocesser ser olika ut beroende på 

vilket typ av program som ska produceras. Det krävs dock att vara ute i god tid för att genomföra ett 

hållbart projekt och att ha en tydlig planering. Det gäller att ha en god kontakt med TV-kanalen 

genom hela arbetet och att vara beredd på förändringar genom processens gång. Att producera en ny 

TV-idé kräver också en hel del kreativa lösningar och förslag som går att utforma med hjälp av 

olika kompetenser och nya miljöer.  

Genom rapporten får läsaren en inblick i redaktionens arbete samt tips på hur erfarna yrkespersoner 

inom branschen arbetar med sina uppgifter. Redaktionsmedlemmar i redaktionen på case-företaget 

har intervjuats och berättat om sina erfarenheter och arbetssätt  i produktionsprocessen.  
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Abstract 
This report is a examining part from a student at the university programme in media, 120 credits at 

the University of Umeå and the final part to get a highschool examine in technical media. The 

report has been done during a visit on a brand new TV-show, it explains how to produce a new 

program idea for a TV-channel, from the editorial direction.  

This report begins with an introduction about the background stories for this work and the questions 

that this study are based on, the following chapter presents the methodology that have been used to 

collect the facts. The main part of the study starts with an overview of the editorial production crew 

and a short presentation of their different responsibilities. The following chapters are about pitching 

a brand new idea to a TV-channel, cast the right people to a program, how to work with the further 

development of the idea in a creative point of view, the content producing and the project leader’s 

work with planning the whole project and the financial part. 

The conclusion of this report is that all the TV-shows are created quite different, it depends on 

which kind of TV-show you are producing. It is a good idea, however, to be out in time to 

implement a sustainable project and to have a clear planning. You have to have a good contact with 

the TV channel through the whole process and to be prepared for changes through the process. To 

produce a new TV concept also requires a lot of creative solutions and proposals that can be 

designed using different skills and working in new environments. 

Through this report the reader will have an insight into how the editorial crew work and also get the 

best advice from experienced professionals in the TV-industry. The editorial crew of the new TV-

show has been interviewed about their experiences and way of working in a TV-production.  
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Beteckningar 
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En kort presentation av en idé som görs för en potentiell kund i 

syfte att sälja in idén. 

Innebär att marknadsföra och visa upp en produkt eller tjänst på 

ett sådant vis att det  kan locka en tilltänkt målgrupp. 

En process som mediaredaktioner genomgår där de hittar lämpliga 

deltagande till ett TV-program.  

En detaljerad produktionsbudget som produktionsbolag 

presenterar för en TV-kanal vid pitch av programidé. 

En tidslinje som projektledaren sätter upp för att beräkna 

projektets kostnader.  

Ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst.  

En handbok med information om hur ett specifikt TV-format ska 

produceras. 

Pitch 

Promotion 

Casting 

Line by line 

Timeline 

SVT Public 

Service 

Formatbibel



1. Inledning 
Detta examensarbete identifierar och beskriver de olika moment och som ingår i processen att 

producera ett nytt TV-format. Studien är till för nystartade produktionsbolag som har en idé om ett 

underhållningsprogram för TV men ingen tydlig strategi för hur den ska utformas. Genom studien 

får företaget vägledning utefter hur ett större produktionsbolag arbetar med nya programidéer och 

även konkreta tips för hur man kan pitcha och vidareutveckla ett program.  

Produktionsprocessens samtliga steg presenteras och förklaras, dessa steg innefattar pitch, 

vidareutveckling, casting, produktion av programinnehåll samt budget och planering. Redaktionen 

och dess ansvarsområden presenteras i början av huvudkapitlet.  

Målet med denna studie är att redogöra för samtliga steg inom produktionsprocessen när det gäller 

att producera nya TV-program samt att besvara de frågeställningar som specificerats.  

1.1 Bakgrund 

Den produktion som rapporten delvis är baserad på ett case-företag som producerar en ny TV-idé, 

det handlar om ett underhållningsprogram. Företaget som ligger bakom idén är i denna studie 

anonym, men det är ett produktionsbolag som har producerat flertalet stora TV-program under bästa 

sändningstid. Samtliga program har olika upplägg genom produktionsprocessen. Dock efterfrågas 

en grundläggande struktur som beskriver översiktligt de moment som bör ingå i 

produktionsprocessen. Rapporten reder ut hur produktionsprocessen fungerar och huvudfokus ligger 

på redaktionens arbete. Intervjuerna är relativt anonyma men intervjupersonernas förnamn 

publiceras i studien.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att redogöra för produktionsprocessens samtliga moment och ge en 

översiktlig beskrivning för hur ett stort produktionsbolag arbetar samt att komma med konkreta tips 

för hur processens olika delar kan genomföras på ett effektivt sätt. Studien är skriven i syfte att ge 

guidning för nystartade produktionsbolag.  
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1.3 Målgrupp 

Denna rapport riktas mot nystartade produktionsbolag som vill få tips om hur de ska pitcha ett 

program eller arbeta med vidareutvecklingen på ett kreativt sätt och som behöver en översiktlig 

vägledning genom produktionsprocessens olika steg. Rapporten riktar sig även till människor som 

är nyfikna på hur en redaktion arbetar eller som har funderingar på att själva studera media.  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetets huvudsakliga fokus är att redogöra för de olika moment som ingår i utformningen 

av ett nytt TV-format med genren underhållningsprogram. Studien redogör inte för detaljerade 

moment i processen som enbart hör till denna produktion. Däremot kommer rättigheter till att 

använda musik i program att gås igenom då musik ofta är en del av underhållningsprogram. Studien 

är skriven på svenska. Det är enbart redaktionens arbete som tas upp. De olika momenten i 

produktionsprocessen beskrivs övergripande, detaljer har undvikts eftersom det skiljer sig väldigt 

mycket från program till program hur arbetet bör utföras.  

1.5 Precisering av frågeställning 

De frågeställningar som projektet kommer att besvara specificeras i punktform nedan. 

• Vilka olika moment ingår i processen för att skapa ett helt nytt TV-program? 

• Vad bör redaktionen tänka på i de olika stegen när nya TV-program skapas jämfört med om man 

skulle producera ett redan befintligt program? 

• Hur hittar man sin kreativitet på beställning? 

• Hur arbetar projektledaren med produktionsprocessen? 

Sida !  av !10 56



2. Metod 
I denna del redovisas tillvägagångssättet som använts för att upprätta studien, vilken funktion de 

olika momenten uppfyller samt hur metoderna har utformats för att kunna representera tillförlitliga 

källor. Syftet med ett metodavsnitt är (Jarl Backman, 1998) dels replikation som innebär att 

metoden ska vara möjlig att upprepa på ett identiskt vis. Det handlar också om evaluering, som  

innebär att andra kan lägga synpunkter på den valda metoden.  

Figur 1: Metod 

Projektet började med en frågeställning (se figur 1), därefter granskades den litteratur som fanns 

inom området, även tidigare studier granskades vid detta skede. Därefter förlöpte arbetet med att en 

projektplan upprättades. Allteftersom intervjuerna blivit klara har ytterligare litteratursökning gjorts 

då nya delar inom produktionsprocessens upptäckts. Observation på arbetsplats och 

rapportskrivning har också arbetats med parallellt, därför utgör dessa fyra en cirkel. När rapporten 

sedan slutförts och samtliga delar sammanställts genomfördes en presentation av studien på Umeås 

Universitet.  
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2.1  Insamling av fakta 

I detta kapitel redovisas metoden för hur insamlingen av fakta har skett genom arbetets gång. 

Rapportens form presenteras, metod för litteraturgranskning samt arbetet med litteratur, Internet, 

observation och intervjuarbetet.  

2.1.1 Form av rapport 
Det finns tre olika slags rapporter (Jarl Backman, 1998), den traditionella, den kvalitativa och 

forskningsöversikten. I en traditionell rapport är verkligheten mer eller mindre objektiv medan den i 

det kvalitativa upplägget är mer individuell. En forskningsöversikt visar vad som tidigare gjorts 

inom ett ämne.  

Denna rapport är kvalitativ. Intervjuer och litteratur har använts för att samla in fakta inom området. 

Fokus har legat på att göra djupgående och tydliga intervjuer som ger utförlig information istället 

för att söka efter kvantitet och genomföra stora undersökningar. Detta sätt har valts för att hitta ett 

arbetssätt genom produktionsprocessens som är beskrivande och guidande istället för att samla in en 

större kvantitet av fakta som ger en bild av hur produktionsbolag arbetar överlag. Det huvudsakliga 

fokuset har legat på kvalité istället för kvantitet.  

2.1.2 Litteraturgranskning 
Innan denna studie påbörjades gjordes en litteratursökning för att ta reda på om det fanns liknande 

studier som påvisar ett visst resultat som kan komma att påverka denna studie. Sökningar gjordes på 

Google, uppsatser.se, studentlitteratur.se, diva-portal.se och Stadsbiblioteket i Stockholm. Genom 

de elektroniska källorna hittades inte någon litteratur som motsvarade det ämne som rapporten 

handlar om, däremot fanns det studier gjorda om vissa delar av rapportens innehåll men inte någon 

som beskrev samtliga delar i produktionsprocessen. Bland bibliotekets litteratur fanns det inte heller 

någon litteratur som specifikt handlade om att producera nya TV-format. Det fanns dock studier 

som handlade om vissa teoretiska delar som denna studie innefattar, men dessa arbeten hade andra 

infallsvinklar som gjorde det svårt att jämföra de med detta arbete. Därmed drogs slutsatsen att en 

studie som beskriver produktionsprocessen översiktligt med fokus på redaktionens arbete inte fanns 

att tillhandahålla i dagens läge. 
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2.1.3  Inledning av intervjuer 
Arbetet inleddes med att redaktören för produktionen intervjuades, detta för att skapa en överblick 

av hur produktionsprocessen var upplagd och för att identifiera processens olika moment. Denna del 

var avgörande för att arbetet skulle ha möjlighet att fortlöpa, därför genomfördes den tidigt i arbetet. 

Redaktören i denna redaktion är van vid att driva produktioner och är väl insatt i 

produktionsprocessen, därför antogs informationen från redaktören vara en trovärdig källa för den 

information som arbetet grundades på. När samtliga moment hade identifierats påbörjades nästa del.  

Publikansvarig har arbetat med att söka publik till olika TV-program i fem år och är väl insatt i den 

processen. Projektledaren har arbetat inom TV i tjugofem år och den person som arbetar med 

casting har varit verksam inom yrket i åtta år.  

2.1.4  Intervjuer 
När överblicken av produktionsprocessen klarlagts intervjuades projektledaren, redaktören, 

castingansvarig och publikansvarige ur redaktionen för att berätta om deras respektive 

ansvarsområden. I denna del av arbetet utforskades de olika ansvarsområdena mer djupgående och 

personerna fick komma med sina bästa tips i produktionsprocessen. Samtliga personer som 

medverkar i redaktionen har erfarenhet av att producera TV-program sedan flera år tillbaka och är 

därmed tillförlitliga källor för att redogöra för sina moment i denna studie.  

De personer som medverkat under intervjuerna har givit sitt tillstånd att denna rapport refererar till 

personerna i fråga angående de områden de blivit intervjuade om.  

Tre av fyra intervjuer genomfördes på plats i redaktionens lokaler under ordinarie arbetstid. Innan 

intervjun startade var frågor förberedda, under intervjun fördes svaren in under frågorna. 

