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Abstract	  
This	  report	  describes	  the	  production	  of	  a	  number	  of	  short	  instructional	  videos	  in	  cooking.	  
The	  project	  was	  a	  thesis	  project	  for	  Högskoleprogrammet	  till	  medieproducent,	  which	  is	  a	  
two-‐year	  program	  for	  media	  production	  at	  Umeå	  University.	  
Video	  production	  took	  place	  at	  the	  request	  of	  SVT	  (Swedish	  television)	  in	  Umeå.	  The	  videos	  
are	  meant	  to	  be	  used	  on	  the	  cooking	  portal	  SVT	  plans	  to	  launch	  in	  the	  fall	  of	  2015.	  A	  chef	  
was	  hired	  to	  carry	  out	  the	  procedures	  to	  be	  filmed,	  and	  the	  student	  was	  assigned	  to	  shoot	  
and	  edit	  everything.	  

Before	  production	  started,	  cooking	  instructionals	  on	  Youtube	  were	  analyzed,	  to	  create	  an	  
idea	  of	  how	  such	  videos	  typically	  look	  today.	  The	  results	  of	  this	  analysis	  were	  then	  used	  in	  
the	  production,	  but	  they	  were	  not	  governing	  in	  the	  design,	  since	  specific	  requests	  from	  
others	  involved,	  and	  specific	  conditions	  of	  the	  project	  existed.	  Also	  the	  student's	  own	  
visions	  influenced	  the	  outcome.	  Another	  preparation	  was	  to	  set	  up	  various	  options	  for	  the	  
design	  and	  assessing	  what	  these	  different	  options	  would	  mean	  for	  the	  result.	  
Shooting	  took	  place	  in	  the	  chef's	  kitchen,	  during	  three	  days.	  Each	  video	  was	  filmed	  from	  
two	  angles,	  to	  facilitate	  cutting	  therebetween.	  The	  material	  was	  edited	  with	  the	  aim	  to	  
convey	  both	  clarity	  and	  good	  aesthetics.	  	  
The	  experience	  resulted	  in	  recommendations	  for	  further	  work,	  in	  the	  form	  of	  a	  manual	  of	  
how	  to	  produce	  such	  cooking	  tutorials.	  The	  manual	  describes	  what	  equipment	  is	  needed	  
and	  how	  to	  work	  on	  set.	  Then	  the	  editing	  process,	  including	  appropriate	  lengts	  of	  the	  
videos,	  is	  presented.	  The	  manual	  also	  contains	  recommendations	  for	  how	  much	  time	  is	  
needed	  when	  producing	  a	  certain	  number	  of	  short	  instructional	  videos	  of	  this	  kind.	  

Sammanfattning	  
Denna	  rapport	  beskriver	  produktionen	  av	  ett	  antal	  korta	  instruktionsvideor	  inom	  
matlagning.	  Projektet	  var	  ett	  examensarbete	  under	  Högskoleprogrammet	  till	  
medieproducent	  vid	  Umeå	  universitet.	  

Videoproduktionen	  ägde	  rum	  på	  uppdrag	  av	  SVT	  i	  Umeå.	  Videorna	  är	  tänkta	  att	  användas	  
på	  den	  matportal	  som	  SVT	  planerar	  att	  lansera	  under	  hösten	  2015.	  En	  kock	  anlitades	  för	  
att	  utföra	  de	  moment	  som	  skulle	  filmas,	  och	  studenten	  fick	  i	  uppdrag	  att	  filma	  och	  redigera	  
alltsammans.	  

Som	  förberedelse	  inför	  produktionen	  analyserades	  instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  på	  
Youtube,	  för	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  om	  hur	  sådana	  vanligen	  ser	  ut	  idag.	  Resultaten	  från	  
denna	  analys	  kom	  till	  användning	  i	  det	  egna	  arbetet,	  men	  blev	  inte	  styrande	  i	  
utformningen,	  eftersom	  särskilda	  önskemål	  från	  andra	  inblandade	  samt	  specifika	  
förutsättningar	  i	  detta	  projekt	  fanns.	  Även	  studentens	  egna	  visioner	  inverkade	  på	  
resultatet.	  En	  annan	  förberedelse	  var	  att	  ställa	  upp	  olika	  alternativ	  för	  utformningen	  och	  
bedöma	  vad	  dessa	  alternativ	  skulle	  innebära	  för	  resultatet.	  
Inspelningarna	  skedde	  i	  kockens	  kök,	  under	  tre	  dagar.	  Varje	  video	  filmades	  från	  två	  vinklar,	  
för	  att	  möjliggöra	  klippning	  mellan	  dessa.	  Materialet	  redigerades	  med	  målsättningen	  att	  
förmedla	  både	  tydlighet	  och	  god	  estetik.	  Vissa	  skillnader	  i	  arbetssätt	  förekom	  under	  de	  tre	  
inspelningadagarna,	  vilket	  beskrivs	  och	  senare	  värderas.	  
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Erfarenheterna	  från	  arbetet	  resulterade	  i	  rekommendationer	  för	  fortsatt	  arbete,	  i	  form	  av	  
en	  manual	  för	  hur	  man	  kan	  producera	  denna	  typ	  av	  matlagnings-‐tutorials.	  I	  manualen	  
beskrivs	  vilken	  utrustning	  som	  behövs	  och	  hur	  man	  bör	  arbeta	  vid	  inspelningen.	  Därefter	  
beskrivs	  redigeringen	  och	  vilken	  längd	  som	  är	  lämplig	  på	  videorna.	  Manualen	  innehåller	  
även	  rekommendationer	  för	  hur	  mycket	  tid	  som	  behöver	  avsättas	  för	  att	  producera	  ett	  
visst	  antal	  korta	  instruktionsvideor	  av	  denna	  typ.	  
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1.	  Inledning	  
Instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  förekommer	  med	  tusentals,	  ibland	  miljontals	  
visningar	  på	  tillexempel	  Youtube.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  något	  som	  många	  människor	  tittar	  
på.	  Dessa	  videor	  är	  ofta	  utformade	  på	  ett	  visst	  sätt,	  men	  variationer	  förekommer	  också.	  Det	  
kan	  vara	  huruvida	  kocken	  syns	  i	  bild	  eller	  inte,	  eller	  ifall	  bakgrundsmusik	  används.	  Under	  
detta	  examensarbete	  utforskades	  utformningen	  av	  denna	  sorts	  videor,	  både	  genom	  studie	  
av	  befintliga	  instruktionsvideor	  och	  genom	  produktion	  av	  egna.	  

1.1	  Personer	  att	  tacka	  
Kalle	  Prorok,	  Umeå	  universitet,	  handledare	  i	  detta	  examensarbete,	  har	  bidragit	  med	  idéer	  
och	  synpunkter	  inför	  videoproduktionen	  och	  under	  det	  skriftliga	  arbetet.	  

Ett	  flertal	  personer	  på	  SVT	  i	  Umeå	  har	  varit	  delaktiga	  i	  att	  möjliggöra	  och	  underlätta	  
arbetet.	  