Intervjuerna har innehållit öppna frågor som inleds med ”hur, varför, när, beskriv och berätta”, för 

att få så utförliga svar som möjligt. Ibland har frågorna behövts upprepas eller omformuleras då 

missförstånd uppstått, vid dessa tillfällen har frågan även omformulerats i dokumentet för att det 

svar som givits ska stämma överens med frågan. Samtliga intervjuer finns som bilagor i slutet av 

rapporten. Svaren är omskrivna i hela meningar utefter anteckningar som förts under samtalen, men 

detta är inget som påverkar den fakta som intervjun innehöll. Den sista intervjun hölls via telefon 

och var upplagd på samma vis som de övriga samtalen.  
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I samtliga intervjuer har en förklaring av examensarbetet givits, intervjupersonerna har blivit 

informerade om att berätta om sina erfarenheter att producera nya TV-program. För att jämföra 

skillnaden från att producera ett befintligt TV-program har intervjupersonerna även fått berätta kort 

om sina erfarenheter av att producera redan befintliga TV-program. 

2.1.5 Frågeställningar vid intervjuer 
De frågor som ställts under intervjuerna redovisas nedan. 

Emma - Innehållsredaktör 

Berätta om produktionsprocessen! 

Sara - Projektledare 

Vilka personer burkar finnas med i redaktionen för ett TV-program? 

Vilka ansvarsområden har de olika rollerna? 

Nära använder man sig av en film för att pitcha sin idé? 

När använder man sig av muntlig pitch? 

Hur vet man att kanalen inte tar idén och gör något eget av den? 

Vad är det för skillnad på format och idé? 

Vilka arbetar med en vidareutveckling? 

Hur arbetar man? 

Hur fördelar man budgeten så den räcker till projektets olika delar, hur tänker man? 

Vilka team finns på plats under inspelningsdagarna? 

Jobbar man agilt eller linjärt i TV-projekt? 

Styr du upp en projektplan innan projektet?  Och i så fall, hur läggs den upp? 

Vem står för budgeten i produktionen? 

Varför är det viktigt att göra ett test? 

Vad ingår i ett programledaravtal? 

Vad ingår i ett avtal för gäster/övriga medverkande? 

Camilla - Castingansvarig 

Hur inleder man en casting? 

Vilken typ av program är lättast att casta? När säger folk oftast ja? 

Vilka är de bästa tipsen för att folk ska säga ja? 
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Hur castar man en programledare? 

Varför är en casting alltid hemlig, när får man ge ut namn? 

Hur skiljer sig castingprocessen från när det är ett redan etablerat program som folk vet om? 

Marie - Publikansvarig 

Vad är det svåraste med att hitta publik till en inspelning? 

Hur går du tillväga när du ska hitta publik till en inspelning? 

Vad har du för tips om alla platser inte skulle bli fulla? 

I vilka fall får publiken betalt? 

Artister och medverkande är ju givetvis lockande, men när man inte får uppge dessa, hur gör man 

då? 

Hur skaffar man publikvärdar? 

Vilka egenskaper är det viktigt att dessa personer har? 

Vilka uppgifter har publikvärdarna? 

Vilka inspelningar är lättast att hitta publik till? 

När förekommer det att publiken får betalt? 

Vad är det som kan locka publiken att vilja komma och medverka på en inspelning? 

2.1.6  Litteratur 
Insamling av litteratur skedde dels på biblioteket i Stockholm, facksal 4 där information om Media 

och information finns tillgänglig, kompletterande litteratur laddades ner som E-bok via biblioteket. 

Litteraturen har fungerat som ett stödjande komplement till de intervjuer som hållits och beskrivit 

vissa delar som tagits upp under intervjuerna mer ingående.  

2.1.7  Internet 
Källor från Internet har granskats kritiskt för att hitta tillförlitlig information. Den information som 

en källa givit har även bekräftats av en annan källa, för att skapa en större trovärdighet. Större delen 

av arbetet är baserat på intervjuer och litteratur, internet har enbart använts som ett mindre 

komplement till detaljer i arbetet.  
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2.1.5 Observation  
Observationer har genomförts under projektets gång. Genom att följa redaktionens dagliga arbete 

under tio veckor har iakttagelser gjorts som gett en inblick i hur redaktionen arbetar med projektet. 

Test av programmen har observerats, likaså avstämningsmöten och en pressträff.  
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3. Teori 
Detta kapitel inleds men en översiktlig beskrivning av produktionsprocessens olika delar för att 

läsaren ska förstå strukturen i arbetet. Redaktionen presenteras kort med respektive ansvarsområden 

och funktioner. Därefter fortsätter studien med ett kapitel som handlar om de olika 

tillvägagångssätten att promota eller pitcha en TV-idé samt ett avsnitt som handlar om retorik. Steg 

två i produktionsprocessen handlar om vidareutveckling av programidé och hur man kan hitta 

kreativiteten på beställning. Nästa del handlar om casting och beskriver castingprocessen från 

början till slut, denna del tar även upp svårigheter som man kan stöta på som castare och strategier 

för hur dessa problem ska elimineras. Steg fyra handlar om produktion av programinnehåll. Hur 

redaktionen arbetar med denna del beror på vilken typ av program som ska produceras men 

huvudfokus i denna studie ligger i genren underhållningsprogram. Därför presenteras rättigheter för 

att använda musik och bild i TV-program samt några konkreta tips inför den research som 

redaktionen brukar genomföra. Steg fem är projektledarens del, här förklarar projektledaren hur 

arbetet påbörjas och löper vidare genom produktionsprocessens olika steg. Att boka publik är en 

stor del av planeringsarbetet och genomförs av en publikansvarig, denna del ingår också i steg fyra.  

3.1 Översiktlig beskrivning av processens olika delar 

I denna del av studien beskrivs produktionsprocessens arbete övergripande för att skapa en bättre 

förståelse för kommande kapitel.  

Figur 2: Översiktlig mindmap 

För att skapa ett nytt TV-program krävs det att idén säljs in hos en TV-kanal som kan finansiera 

produktionen (se figur 2), detta görs genom en så kallad ”pitch” eller promotion. När TV-kanalen 
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accepterat programidén är nästa steg att vidareutveckla idén ytterligare för att få fram ett en färdig 

idé och för att redaktionen ska kunna påbörja arbetet med programmets innehåll så tidigt som 

möjligt (Emma, 2016). När formatet är tydliggjort och accepterat av kanalen kan en casting 

påbörjas för att hitta rätt personer som medverkar i programmet. Ett körschema bör utvecklas i god 

tid för att se hur programmets utformning påverkar programtiden, allt måste rymmas inom 

tidsramen annars kan saker behöva tas bort eller ändras (Emma, 2016). Projektledaren har hand om 

budgeten för projektets olika delar samt schemalägger och planerar såväl inspelningsdagarna som 

redaktionens arbete. Att skaffa publik till inspelningsdagarna ingår i redaktionens arbete och gås 

igenom i produktionsprocessens sista steg. Det är viktigt att TV-kanalen hela tiden accepterar 

programmets utformning under den pågående produktionen, därför bör varje steg i 

produktionsprocessen accepteras av TV-kanalen.  

3.1.2  Redaktionen 

Redaktioner kan se annorlunda ut (Sara, 2016) beroende på vilken typ av program man ska 

producera, olika kompetenser behövs vid olika tillfällen. Ofta innehåller redaktionen en exekutiv 

producent, producent, projektledare, redaktör, efterarbetningsredaktör, researcher och 

produktionsassistent. I flera fall har man även hjälp av en castingansvarig, publikansvarig, 

inslagsproducent och en manusförfattare. 

Den exekutiva producenten ser till att programmet kvalitetssäkras och stöttar producenten i sitt 

arbete. En exekutiv producent (Media Match, 2015)  är den person som ofta även ser till att 

programmets produktion håller sig inom ramarna för den uppsatta budgeten. Ibland arbetar denna 

person i flera olika projekt samtidigt. Den exekutiva producenten kan även ansvara för vissa delar 

av programmets marknadsföring. 

Producenten bär det huvudsakliga ansvaret för att programmet levereras och lägger den sista handen 

på redaktionens arbete. Kundansvaret, det vill säga relationen med TV-kanalen ligger också i 

producentens händer. Det är denna person som säger till resten av redaktionen vad som ska göras. 

Producenten har också ett ekonomiskt ansvar tillsammans med projektledaren, vissa saker går 

kanske ibland inte att genomföra inom ramen för budgeten.  
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Projektledaren är den person inom redaktionen som har budgetansvar och som planerar projektet i 

en produktionsrapport. Producent och projektledare arbetar ofta tätt ihop. När producenten säger 

vad som behöver göras bestämmer projektledaren hur det ska genomföras. Det handlar om att 

organisera redaktionens arbete (Sara, 2016). 

Redaktören är den person som fyller programmet med innehåll och skriver manus för hur 

programmet ska gå till. Ofta arbetar denna person nära såväl researcher som castingansvarig för att 

se till att programmet fyller samtliga krav på innehåll (Sara, 2016).  

Den person som är castare har i uppgift att sköta projektets casting, det vill säga att hitta rätt 

personer att medverka programmet. Det kan handla om att hitta rätt programledare, artister som ska 

medverka eller att hitta personer från allmänheten som passar för programmets karaktär. En person 

som arbetat med casting under en längre period har ofta ett brett register med kontakter som hen 

kan använda sig av i sitt arbete, men ett sådant register går också att bygga upp under sin karriär.  

Redaktionens publikansvarig har ansvaret för att det ska finnas publik med under 

inspelningsdagarna. Hen marknadsför programmet på ett sätt som lockar målgruppen och tar sedan 

hand om publikens bokningar (Marie, 2016). Det är en omfattande del att boka publik, därför bör 

denna del påbörjas så tidigt som möjligt i produktionsprocessen.  

Produktionsassistenten kan få olika uppgifter beroende på vilken hjälp som behövs (Peter Dahlgren, 

2002) kan det handla om att hjälpa till med transport av material eller köra gäster till programmet 

från och till inspelningsplatsen. 

I vissa fall tar redaktionen in en inslagsproducent som skapar inslag till programmet på uppdrag av 

redaktören, det kan till exempel handla om att komma hem till en person som ska medverka i 

programmet och filma denna person på hemmaplan för att sedan ha detta som ett inslag som klipps 

in i programmet. 

Det händer även att en manusförfattare tas in till redaktionen för att skriva manus ihop med 

programledaren.  
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3.2 Steg 1: Promotion av idé 

Att promota eller pitcha en programidé i TV-branschen innebär att sälja in en programidé till en TV-

kanal. När man promotar en programidé är det viktigt att tänka på hur man vill att det färdiga 

programmet ska se ut, kännas och upplevas av tittaren. Det gäller att TV-kanalen förstår 

programidén och vill sända det. Oftast har man inte ett helt färdigt program när man promotar en 

idé utan denna kommer att vidareutvecklas senare i produktionsprocessen. Ibland kan medieföretag 

ha flera olika program att promota under samma möte hos en TV-kanal eftersom det gäller för 

mediebolagen att hela tiden kunna skapa nya program och idéer som redaktionen kan arbeta med. 

De finns ofta också en specifik avdelning som skapar programidéer och ser vilka internationella 

koncept som kan tas till den svenska marknaden. Det finns olika sätt att genomföra en promotion 

på, dels via muntlig pitch och dels via rörlig bild.  

Det är två begrepp som bör redas ut innan man börjar promota sin programidé, skillnaden mellan 

format och idé. Det finns många som tror att det är samma sak, men så är inte fallet (Sara, 2016). En 

programidé är enbart en idé som ännu inte är helt utvecklad men ett format är utvecklat in i minsta 

detalj. Ett format har även en tillhörande ”formatbibel”, där all information om hur formatet får 

skapas och användas, står nedskrivet. Det är viktigt att sära på dessa begrepp för att veta vilken typ 

av idé man ska promota (Sara, 2016).  

3.2.1  Promotion via muntlig pitch 
När man pitchar muntligt kan man använda sig av keynotes eller powerpoint. Ofta kompletterar 

man dock med en video ändå och gör det till en del av den muntliga pitchen. En pitch är (Venture 

Cup) en form av kort presentation som framförs för att övertyga mottagaren om någonting. Börja 

med att fundera över slutet på pitchen och vad du vill få ut av pitchen, var konkret och tänk noga 

igenom budskapet.  

Nedanstående text följer mallen efter Venture Cups guide, exempel som ges i texten är påhittade.  

Fånga intresset - Steg ett är att fånga mottagarens intresse, här kan man ställa en fråga eller 

presentera ett eventuellt problem för att fånga mottagarens intresse och som mottagaren kan känna 

igen sig i. Till exempel: ”Hur ofta zappar man inte på TV:n nuförtiden och hittar inget man riktigt  

fastnar för?” 
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Behåll intresset - Illustrera ditt påstående och visa varför mottagaren ska tro på din idé. Till 

exempel: ”Man sitter med chipsskålen framför soffan och bara byter kanal hela kvällen.”  

Fånga hjärnan  - I denna del lägger man fram fakta för att få mottagaren att förstå varför idén är 

viktig eller bra. Till exempel: ”Visste ni att vi lägger i genomsnitt lägger över 110 timmar per dag 

tittandes på TV i Sverige?” 

Fånga hjärtat - Leverera känslor till faktan, som gör att mottagaren även får sympatikänslor eller 

någon annan form av känslor som hänger ihop med det grundläggande argumentet. Till exempel: 

”Barnen kanske har varit uppe extra länge just denna dag för att se något roligt, familjen är 

samlad med fredagsmyset - men det finns inget spännande att se.” 

Presentera din lösning - Här har mottagaren fångat intresset, då läggs fakta fram och man 

presenterar idén mer konkret. Till exempel: ”Tänker er, om det fanns ett TV-program med 

underhållning av ett alldeles nytt slag, att kändisar tävlar mot publiken hemma i TV-soffan.” 

Konkurrens - Det kanske redan finns en sådan idé som man försöker sälja in, förklara då varför 

denna idé inte är som de befintliga, förklara varför idén är unik. Till exempel: ”Vår idé är unik - den 

är inte som Så ska det låta, vi ska även skapa en app till programmet där alla kan vara med och 

tävla.”  

Uppmaning - Förklara vad ni vill ha ut av pitchen. Till exempel: ”Vi skulle vilja sända vår 

programidé på er kanal, vi har ett budgetförslag om ni är intresserade av att se på det?” 

3.2.3  Retorik 
Retorik handlar framför allt om (Urban Hagman, 2015) konsten att formulera sina tankar. Det 

handlar också om att kunna leverera så att åhörarna lyssnar men samtidigt att ha kunskap om det 

man talar om och nå ut med sitt budskap. Ethos, Pathos och Logos sägs utgöra grunden för det 

retoriska arbetet. Ethos handlar om den framtoning som talaren använder sig av, vilket är viktigt för 

en person som vill kommunicera på något vis. Premiär ethos är den trovärdighet som en högt 

uppsatt person bär med sig enbart på grund av att personen är högt uppsatt. Sekundär ethos är den 

sympati eller trovärdighet som talaren vinner under själva talet. Det gäller att välja rätt ethos för att 

överhuvudtaget kunna nå ut till mottagaren. Det är mycket lätt att förlora en sekundär ethos om man 
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är en okänd person och råkar göra bort sig. Är man däremot högt uppsatt eller känd på något vis 

förlorar man inte sitt sekundär ethos lika enkelt beroende på ett snedsteg (Urban Hagman, 2015 kap. 

2, s. 31).  

Det gäller att framföra rätt känslor hos de som lyssnar på talet, dessa kallas i retorikens värld för 

pathos. Det sker ofta automatiskt när talaren själv blir känslosam och smittar av samma känsla till 

åhörarna. Förutom att smitta av sin egen känsla måste talaren också argumentera och ge goda skäl 

till varför åhörarna ska hamna i detta känsloläge.  

Logos står för fakta och logik i talet, man ska låta en del av sitt tal eller sin presentation bygga på 

detta för att skapa trovärdighet. 

Om man använder sig av för mycket pathos kan de som vill argumentera mot talet använda sig av 

logos, därför gäller det att balansera upp sitt pathos med fakta och tvärtom. Fakta är grunden till hur 

vi väljer att resonera. Det finns fem avsnitt att lägga upp talet i. Dessa kallas exordio, narratio, 

probatio, refutatio och peroratio (Urban Hagman, 2015 kap. 8, s. 42).  

Exordium 

Exordium (Urban Hagman kap. 9, s. 44) står för inledningen av talet. Det får inte vara långrandig 

utan ska snabbt sälja in idén. Presentationen och resten av inledningsdelen har i syfte att få åhörarna 

att gilla personen som ska tala och skapa en trovärdighet till det som förmedlas. En talare har 

mellan två sekunder och två minuter på sig att skapa en sekundär ethos, därför gäller det att vara 

kortfattad och säljande i denna del av talet, menar Urban Hagman. Det är bra att presentera sig själv 

med ödmjukhet vid ett första möte, det kan man vinna på i längden.  

Narratio 

Denna del handlar om planering och disposition av talet. Här tas fakta upp som en kunskapsgrund 

inför den fortsatta argumentationen. Narratio kan även kallas exordium. I denna del förväntar sig 

åhöraren att få en logiskt sammanhängande beskrivning av ett händelseförlopp med en neutral 

betoning (Urban Hagman, 2015 kap 11, s. 51).  
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Probatio 

När den neutrala betoningen är framställd vill talaren ta ställning, detta sker i delen probatio. I den 

tidigare delen narratio har talaren beskrivit situationen men i denna del ser talaren till att alla bitar 

börjar falla på plats. Talaren drar logiska slutsatser av det som tidigare tagits upp.  

Refutatio 

I denna del tar talaren upp de argument som motståndaren kan komma att ta upp (Urban Hagman, 

2015, kap. 14, s. 64). Om det finns ett problem är det en bra idé att ta upp problemen och diskutera 

dessa i talet. Det gäller att hålla ett bra tonläge (Urban Hagman kap. 14, s. 65), genom tonläget kan 

man skaffa ett överläge.  

Peratio 

Den avslutande delen innehåller en summering av det som talaren tagit upp och säcken knyts ihop. 

Det är dock viktigt att inte summera i ett tonläge där det låter som att alla är överens. Att lägga 

känslor bakom orden kan vara ett vinnande koncept. Det är alltid bra att sluta talet med en glimt av 

hopp (Urban Hagman, 2015 kap. 16, s. 68). 

3.2.4 Promotion via rörlig bild 
Ett bra sätt att sälja in en programidé på är att producera en så kallad ”promo” (Sara, 2016), som är 

en slags förklarande reklamfilm. Tanken är att TV-kanalen ska förstå idén och även tycka att den 

känns härlig. En promo brukar vara mellan en minut och trettio sekunder upptill fyra, fem minuter, 

men de allra flesta promos ligger på tre minuter och trettio sekunder.  

Det kan kosta medieföretaget en del att göra denna film, ofta anlitar företaget någon som kan rita 

och animera samt simulera studion på rätt sätt. Studioproduktioner visas i allmänhet upp på detta 

sätt eftersom studion är en viktig del att förstå för att förstå programmets helhet. I vissa fall kan man 

även göra ett miniprogram av den programidé man har (Sara, 2016) som man sedan tar med till 

pitchen.  

Om programidén kretsar kring att en specifikt person ska driva programmet kan filmen innehålla en 

pitch från denna personens perspektiv där hen berättar varför hen vill göra programmet, då handlar 

filmen mer om att den här personen säljer in idén. Det kan till exempel handla om en dokumentär 

som ska skapas eller en scenshow som leds av personen i fråga. Om denna person har arkivbilder 

från tidigare meriter kan dessa användas som klippbilder för att ge en tydlig och genuin presentation 
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av personen. Det viktigaste med dessa filmer är att tittaren får rätt bild av personen. Det behöver 

inte ta så lång tid att skapa en sådan presentationsfilm, klippbilder går att hitta i eventuella 

intervjuer eller framträdanden på youtube och personens pitch går bra att spela in med en vanlig 

iPhone.  

Hey, you, se so! 

För att fånga uppmärksamheten hos den som tittar på promotionfilmen kan man använda sig av 

berättartekniken - hey, you, see, so (Anders Gratte, 2007).  

Hey - När filmen startar vill man fånga uppmärksamheten hos den som tittar och inge en känsla 

som ska kvarstå resten av filmen. Det gäller att göra ett så bra anslag som möjligt, som väcker 

intresse. Inledningen sätter tonen på resten av filmen, därför gäller det att tänka på hur man vill 

presentera den.   

You - Denna del handlar om identifikation, här gäller det att få tittaren att känna sig inkluderad i 

filmens handling. Man riktar sig i denna del mot mottagaren och berättar varför detta rör personen 

som tittar.  

See - Här lägger man fram budskapet med filmen, det vill säga, den egentliga idén och förklarar 

denna på ett intressant sätt. Denna del innehåller fakta.  

So - Avrundningen av filmen innehåller en slutsats, man knyter ihop säcken och visar tydligt varför 

budskapet behövs. Lägg alltid in en bra start och ett ännu bättre slut. Mellan början och slutet lägger 

man in fakta.  
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3.3 Steg 2: Vidareutveckling av idé 

Oftast är en programidé bara just en idé som behöver utvecklas för att bli ett helt program som 

redaktionen kan arbeta med. Innan redaktionen kan börja arbeta med programmets innehåll måste 

man sätta ramar för redaktionen att arbeta inom. Redaktionen arbetar med att fylla boxar med 

innehåll till programmet (Emma, 2016) och det är under vidareutvecklingsfasen som boxarna 

skapas. Nästan alla produktionsbolag har en specifik avdelning som arbetar med att vidareutveckla 

program. Om det dock inte finns en sådan avdelning på arbetsplatsen kan man ta in personer med 

olika kompetenser för att vidareutveckla tillsammans. Det är oftast fyra till fem producenter och 

castare som arbetar med detta (Sara, 2016). Arbetet innefattar brainstorming och kreativt arbete. 

Olika personers idéer diskuteras. Man gör även en omvärldsbevakning för att se vad som sker 

runtom i världen, just nu.  

För att komma vidare med idén bör man identifiera vad som behöver utvecklas och vilka problem 

som kan komma att uppstå under vidareutvecklingen. Det gäller att (Jan Rollof, 2002) kunna 

analysera problemet, definiera det, generera lösningar, analysera alternativen och därefter välja 

mellan dessa. 

För att samtliga medverkande ska känna att de har lika mycket utrymme att komma med sina idéer 

är det viktigt att starta med en öppen och fri diskussion kring hur programmets innehåll ska se ut. 

Det är lätt att annars uppstår personlig konkurrens inom gruppen där alla försvarar sin egen 

ståndpunkt. 

3.3.1 Hitta kreativiteten 
Det krävs att samtliga som arbetar med vidareutvecklingen bär på sju viktiga delar inför uppdraget 

(Nicolas Jaquemot, 2013): nyfikenhet, inspiration, motivation, lekfullhet, hämningslöshet, 

ihärdighet och målfokusering. Har man tillgång till dessa delar så har man även tillgång till sin 

kreativitet.  

Att vara nyfiken förbättrar det kritiska tänkandet. Alla har sanningar och saker de tror på, när 

öppenheten leder till diskussioner kan man märka att det man trodde var sant, inte alls var det. Det 

gäller att fråga sig själv - när, var, hur, vem, vad och varför? Det är viktigt att gå in i diskussionen 

om vidareutveckling med nyfikenhet och det gäller att vara beredd på att idéerna man kommer med 

kanske inte blir verkliga när gruppen analyserat idén. Det kan vara så att även den person som 
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kommer med idén ångrar sig efter ett tag då en diskussion uppstått och personen själv inser att idén 

inte var bra. När du är nyfiken går du oftast miste om få saker, det gäller att lyssna på vad de andra 

har att säga och sedan ställa frågor tillbaka. Nyfikna personer lär sig både oftare och mer än andra. 

Du blir också modigare av att vara nyfiken då det kan betyda att du bryter invanda mönster och gör 

eller säger saker du inte skulle sagt eller gjort tidigare (Nicolas Jaquemot, 2013 s.14).  

Inspiration är också en viktig faktor i att kunna bli mer kreativ. För att kicka igång inspirationen kan 

man ta en promenad, det friskar upp tankarna och dessutom blir man piggare av det. Att äta och 

dricka hör till människans grundläggande behov och att gå omkring hungrig leder till 

koncentrationssvårigheter som påverkar förmågan att vara kreativ förklarar Nicolas Jaquemot. Se 

därför alltid till att ha frukt och ett glas vatten på mötena som man kan ta om man känner att 

blodsockret börjar sjunka.  

Ett mycket bra sätt att få inspiration på är att göra en moodboard. Då kan man samla alla olika 

texturer, färger, bilder, platser och ord som man personligen finner inspirerande. Ett tips är att samla 

hela redaktionen och göra varsinn moodboard för att sedan visa upp denna för varandra och 

inspireras av varandras tankar. Musik får oss att väcka minnen till liv och sätta igång känslor. Vare 

sig känslorna är positiva eller negativa är det en början till inspiration (Nicolas Jaquemot, 2013 s. 

29). 

Det finns två olika typer av motivation, dels den inre och dels den yttre. Den inre motivationen 

brukar kallas intrinsikala och det är de faktorer som finns inom oss. Det är saker vi gör som 

motiverar oss för vår egen skull, för att det ger oss någonting. Vi kan till exempel bli motiverade att 

gå på tivoli för att det är roligt och ger oss adrenalinkickar. Den yttre motivationen kallas 

extrinsikala och finns i miljön runtomkring oss (Nicolas Jaquemot, 2013 s. 42). Denna motivation 

motiverar oss för att vi ska få en belöning eller undvika negativa konsekvenser. Ett exempel på 

denna typ av motivation är när vi avklarat jobbets säljrekord och får en belöning av chefen i form av 

något vi velat ha, till exempel en platt TV. På en arbetsplats är den inre motivationen den prestation 

man åstadkommer, den utveckling man gör i sitt arbete och det ansvar man får ta. Den yttre 

motivationen är i detta sammanhang de sociala relationerna med kollegorna, arbetsmiljön, lön, 

förmåner och trygghet. Det är viktigt att man känner de inre faktorerna i sitt arbete, för att motivera 

sig själv men de yttre faktorerna måste också vara tillgodosedda för att man ska bli nöjd med sin 

arbetssituation (Nicolas Jaquemot, 2013 s. 42). Detta är viktigt för samtliga inom redaktionen att 

veta då man kan skapa en bra arbetsmiljö och bra gruppdynamik genom  
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att motivera samtliga redaktionsmedlemmar på rätt sätt.  

Alla människor motiveras av olika saker, därför bör projektledaren gå in på individnivå för att 

uppfylla samtliga behov, för att i sin tur nå ett bra resultat. Med motivation blir allt lite roligare, vi 

utvecklar vår kreativitet och utnyttjar vår fulla potential när vi är motiverade att vidareutveckla och 

hitta kreativa lösningar. För att uppnå sin fulla kreativa potential är det viktigt med såväl fysiska 

som sociala faktorer, dessa hör till den lekfulla delen av kreativitetsprocessen. Ta ett promenadmöte 

med hela redaktionen där ni går igenom vilka problem som finns i vidareutvecklingen och hur ni 

ska tänka för att få vidare. Att komma utanför kontoret kan friska upp sinnena en aning och boosta 

humöret (Nicolas Jaquemot, 2013 s. 57).  

3.3.2 Brainstorming 
Grundreglerna för en brainstormingsession (Jan Rollof, 2002) är att inte ge varandra kritik eller 

bedömning under sessionen, att välkomna alla idéer, ha som mål att hitta så många idéer som 

möjligt och våga se på brainstormingen med lekfullhet. Det är i princip en mänsklig reflex att 

komma med invändningar på andras idéer och kritiskt tänkande är en viktig del i den vetenskapliga 

skolningen men det kritiska tänkande hör inte hemma under en brainstorming. Man tror ofta att bra 

idéer är bättre än många idéer, men en idé kan stimulera en annan. De bästa idéerna dyker upp när 

alla deltagare är uppvärmda.  

Under en brainstorming (Jan Rollof, 2002) bör man utse en ledare och en sekreterare. Ledarens 

uppgift är att se till att samtliga deltagare håller sig till uppgiften och att leda mötet med en bestämd 

hand. Men det gäller fortfarande att ledaren inte ger kritik eller bedömer deltagarna. Sekreteraren 

för anteckningar och skriver upp alla idéer så att alla kan se. En kvart eller upp till en halvtimme 

brukar vara en lagom tid för en brainstorming, man vill inte sluta för tidigt eftersom de bra idéerna 

ofta kommer efter ett tag, men man vill inte heller avsluta försent eftersom att idéflödet och energin 

sjunker med tiden.  

Förutom brainstormingtekniken finns det flera metoder att använda för att komma på idéer. En 

metod är att samtliga deltagare skriver ner en idé på ett papper (Jan Rollof, 2002), sedan skickas 

pappret runt till samtliga deltagare som får utveckla idén som står på papperet. Denna metod kan 

pågå i flera varv. När man skickat klart pappren får var och en presentera idén som vuxit fram under 

arbetets gång.  
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Det finns olika urvalsmetoder för att välja den bästa idén. En urvalsmatris bedömer samtliga förslag 

ur flera olika synvinklar. De alternativ man kommit fram till listas i den vänstra kolumnen och de 

olika parametrarna förs in i den översta raden (Jan Rollof, 2002).  

Figur 3: Urvalsmatris 

3.3.3 Omvärldsbevakning 
Att skapa en omvärldsanalys ger svar på frågor (Monica Lööw, 2012) som i sin tur ger ett bra 

beslutsunderlag när man arbetar med ett projekt. I denna analys bör man analysera nuläget - vad gör 

vi idag? Vem gör det? Hur ofta görs det? Det gäller också att se över vad man har gjort bra och 

varför dessa delar gått bra (Monica Lööw, 2012 kap. 6, s. 50). Ställ även frågan vad som inte har 

gått lika bra och beskriv även varför det inte har gått bra, på sådant vis får man en uppfattning om 

lyckade arbeten och lär sig av misstag som gjorts på vägen. För att granska omvärlden gäller det att 

se över vad som hänt i omvärlden och som kan komma att påverka projektet. Vilka kunder kan vi 

komma att få? Vilka produkter och tjänster går bra utomlands just nu? Hur ser den tekniska 

utvecklingen ut för tillfället? Vilka trender finns just nu i världen? Ytterligare en metod att ta till är 

benchmarking, vilket betyder att man ser efter vad andra har gjort inom området och hur bra de har 

lyckats. Det är även bra att ta reda på om någon i projektgruppen har erfarenheter från tidigare, 

liknande projekt som man kan dra nytta av. Man kan skapa en SWOT-analys för att förutse de 

möjligheter och hot man kan komma att stöta på i arbetet.  

En SWOT-analys delas upp i fyra delar; möjligheter, hot, styrkor och svagheter (Monica Lööw, 

2012 kap. 6, s. 50). Se över vilka möjligheter som finns externt, utanför projektet, som kan påverka 

projektet positivt. Fundera även över vilka externa hot som finns, faktorer i omvärlden som kan 

påverka projektet negativt. Styrkor handlar om interna förutsättningar, undersök vilka kompetenser 

Orginalitet Möjlighet att skydda 
idén (patent)

Tillverkningskostnad Strategisk 
inpassning

Genomförbart

Förslag 1

Förslag 2

Förslag 3
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som finns och hur gruppen tillsammans kan utgöra en styrka för projektet. Kanske finns rätt teknik 

eller tillgång till dold information? Det finns flera olika faktorer som kan bidra till en intern styrka. 

Svagheter gäller de interna förutsättningar som kan bidra negativt till projektet. Är det någonstans 

det brister internt? Dessa faktorer är viktiga att komma på så tidigt som möjligt i projektet för att 

sedan kunna göra upp en plan på hur dessa fallgropar ska hanteras.  
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3.4 Steg 3: Casting 

En castingprocess ser tämligen olik ut beroende på vilken genre programmet som produceras 

innehar. I detta kapitel presenteras en castingteknik och hur man ska tänka som castare för att hitta 

rätt personer för målgruppen och för att få personer att bli intresserade av att medverka i nya TV-

program. 

Det krävs att man har en bra castingteknik (Camilla, 2016), en tydlig målgrupp och ett bra sätt att 

sälja in programidén på. Och det gäller att tänka taktiskt. Att ha en tydlig målgrupp är nödvändigt 

för att fråga rätt personer. Det gäller att kunna skilja på underhållning och underhållning. I vissa 

underhållande TV-program som till exempel Paradise Hotel kan en viss typ av personer vara 

underhållande men när det handlar om till exempel ett musikprogram kanske inte samma typ av 

personer är lika underhållande (Camilla, 2016). För att hitta en målgrupp som passar programmet 

bör man fundera på vem som ska titta på programmet. Om det kommer att sändas under bästa 

sändningstid klockan åtta på SVT är det viktigt att ta hänsyn till att många barnfamiljer troligtvis 

kommer titta på programmet. Det gäller att utefter sin kanal och sändningstid tänka ut vilka typer av 

personer som kan tänkas medverka. Oftast bestämmer redaktören i samråd med producenten och 

TV-kanalen vilken målgrupp programmet har, därefter tas en castare in som får yttra sina tankar och 

idéer innan målgruppen fastställs. 

SVT är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst (SVT.se), detta innebär att de har i uppgift 

att leverera TV med ett brett utbud. Därmed kan målgruppen för ett program som sänds av SVT i 

princip redan vara bestämt.  

Castingproessen inleds med att börja spåna namn till programmet (Camilla, 2016). När man 

genomför denna del får man tänka fritt, de personer som man gärna hade velat ha med men som 

man vet inte kommer kunna medverka får också plats på listan, sådana namn kallas internt ofta för 

”drömnamn”. I vissa fall kan man dock ha väldigt stor tur med dessa drömnamnen, det kan hända 

att den artist man vill ha med faktiskt har en turné i Sverige och som därför har möjlighet att vara 

med några minuter i showen. Därför är det viktigt att under denna processen även kolla upp vilka 

världskända artister som är i landet, dessa stora namn kommer att locka såväl fysisk publik till 

inspelningarna som tittare till TV-sofforna. När listan är skriven fortsätter arbetet med att presentera 

artisterna för TV-kanalen som därefter säger vad de tycker om de eventuella medverkande. När 

denna del är genomförd påbörjas nästa del som handlar om att hitta information om personerna som 

ska kontaktas. Det är viktigt att castingansvarige har lite information om personerna som de ska 
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ringa till, detta är nödvändigt för att de ska kunna sälja in programmet på ett bra och personligt sätt. 

En bra strategi är att kunna meddela artisten om varför de är viktiga för programmet och vad de 

själva får ut av att vara med, det kan bidra till att artisten blir alltmer intresserad av att medverka 

(Camilla,2016).  

Nästa moment i castingprocessen är att samla in kontakter till de som ska medverka i programmet.  

En castingansvarig som arbetat med kändiscasting under en längre tid brukar redan ha arbetat fram 

ett brett kontaktregister, men om man inte castat tidigare får man börja att samla på sig kontakter 

vilket kan ta lite längre tid (Camilla, 2016).  

Om man inte har ett upparbetat register kan man söka sig till artisternas skivbolag för att fråga efter 

deras manager eller om det inte är artister utan till exempel en komiker kan man söka sig till deras 

managementbolag direkt. 

För att skapa en bra första kontakt är det viktigt att man i ett första skede ringer upp personen och 

presenterar programidén muntligt (Camilla, 2016) om personen är intresserad kan man därefter 

övergå till att ha en mejlkonversation. När man  söker medverkande till ett nytt program är det inte 

alltid så lätt att få dessa att svara ja då de inte vet något om programmet. De vet inte vad de kan 

förvänta sig av sin medverkan, hur programmet kommer att presenteras eller hur bra det kommer 

vara för dom att medverka. Detta sätter extra stor press på castingansvarig som måste sälja in 

programmet på ett bra sätt. Det gäller att vara kort och tydlig, annars kan man tappa personernas 

intresse. I program som redan är etablerade och omtyckta av publiken brukar det inte vara några 

problem att få personer att medverka, däremot bör man i dessa fall ha koll på vilka som tidigare 

tackat nej till att medverka i programmet för att inte ringa upp igen och tjata vilket kan leta till 

irritation hos den tillfrågade. Därför är det viktigt att den person som tidigare varit castingansvarig 

har gjort en så kallad överlämning till nästa person. En överlämning innebär att denna person 

skriver ett dokument med personer som medverkat i tidigare säsonger och som kontaktas förut men 

sagt nej. Man kan dock ringa upp de personer som tackat nej och fråga om de är intresserade av att 

medverka i den nya säsongen, men det gäller att veta om att de redan blivit kontaktade och även 

meddela för personen att man vet att de tackat nej tidigare.  

Redaktionen har en tystnadsplikt gällande vilka som ska medverka i ett program, det är först under 

en pressrelease som namnen brukar ges ut. Det är TV-kanalen som bestämmer när avslöjandet sker 

(Camilla, 2016). 
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Att casta en programledare ter sig aningen annorlunda. De flesta vill vara programledare, man får 

mer betalt, kunskap om programledarskapet och kan därefter komma att få fler förfrågningar. 

Därför behöver man inte sälja in programmet på samma sätt om det gäller att casta en 

programledare utan då ställer man enbart frågan om de är intresserade av att leda programmet. Det 

som kan göra att de tackar nej är om de redan är fullbokade, därför är det viktigt att ställa frågan i 

tid (Camilla, 2016).  

Det kan hända att den person man vill ska leda programmet kanske inte har varit programledare 

tidigare, då kan man behöva testa personen. Denna testsession genomförs under ett möte med 

producent, castingansvarige och redaktören. Det är bra att filma testet så den potentiella 

programledaren har någonstans att fästa blicken och en fiktiv TV-publik att tala till.  

När vanliga personer som inte är kända ska castas för ett underhållningsprogram ser processen 

annorlunda ut (Camilla, 2016). Då söker oftast väldigt många som sedan blir inkallade till en fysisk 

casting. Det gäller då att kunna se hurvida personen ”går genom TV-rutan”. En person som verkar 

glad och sprallig i verkligheten kan ibland inte vara tillräckligt glad och sprallig för att fånga 

publiken genom TV-rutan. Därför är det viktigt att träffa dessa personer i verkligheten innan man 

bestämmer om de får medverka eller inte.  

När ett programledaravtal skrivs utgår detta från TV-kanalens egen policy, därför ser dessa avtal 

väldigt olika ut. Det finns de TV-kanaler som skriver kontrakt med programledare för flera år 

framåt, för att knyta karaktärer till sig och då är produktionsbolaget inte inblandad i valet  

programledare. Men när produktionsbolaget själva castar en programledare gäller det att skriva 

avtal som handlar om att TV-kanalen alltid äger rättigheterna till materialet. Det får inte användas i 

till exempel kommersiella sammanhang eller partiska sammanhang (Sara, 2016). I avtal för gäster 

och övriga medverkande i programmet handlar det mer om rättighetsfrågor, materialet får inte 

användas i syfte att marknadsföra de medverkande privat och programmet tillhör 

produktionsbolaget, därmed är det bolaget som har ansvar för hur materialet exponeras. Avtal för 

programledare och medverkande är ofta sekretessbelagda.  
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3.5 Steg 4: Produktion av programinnehåll 

Att producera programinnehåll är redaktionens stora uppgift. Denna del i processen bör sättas igång 

så tidigt som möjligt för att ha utrymme för eventuella ändringar under projektets gång. När 

producenten och TV-kanalen har bestämt delar av programmet sätter redaktionen igång och 

producerar innehållet. Programinnehållet skiljer sig genom olika produktioner, därför skiljer sig 

även arbetsuppgifterna åt. Om programmet innehåller frågor av något slag behöver en person i 

redaktionen enbart ägna sig åt denna del i samråd med redaktören. Frågorna bör sedan 

faktagranskas av en person som arbetar med att korrekturläsa texter för att informationen inte ska 

vara felaktig. Innan innehållet är helt klart behöver det godkännas av redaktören. Det kan komma 

att ske förändringar även i detta steg då redaktören alltid har sista ordet. I detta kapitel presenteras 

researcharbete kort, därefter följer avsnitt som handlar om rättigheter att använda musik och bilder i 

TV-program. Därefter följer ett avsnitt om att testa en skrivbordsidé.  

3.5.1 Kort om research 
Det är viktigt (Elin Lindqvist, 2009) att avgränsa sitt område när man genomför en research, utan att 

blunda för oväntade spår. Bestäm i förväg under hur lång tid du ska genomföra researchen. Det kan 

ta väldigt lång tid om man inte har en tidsram. Var källkritisk, kolla upp källorna noggrant. Våga 

även ompröva din teori genom arbetets gång, trots att man vill att något ska vara sant kan det ibland 

visa sig vara fel.  

3.5.2 Rättigheter att använda musik 
Om ett program ska innehålla musik gäller det att se till att den TV-kanal man ska producera 

programmet för innehar rättigheter att använda musiken. Stora TV-kanaler har ofta redan ett 

musikavtal där de betalar en avgift till IFPI som företräder musikbolagen i Sverige (IFPI.se).  

Då får de lov att använda musik i programmen. Detta avtal gäller så länge musiken räknas som 

bakgrundsmusik. Om man vill ha en specifik låt som vinjett bidrar detta till att låten kan förknippas 

med programmet därför gäller inte dessa generella avtal vinjetter. När det gäller vinjettlåtar får 

redaktionen istället höra av sig till skivbolaget som äger rättigheterna för den låt man vill använda 

sig av och skivbolaget kommer därmed med en offert för hur mycket det kommer kosta att använda 

låten som vinjett för programmet. Det som skivbolagen ofta vill veta är hur många säsonger som 

programmet kommer att gå, kort beskrivning av programmet och antalet sekunder som låten 

kommer att vara med. När låten inte är en vinjett utan används som innehåll i programmet räknas 

musiken som bakgrundsmusik och ingår då i IFPI’s avtal.  
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När en TV-kanal har avtal med IFPI innebär det inte att produktionen får musik skickad till sig utan 

det enda som avtalet ger är rättigheterna för TV-kanalen att använda musiken. För att få bästa 

kvalité kan redaktionen höra av sig till de skivbolag som äger rättigheterna till musiken och fråga 

om de har möjlighet att skicka  låtarna som wav-filer som är ett okomprimerat format Annars får 

produktionsbolaget ladda ner låtar på egen hand.  

3.2.6 Bilder 
Fotografen har ensamrätt till sina verk från den stund de skapas (Svenska Fotografernas Förbund). 

Detta innebär att om man vill ha tillstånd att använda ett fotografiskt verk som någon annan har 

skapat bör man få fotografens tillstånd att göra det. Att använda en bild i ett TV-program kan 

innebära att bilden förknippas med TV-programmet och det är inte tillåtet att användas på sådant vis 

utan godkännande från fotografen.  

Det finns så kallade ”bildbanker” där produktionsbolag kan bli medlemmar och få bruka specifikt 

utvalda bilder till sitt ändamål, såvida de inte gör några förändringar som kan komma att påverka 

bildens ursprungliga karaktär. I andra fall kan man kontakta fotografen direkt för att be om lov att 

publicera materialet, oftast får man då köpa sig den rättigheten. Det är viktigt att tänka på att den 

ideella delen av fotografens upphovsrätt innebär att fotografen har ensamrätt till sitt verk och det är 

enbart fotografen som får ändra bilden. Fotografens namn ska alltid anges i samband med verket om 

det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt (Svenska Fotografernas Förbund). 

Om produktionsbolaget beställer fotografier från en fotograf betyder inte det att produktionsbolaget 

har tagit över rättigheterna till bilderna, denna regel upphörde när fotografier fördes in i 

upphovsrättslagen, år 1994. Därför måste numera beställare och fotograf komma överens om hur 

fotografierna får användas i produktionen (Svenska Fotografernas Förbund). 

3.2.7 Test av skrivbordsidé 
Det är viktigt att genomföra test av programmets upplägg och utformning för att se om andra förstår 

den idé man haft. Fram tills testet är idén bara en så kallad ”skrivbordsidé” som inte har genomgått 

ett praktiskt test i verkligheten (Sara, 2016). När man genomför ett test på underhållningsprogram 

ser man om programidén är enkel att förstå, man testar de moment som programmet går ut på och 

får feedback av de medverkande efteråt.  

Att se så andra personer förstår idén är en viktig del av testet men även hurvida personerna som 

testar tycker det är roligt. Man lär sig mycket på att hålla tester och ser vad som funkar och inte, 

vissa saker kan behöva omformuleras eller tas bort. Om man har frågor med i programmet gäller det 

Sida !  av !34 56



att välja den målgrupp som ska medverka i programmet att testa frågorna, för att se om de ligger på 

den nivån personerna befinner sig på. Test genomförs flera gånger, löpande genom en produktion. 

När förändringar har gjort testas även dessa för att se om det fungerar bättre med den nya lösningen. 

Man kan skapa grafik till test genom keynotes där man även kan lägga till text, ljud och rörligt 

material (Sara, 2016).  
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3.6 Steg 6: Budget & Planering 

Projektledarens uppgift är att strukturera upp och disponera en hållbar budget för hela projektet. Det 

gäller att pengarna räcker för projektets olika moment. Att planera redaktionens arbete fram till 

inspelningsdagarna ligger också i projektledarens händer. Inom TV-branschen skriver 

projektledaren en så kallad produktionsplan under arbetets gång. Planen börjar med ett avsnitt om 

castingen, eftersom denna är viktig för programmets utformning, man skräddarsyr ofta programmet 

utefter vilka som ska medverka (Sara, 2016). Därefter upprättas en del som kallas förproduktion 

eller förberedelsefas där innehållet formas och man bestämmer vad som ska hända i programmet. 

Därefter sker utförandesfasen, här spelas programmet in och därefter kommer en 

efterbearbetningsfas i vilken programmet klipps och redigeras (Sara, 2016). Det är annorlunda att 

planera en film jämfört med ett underhållningsprogram, i en film vet man exakt vad som ska hända 

och det blir ofta som man planerat. Under en TV-inspelning kan dock allt hända, därför sitter ofta 

redaktören eller producenten med under klippningen av programmet. Produktionsplanen är det 

moment där den timeline man tidigare skapats utvecklas och specificeras.  

3.6.1 Budget 
TV-kanalen står för budgeten och denna får kanalen och produktionsbolaget förhandla fram. När 

pitch-momentet är avslutat kommer produktionsbolaget fram med ett budgetförslag som TV-

kanalen får se igenom. Budgetförslag är mycket utförligt skrivet med detaljerade ekonomiska 

detaljer, detta kallas line by line. Det kan komma att hända att TV-kanalen vill ändra delar i 

budgetplanerna innan de fastställs, men när de väl har godkänt budgeten vet produktionsbolaget 

vilka pengar de har att röra sig med och arbetet kan sättas igång (Sara, 2016).  

För att skapa en hållbar budget gäller det att göra en så kallad timeline för att gå igenom projektets 

olika kostnader. Man utgår från den tidsram man har och kollar upp när samtliga personer i 

redaktionen behöver börja arbeta för att allt ska bli klart i tid. När man gjort detta handlar nästa steg 

om att kolla upp vilken standardlön de olika personerna har, därefter kan man börja räkna på 

redaktionens personalkostnader. Därefter bör man även se över vilka personer som kommer 

behövas under inspelningsdagarna och vilken slags utrustning de behöver samt hur många dagar 

dessa personers kompetenser behövs. Efterbearbetningen kräver också personal, därför gäller det att 

fundera ut hur lång tid det kan ta för klipparen att klippa och redigera materialet (Sara, 2016). 

Ibland klipper produktionsbolag själva och ibland behövs specifik kompetens hyras in, detta 

behöver också bestämmas när budgeten planeras.  
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3.6.2 Planering av inspelning 
En stor del av projektledarens arbete ligger i att planera inspelningsdagarna. Vid en 

studioproduktion brukar mellan femtio till etthundra personer medverka i olika inspelningsteam. Ett 

team ansvarar för ljus och är uppdelade i två olika delar, dels de som designar ljuset och de som 

riggar och sätter upp ljus. Ett annat team ansvarar för ljudet som spelas in och ytterligare ett 

ljudteam ansvarar för det ljud som spelas upp i studion (Sara, 2016). Make-up artister och 

kosytmansvarig med tillhörande assistenter behöver också vara på plats under inspelningsdagen. 

Själva inspelningsenheten sitter ofta i en buss, utanför studion. Inspelningsenheten består av 

bildproducenten, scriptan, EVS-operatören och olika typer av fotografer. Utöver dessa team krävs 

det också tekniker som kan koppla samman all utrustning i studion och se till att allt fungerar rent 

tekniskt, chefen över dessa kallas för TOM (tecnichal operation manager). Under 

inspelningsdagarna, som kan bli väldigt långa, brukar många produktionsbolag även ansvara för 

catering (Sara, 2016). Publikansvarige har ofta sin egen personal med publikassistenter, det krävs 

även säkerhetspersonal som ansvara för säkerheten under inspelningsdagarna. Samtliga personer 

måste bli inräknade i budgeten och bokade i god tid.  

3.6.3 Publik 
Att boka publik till en inspelning är en omfattande del som bör påbörjas så tidigt som mögligt i 

produktionsprocessen. Oftast har stora produktioner en publikansvarig som är en del av 

programmets redaktion. Denna person har ett brett kontaktregister av personer som medverkat i 

andra program som publikansvarige arbetat med. Att ha detta register underlättar sökande av publik 

väldigt mycket. Det är en utmaning att söka publik till program som ännu inte är etablerade 

eftersom de inte vad de ska förvänta sig av upplevelsen (Marie, 2016). Att skapa en affisch eller 

flyer som är anpassad för målgruppen kan vara ett bra sätt att nå ut till publiken, publikansvarige 

kan även tipsa föreningar eller andra sociala grupper om inspelningen och de kan i sin tur hänga 

upp affischen i sina lokaler. Det är alltid bra att skicka med affischen när meddelanden till 

publikansvariges kontaktregister skickas ut, på så vis får de en känsla av programmets grafiska 

profil. Grafiken är oftast inte färdigställd vid detta stadie men att skapa någon form av grafik som är 

genomgående i affischen ger en känsla av hur programmet ska se ut för att locka fler att medverka i 

publiken. Det är viktigt att skriva en säljande text som marknadsför programmet, man säljer in en 

gratis upplevelse men man upptar även publikens tid, därför gäller det att motivera publiken att 

lägga tiden åt att gå och se programmet. Att informera om att kända personer kommer medverka i 

programmet kan locka fler, det är viktigt att dessa personer skrivit kontrakt med produktionen innan 
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deras namn ges ut i offentligheten för att undvika avhopp av kändisar och kanske därmed avhopp av 

publik. Program som innehåller musik och mycket kändisar brukar locka de flesta, det kan dock 

vara svårare med program där det inte händer så mycket på scenen (Marie, 2016).  

Det finns två fall som kan uppstå där produktionen kan komma att behöva betala publiken. Det 

första fallet är om det är väldigt få som velat medverka som publik och extrainstanser behövs. Detta 

kan ske om programmet inte sålts in på rätt sätt hos publiken, de är alltså inte intresserade av 

medverka. Det andra fallet där publikansvarige kan behöva betala publiken är  om publiken är 

manade att agera på ett speciellt sätt under inspelningen. I dessa fall castar man oftast publiken 

genom till exempel auditions på skolor eller gymnasium. Det finns andra fall där publiken kan få 

betala för att medverka som publik, det gäller främst inspelningar för redan kända TV-program där 

trycket på biljetter är mycket högt (Marie, 2016).  

Att få flera stora grupper bokade är mycket mer effektivt än att få enstaka personer som anmäler 

intresse men det är även ett risktagande då det blir mycket större konsekvenser om en stor grupp 

bokar av sig än om en mindre grupp gör det.  
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4. Resultat 
I denna del av studien redovisas svar på de frågeställningar som specificerades i början av rapporten 

utifrån de intervjuer och information från litteratur som studien resulterat i.  

4.1 Produktionsprocessens olika steg 

Att skapa ett nytt TV-program innebär en hel del arbete, inte bara för att skapa en bra programidé 

med dess specifika utformning, utan även för att producera innehåll som ingen tidigare producerat. 

Det kan komma att förändras längs med vägen och redaktionen får alltid vara beredd på att 

förändringar kan komma att ske, in i det sista. När ett nytt program skapas blir samtliga i 

redaktionen på något vis inblandade i hela produktionsprocessen, man hjälps åt att brainstorma och 

komma med idéer på vidareutveckling men när idén sedan är spikad och programmets innehåll ska 

börja produceras återtas de vanliga positionerna. Produktionsprocessen av nya TV-program inleds 

med att en programidé pitchas för en TV-kanal, ofta sker denna fas i olika steg inför olika typer av 

beslutsfattare inom kanalen. När pitchen är genomförd och kanalen bestämt sig för att sända 

programmet fortsätter arbetsprocessen med en vidareutveckling av idén, här arbetar redaktionen 

med kreativitet och omvärldsbevakning för att hitta en struktur som passar programmets innehåll. 

Nästa steg i produktionsprocessen är att casta rätt personer att medverka i programmet och parallellt 

med denna process arbetar redaktionen med att producera programinnehållet. Publikansvarig 

arbetar med att hitta publik till inspelningsdagarna och projektledaren arbetar också parallellt med 

att strukturera upp redaktionens arbete, ha koll på budgeten och boka in team till 

inspelningsdagarna.  

4.2 Nytt TV-program jämfört med befintlig idé 

En av de frågeställningar som togs upp i början av projektet var vilka delar som skiljer sig åt när ett 

nytt program ska produceras jämfört med när en befintlig idé produceras. I castingprocessen kan det 

vara betydligt svårare att hitta personer som vill medverka i programmet, de vet inte riktigt vad som 

kommer att ske. Om programformatet däremot redan är etablerat och gått en säsong tidigare är det 

lättare att hitta rätt personer att medverka då de oftast har en uppfattning om programmet och vet 

vad de ger sig in på.  
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Det kan vara svårt att hitta publik som vill vara med under inspelningsdagarna när det handlar om 

nya produktioner, det gäller att sälja in programidén på ett bra sätt och till rätt målgrupp. Program 

som redan gått i en eller flera säsonger kan också vara svåra att hitta publik till men skillnaden är att 

de som ska titta vet vilket typ av program det är. Populära TV-program säljer sig ofta själva, i vissa 

fall köper publiken till och med biljetter för att se programmet.  

4.3 Kreativitet på beställning 

Vidareutvecklingen av programmet innebär en hel del kreativt arbete, men hur blir man kreativ när 

man måste? Det krävs att man känner nyfikenhet, inspiration, lekfullhet, hämningslöshet, ihärdighet 

och är målfokuserad under den kreativa processen.  

Det gäller att motivera både den yttre och den inre motivationen. Den inre kallas intrinsikala och 

handlar om saker vi motiveras av som ger oss själva något positivt tillbaka. Den yttre kallas för 

extrinsikala och handlar om saker man gör som påverkar den situation man befinner sig i, om man 

till exempel presterar bra på ett arbete kan man få ett större ansvar. 

Att skapa en moodboard där man samlar in färger, bilder, platser och ord som man tycker om och 

som man inspireras av för att sedan visa upp denna för någon annan som sin tur visar sin egen kan 

bidra till att man finner inspiration av varandras idéer och tankar. Även musik får oss att väcka 

minnen till liv och sätta igång alla känslor.  

För att uppnå sin fulla kreativa potential krävs det även att man ser till att de fysiska faktorerna blir 

stimulerade. Att ta sig ut från kontoret och ordna ett promenadmöte kan boosta humöret. Att byta 

miljö kan också ge kreativiteten en skjuts åt rätt riktning. 

4.4 Projektledarens arbete 

Projektledarens uppgift i produktionsprocessen är att planera inför projektet samt att ha ansvar över 

den budget som tillhandahålls. Man kan säga att projektledaren tar direktiv från producenten 

angående vad som behöver göras och ser sedan till att det blir gjort på ett bra sätt.  
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En produktionsplan upprättas i början av projektet där samtliga delar i produktionsprocessen gås 

igenom i faserna förberedelsefas, utförandenas och efterbearbetningsfas. Projektledaren skapar 

också en timeline för att kolla vad som kommer att kosta och hur mycket det kommer att kosta, 

inom tidsramen för projektet.  
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5. Diskussion 
I denna del diskuterar jag mitt examensarbete utifrån metod, observation på företaget, rapportens 

upplägg, svårigheter jag stött på under arbetets gång samt hur det blev jämfört med hur jag hade 

tänkt att det skulle bli.  

Att hitta litteratur och tidigare studier var ingen enkel uppgift. Det visade sig att det inte fanns 

någon tidigare studie med samma inriktning som min egen. Det fanns studier angående hur man 

skulle pitcha en ny TV-idé men då utgick denna studie enbart från vad TV-kanalerna ville ha och det 

var inte den inriktningen jag var ute efter. Min studie handlar övergripande om 

produktionsprocessen och delen om pitch riktade sig mot hur företaget pitchar idén. Det fanns inte 

heller så mycket information på Stockholms Stadsbibliotek angående ämnet, även om jag letade på 

avdelningarna för såväl media som kommunikation. Jag hittade dock litteratur om projektledning 

under arbetets gång och har använt mig av denna i samband med Saras information för att skriva 

delen om projektledning. Det fanns dock engelska böcker att beställa på nätet, men dessa handlade 

mest om inspelning av TV-program och inte redaktionens arbete. Det försvårade starten av 

projektarbetet att det inte fanns någon litteratur att utgå ifrån. Jag funderade flera gånger på att byta 

ämne då jag inte visste hur jag skulle fortsätta processen utan litteratur. Därför beslöt jag mig för att 

påbörja intervjuerna tidigt och basera rapporten på detta, för om det inte finns någon litteratur 

behövs ju verkligen en sådan studie som jag har gjort.  

Intervjuerna genomfördes i öppna rum utan stängda dörrar, det hade varit en bra idé att ha stängda 

rum men det fanns ingen tillgång till mötesrum under intervjuperioderna. Jag känner mig nöjd med 

de frågor jag ställt och den information jag fått från de medverkande. Eftersom de arbetat så länge 

inom branschen kändes det trovärdigt att basera studien på deras erfarenheter, om de inte hade haft 

den yrkeserfarenheten de har så hade jag nog övervägt att intervjua en person ur någon annan 

redaktion med mer erfarenhet. Givetvis hade det underlättat att ha mer information från studier eller 

litteratur. Jag hade även tänkt intervjua den person som pitchat och lett vidareutvecklingen av 

programmet, men hen var upptagen och hade inte tid. Eftersom detta var min sista del i arbetet fick 

jag lov att tänka om och intervjuade istället projektledaren om några av dessa frågor. Projektledaren 

hade sån tur är, väldigt bra insyn i pitch och vidareutveckling och kunde hjälpa mig att besvara 

denna del. 
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Inför framtida, liknande projekt hade man kunnat jämföra min studie med en annan studie i samma 

syfte från ett annat företag, för att se vilka skillnader som finns i arbetsprocessen. Jag tror att den 

inriktning som jag har valt är långt ifrån färdigstuderad, det här är bara en början på något som kan 

bli mycket mer utförligt, tydligt och precist.  

Examensarbetet har varit roligt att utföra och jag har lärt mig väldigt mycket. Det var svårt att börja 

på noll, utan litteratur eller annat stöd. Men allteftersom jag började brinna mer och mer för denna 

idé insåg jag att det arbete jag gör troligtvis kommer att vara till nytta för någon annan och lära mig 

en hel del själv på vägen.  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Bilaga 1 

Intervju med castingansvarig Camilla. 

Denna intervju innehar inte exakta formuleringar, meningarna kan ha ändrats en aning men det 

påverkar ej fakta.  

Hur inleder man en casting? 

Ha information - vad är det vi söker och vad vill vi uppnå? Vilken målgrupp vill vi nå? 

Kommersiell kanal? Då vill vi kanske ha lite mer lättsamma, roliga, spexiga personer. Lite mer 

bredd, når ut, mer folkkära.  

Skriv listor med förslag på namn, vilka som skulle kunna tänkas, drömnamn, vilka som kan vara 

potentiella. Möten och avsättningar med producent/redaktör/kanal. Man vill ofta ha en bra mix 

människor, vissa personer kan vara bra namn men om de inte funkar i just det programmet kommer 

det inte bli bra TV. Det finns även personer som är bra på de som de gör men inte funkar i 

underhållningsprogram. Kan vara bra att blanda en extrovert person med en som är lite lugn, försök 

hålla spridning gällande ålder och kön. Man vill nå ut till en stor grupp men det beror på TV-

kanalens utsatta målgrupp.  

Bygg upp en lista med nummer och kontakter. Vissa människor har man direkt kontakt med, annars 

går man via deras manager. Artister har såväl manager som skivbolag. Komiker etc. har agenturer. 

Sociala medier, hemsidor. Ring först och skapa en kontakt. Alla vill ha ett mejl med info på print, 

därför går det bra att mejla när kontakten är skapad. Så, ring först - mejla sen. Så fortsätter 

kommunikationen därefter. Ha så mycket kommunikation som möjligt om programmet. Anpassa 

dig efter personen som du pratar med.  

Vilken typ av program är lättast att casta? När säger folk oftast ja? 

Ofarliga - underhållning där man inte riskerar att göra bort sig. Gärna förinspelat, inte live. När man 

har en bra kanal i ryggen känns det ofta tryggt. Nya säsonger är alltid svårare, ingen vet vad som 

förväntas av en. Det ska bara vara roligt för att folka ska vilja delta, vilket betyder att de inte 

behöver inte sjunga/dansa.  
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Vilka är de bästa tipsen för att folk ska säga ja? 

Fatta sig kort, men hinn sälja in allt som är viktigt på den tiden. Program, kanal, vad är det du vill 

ha, vad får artisten ut av det? Varför skulle artisten passa bra till det? Att ha lite koll på personen. De 

vill känna att de blir selektivt utfrågade. Gällande mejl - skicka inga långa mejl, kort och koncist 

annars kan man tappa folk. Ha en bra ämnesrad i mejlet.  

Hur castar man en programledare? 

Finns ett större intresse, alla vill göra det. Man måste verkligen berätta vad det går ut på, mer 

detaljer och vad man vill ha ut av dessa som programledare. Sedan kolla tillgänglighet, det är där 

det kan bli problem, om de är upptagna. 

Varför är en casting alltid hemlig, när får man ge ut namn? 

Under en pressrelease kan kanelen välja att gå ut med namnen på medverkande. Där presenteras 

programmet och även de människor som ska vara med. Man vill vänta tills det gått ut i tidningen. 

Bra att veta att man har någon typ av tystnadsplikt.  

Tänk om man skulle vara ett helt nystartat mediaföretag och ingen vill medverka, vad gör man då? 

Det är alltid svårare när man ringer från något nystartat. Det är mycket svårare. Har man något man 

har gjort tidigare eller har man någon välkänd person i spetsen av företaget som man kan ”outa” 

med? Finns det några intressanta personer man samarbetar med? Presentera kanalen, försök att dra 

upp de positiva delarna. 

Hur skiljer sig castingprocessen från när det är ett redan etablerat program som folk vet om? 

Bra att vara påläst. Kolla igen vilka som har varit där tidigare. Gäller att kolla upp att man är helt 

medveten om vilka som även tackat nej. Man kan ringa och säga ”Nu vet jag att du inte varit med 

tidigare och att du inte velat - men hur känner du i år?” Det är viktigt att den person som arbetat 

med casting innan har gjort en tydlig avlämning. 

Är det ett program som alla vet om ställer man bara frågan om de vill vara med. Många tycker det 

är viktigt vilka de får vara med etc.  

Bilaga 2 
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Intervju med publikansvarig Marie.  

Denna intervju innehar inte exakta formuleringar, meningarna kan ha ändrats en aning men det  

påverkar ej fakta.  

Vad är det svåraste med att hitta publik till en inspelning? 

Svårast är det när det handlar om ett nytt program, då måste man skriva en säljande text.  

Hur går du tillväga när du ska hitta publik till en inspelning? 

Jag skickar ett mejl till mitt publikregister, som jag arbetat upp under åren. Det är personer jag vet 

vill medverka som publikvärdar och har gjort det tidigare. Har en lista med ca 5000 mejladresser.   

Mejlar ut en flyer, oftast finns det ingen grafik klar vid detta skede, får hitta på lite liknande, egen 

logga.  

Jag skickar även flyer och mejl med säljande text till föreningar, fritidsledare - det är bäst att boka 

in stora grupper stora grupper.  Det är givetvis jobbigt när de avbokar men det genererar mer folk. 

Få personer är säkrare kort, men de generar inte lika mycket folk och det är inte ofta man kan boka 

upp en hel publik med enstaka personer.  

Jag lägger även upp säljande text och flyer med grafik på flera olika sajter, alla som bokar upp sig 

skriver jag sedan upp i excel så jag har koll på vilka som bokat. Man kan även använda sig av 

hemsidan ”simple signup", där man skriver in sina uppgifter. En vecka innan inspelningen skickas 

mer detaljerad information ut till publiken. Man kan även lägga upp annons på biletto.  

Man tar oftast inte betalt under nya program, men på tex. Idol tar man 99 kr plus moms.  

Vad har du för tips om alla platser inte skulle bli fulla? 

Jag har alltid en plan B. Om det inte bokas tillräckligt många personer publiken täcker jag över 

stolar och kollar vart i studion det synas minst om det skulle vara tomt. Det  blir alltid några tomma 

stolar.  
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I vilka fall får publiken betalt? 

I vissa fall castar man publiken, det är bara när det gäller att publiken ska agera på ett visst sätt. 

Ibland är det tex. viktigt att det är dansande publik. Vill man ha en speciell typ av publik får man 

ofta betala lite för det. Och om det inte är tillräckligt lockande att gå på inspelningen kan man få 

betala publiken.  

Artister och medverkande är ju givetvis lockande, men när man inte får uppge dessa, hur gör man 

då? 

Oftast är artisterna hemliga, där får man inte berätta vilka som är med pga kanalen. Måste vänta tills 

avtalen är signade. Man kan skriva att det är kända artister och deltagare. Man får formulera sig så 

säljande som möjligt. Viktigt att vända sig till rätt målgrupp. Man kan berätta att det är kändisar, att 

det händer något spännande och att det handlar om musik tex.  

Hur skaffar man publikvärdar? 

Man får oftast inte betala publikvärdarna, därför tar man oftast praktikanter eller gymnasieelever 

som läser inom ämnet. Man måste kunna motivera och inspirera dessa till att medverka. Sedan kan 

man få faktiskt en väg in i mediabranschen därigenom!  

Vilka egenskaper är det viktigt att dessa personer har? 

Bra med glada personer som samtidigt innehar ett lugn och kan ta egna initiativ. Det är också bra att 

de har ett intresse av TV och kan ta människor bra. Jag brukar mejla lärare på mediagymnasiet. Får 

även tips från andra pulikansvarige som jobbar med samma sak.  

Vilka uppgifter har publikvärdarna? 

Uppgifterna är alltifrån att förbereda saker, så som sätta upp reservationslappar i studion, förbereda 

garderoben. När publiken kommer in brukar två personer stå i entrén och pricka av gästerna på 

listan, någon står i foajén och visar var allt finns (toaletter etc.). Någon står också i studiodörren och 

kollar så att inte alla kommer på samma gång. Sedan står värdar innanför dörren och hämtar 

grupper av folk som kommer in och sätter de på rätt plats. När sändningen sedan sätter igång kan 

publikvärdarna slappna av och njuta av allt.  
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Vilka inspelningar är lättast att hitta publik till? 

Livesändningar, lite roligare, då behöver man aldrig vara orolig över att publiken går mitt i. 

Bandningar kan dra ut på tiden då man ibland tar om.  

När förekommer det att publiken får betalt? 

I vissa fall får publiken betalt, ibland får de även betala men i de allra flesta fall får de medverka i 

publiken gratis, det beror lite på hur många dagar man ska spela in och hur lockande programmet är 

att se live.  

Vad är det som kan locka publiken att vilja komma och medverka på en inspelning? 

Det som kan locka publik är om det är kända artister som uppträder eller något alldeles unikt som 

händer på scen, redan etablerade program som till exempel Idol kan ta betalt av publiken eftersom 

att programmet i sig ändå kommer dra folk. Det är dock annorlunda när ett nytt program söker 

publik, det är ingen som vet vad som väntar, det kan då vara bra att locka publiken med en bra 

programledare eller roliga medverkande i programmet.  

Att aktuella artister uppträder i programmet brukar fungera som ett bra dragningsplåster.  

Sammanfattningsvis 

För att nå publiken kan man utforma en affisch för inspelningsdagarna där man använder text och 

bild ur programmets grafiska manual, det är viktigt att ha med inspelningstider samt datum och en 

kort, lockande text som marknadsför programmet. Man kan lägga upp affischen på olika sajter och 

söka publik på detta vis, den person som är publikansvarig har oftast en repertoar med adresser till 

personer som tidigare varit publik till andra program och skickar då ut meddelanden till samtliga för 

att informera om ett nytt tillfälle att vara publik. De som vill medverka kan sedan anmäla sig via en 

länk. Det gäller att marknadsföra programmet där det finns mycket människor, till exempel via 

föreningar, skolor, fritidsområden eller andra sociala grupper. Det är extra bra om dessa föreningar 

har någon slags koppling till programmets genre. Om man till exempel ska söka publik till ett 

program som handlar om musik kan det vara en bra idé att skicka ut ett meddelanden till 

musikskolor eller musikaliska föreningar. 
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Bilaga 3 
Intervju med innehållsredaktör Emma.  

Denna intervju innehar inte exakta formuleringar, meningarna kan ha ändrats en aning men det 

påverkar ej fakta.  

Berätta om produktionsprocessen! 

Startade med en promotion som gjordes för SVT, de köpte sedan vår idé. Därefter påbörjades 

utvecklingsarbetet. Det är mycket som ska tänkas igenom tex. om det ska medverka kända 

människor eller inte? När man producerar ett programinnehåll kan man tänka sig att det är boxar 

som ska fyllas, det är i vidareutvecklingen som boxarna skapas. Allt nytt som sker presenteras 

löpande för kanalen som får säga vad de tycker. 

Castare kommer in när målgruppen är spikad. Helsändningar sätter lite sin egen publik, dvs. en 

bredare målgrupp. Projektledaren har budget ansvar och kan förklara rent ekonomiskt vilka artister 

eller medverkande som man har råd att ha med, redaktören bollar idéer med castare för att se vilka 

vi vill ha med i programmet.  

Det är viktigt att skapa ett körschema och utgå ifrån detta, det är i körschemat som 

programstrukturen skapas. Parallellt med att delar av körschemat blir färdigställt får redaktionen 

börja arbeta med produktionen av programinnehållet.  

Den person som börjar först var jag, som fick övergripande ansvar för programmets innehåll. 

Därefter började Martin, som håller på med frågorna till programmet, alltså en del av produktionens 

innehåll. Därefter började Marie, som är publikansvarig, egentligen kan dock publikansvarig börja 

en månad innan inspelningarna. Sara, som är projektledare och innehar budgetansvaret, börjar också 

så tidigt som möjligt i projektet.  
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Bilaga 4 
Intervju med projektledare Sara.  

Denna intervju innehar inte exakta formuleringar, meningarna kan ha ändrats en aning men det 

påverkar ej fakta. 

Denna intervju innehar underrubriker eftersom den är uppdelad i olika delar då den handlar om 

olika kapitel. Sara Schager, som är projektledare för ”Gissa låten!” har blivit intervjuad om  

samtliga steg inom produktionsprocessen.  

REDAKTIONEN 

Vilka personer burkar finnas med i redaktionen för ett TV-program?  

Det brukar vara en executiv producent, en producent, projektledare, redaktör och en  

efterbearbetningsredaktör. Ibland finns det även en researcher, produktionsassistent, 

catingansvarige, publikansvarig, inslagsproducent. Ibland behövs även en manusförfattare som 

skriver programledarmanuset. Det beror lite på vilken typ av program som ska produceras. 

Vilka ansvarsområden har de olika rollerna? 

Den exekutiva producenten är med och kvalitetssäkras programmet, samt stöttar producenten i sitt 

arbete. Producenten är ytterst ansvarig för leveransen. Och kundansvarig, säger till resten av 

redaktionen vad man ska göra. Producenten har också ett ekonomiskt ansvar ihop med 

projektledaren. Projektledaren har ansvar över budgeten och jobbar tätt ihop med producenten. Om 

producenten säger VAD som ska göras så säger projektledaren HUR det ska göras, organiserar och 

ordnar upp.  

Redaktören fyller programmet med innehåll och skriver manus för själva programmet och jobbar 

ofta när en researcher eller castare. Det handlar inte om programledarmanuset för det skriver en 

manusförfattare oftast.  

Inslagsproducenten producerar inslag till programmet utefter redaktörens hänvisningar. 

Produktionsassistent assisterar projektet och kan få olika slags arbetsuppgifter inom produktionen.  
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PITCH 

Nära använder man sig av en film för att pitcha sin idé? 

Det bästa sättet att sälja på är att producera en promo ska beskriva idén och känslan, den ska även 

sälja in och förklara idén. En förklarande reklamfilm. Man vill att folk ska förstå idén och även 

tycka det är härligt. Den brukar vara allt mellan 1.30-4,5 min men oftast ca 3.30. Det kan kosta 

ganska mycket att göra en sådan, ibland filmar man en minidel av ett program, gör ett program i 

miniatyr, eller en animerad film som man visar. Studioproduktioner är i allmänhet animerade filmer, 

man kan rita och animera, simulera studion för att visa idén. Det är lättare att göra en promo.  

Gäller det ett program där en viss person ska vara i centrum kan man i filmen även presentera 

huvudpersonen, man väljer ut denna person som egentligen själv får sälja in idén.  

När använder man sig av muntlig pitch? 

Kan ha keynote eller powerpoint, men man gör i praktiken samma sak. Ofta kompletterar man med 

en video ändå.  

Hur vet man att kanalen inte tar idén och gör något eget av den? 

Det vet man aldrig, däremot handlar det om att bygga upp ett förtroende mellan varandra, det är en 

liten bransch. SVT har infört (för att kunna hantera alla pitchar) ett system som heter SVT pitch, 

man får ett inlogg och lägger upp allt material som man presenterats, då vet man vad man har visat 

upp. Men kanalen kan dock ha jobbat internt på liknande program, det handlar mycket om mode, 

vad är populärt? Alla bolag tänker rätt lika, vet vad folk gillar, så visst händer det att man kommer 

upp med en liknande idé. 

Vad är det för skillnad på format och idé? 

En idé har man inte filat ner i minsta detalj, utan det är liksom bara en idé man har. Den är inte 

utvecklad. Ett format är mer ”satt” man har en så kallad ”formatbibel” där det står in i minsta detalj 

hur allt ska gå till i formatet. De som ska göra programmet får ibland då gå till denna formatbibel 

och kolla hur man ska göra.  
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VIDAREUTVECKLING  

Vilka arbetar med en vidareutveckling? 

Nästan alla produktionsbolag har en vidareutvecklingsavdelning som arbetar med detta. Har man 

inte det kan man ta in folk för specifika projekt som vidareutvecklar. Det är oftast producenter och 

castare ca 3-4 personer som sitter på utvecklingsavdelning, olika kompetensområden.  

Hur arbetar man? 

Det handlar om klassisk brainstorming, kreativt arbete. Man står vid en whiteboard och tänker, 

diskuterar, man tar in olika personer som har olika idéer. Man gör också en omvärldsbevakning, 

kolla vad som händer i världen runtomkring. Man analyserar nuläget.  

PROJEKTLEDARROLLEN 

Hur fördelar man budgeten så den räcker till projektets olika delar, hur tänker man? 

Man vet ungefär vad en TV-kanal betalar för slotten (när programmet sänds), så det är beroende på 

när det sänds. Om det är på heltimme eller halvtimme. Man börjar med att göra en timeline, kollar 

upp när börjar man casta, när projektledaren börjar arbeta, när redaktören kommer in, man placerar 

rollerna på en timeline. Sen utgår man från denna och ser efter vad som är standardlön för de olika 

personerna. Och räknar sedan ut att om dessa personer ska arbeta under denna perioden kommer det 

att kosta såhär mycket. Sedan bör man också kolla igenom vilken utrustning som behövs, hur 

många personer behöver man under inspelningsdagarna och hur många dagar ska det spelas in? 

Man utgår ifrån den tidsplan man har, tills man ska vara klara. Det gäller också att fundera ut hur 

snabbt ska det klippas och klipper vi eller ett annat bolag?  

Vilka team finns på plats under inspelningsdagarna? 

Det beror på vilken typ av produktion det är men om det gäller en studioproduktion brukar det 

handla om mellan 50-100 personer. Då handlar det till stora delar om team som har hand om ljus, 

här finns det olika typer av ljusteam, de som designar ljus och de som sätter upp alla lampor. Även 

ljudteam, ett team spelar in ljud och ett team spelar upp ljud i studion. Det behöver även smink och 

kostym. Inspelningsenheten sitter ofta i bussen - bildproducenten, scriptan, EVS-operatören, olika 

typer av fotografer, LED-team och även olika tekniker som ska koppla ihop sladdar etc., det är en 

TOM som är chef över dessa. Det behövs även ett scenografiteam, som bestämmer hur scenen ska 

se ut och folk som bygger allt åt dom. Utöver dessa personer behövs även catering åt samtliga ur 

personalen, någon som håller ordning, publikpersonal och säkerhetspersonal. 
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PLANERING & BUDGET 

Jobbar man agilt eller linjärt i TV-projekt? 

Det är linjärt på så vis att man vet när det ska vara klart, man har en fast deadline och man vet 

vilken typ av program man ska leverera. Det kan inte vara svart på rutan i höst. Men man arbetar 

agilt med själva programminnehållet, det kan komma att förändras under projektets gång. Så lite 

både och.  

Styr du upp en projektplan innan projektet?  Och i så fall, hur läggs den upp? 

Ja, en väldigt enkel. Man börjar med castingen, eftersom att man måste skräddarsy utformningen 

efter vilka som är med i programmet. Sedan gör vi något som kallas rörproduktion - man formar 

innehållet, bestämmer vad man ska göra - som en förberedelsefas. Därefter sker utförandefasen, där 

man filmar själva programmet. Därefter kommer en efterbearbetning där man klipper programmet. 

Man kanske har tänkt klippa det på ett sätt men det blir på ett annat sedan, eftersom man inte vet 

vad som händer under en inspelning. Det är lite annorlunda mot att göra tex. en film. Ibland gör 

man vissa delar parallellt tex. börjar klippa innan man spelat in allt. Men man kan säga att man 

lägger upp det med innehåll, redaktionellt arbete, filmdel, klippning. Ibland filmar man inslag innan 

som ska vara med, då blir det två klippavsnitt och efterbearbetningsavsnitt. Vi kallar det för en 

produktionsplan. Man kan tänka sig att om timelinen går från från vänster till höger, så går 

produktionsplanen sedan uppifrån och ner för att förklara delarna.   

Vem står för budgeten i produktionen? 

Det går till såhär att man får pitcha flera gånger, går genom olika steg för kanalen. Som sedan tar ett 

beslut. Om de tycker det är intressant ber de att man räknar på produktionen. Man räknar på det och 

kommer med en offert, sedan blir det förhandlingar. De får en specificerad budgetplan från oss, 

kallas line by line. Tillslut när man förhandlat klart får man skriva avtal, då vet man vilken påse 

pengar man har fått. 

TEST AV PROGRAM 

Varför är det viktigt att göra ett test? 

Man kan inte förutse hur det kommer fungera med tajming etc. Man måste testa frågor,  funktioner 

för att se så det blir som man har tänkt. För att se om det funkar. Och även för att säkra upp det man 

ska leverera. Man lär sig hela tiden. Det är en sak att ha en skrivbordsidé och en annan sak att testa 
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och se om andra förstår den, om den fungerar. Man får ändra allteftersom man ser att saker inte 

fungerar.  

CASTING 

Vad ingår i ett programledaravtal? 

Varje TV-kanal har en policy, det är ju deras image. Många skriver kontrakt med flera år för vissa 

programledare, för att knyta karaktärer till sig, då är inte TV-bolaget inblandat.  

Har programledare skrivit långa avtal med kanaler får de bara vara med i den kanalens program. 

Avtalen ser olika ut för olika kanaler men om vi utgår från SVT så kan avtalen handla om att de 

måste förbinda sig att inte synas i kommersiella sammanhang, får inte vara partiska, en viss tid före 

och efter programmet går. Kanalen äger rättigheterna till materialet, så de måste vara noggranna.  

Vad ingår i ett avtal för gäster/övriga medverkande? 

Vi filmar programmet, vi bekostar allt, de kan inte marknadsföra sig själva i andra sammanhang 

med material från vårt program. Avtalen handlar ofta om rättighetsfrågor. Handlar om att de går 

med på att vara med på film, filmen tillhör oss och inte dom. Etc. Dessa avtal är ofta 

sekretessbelagda så detta är bara övergripande.  
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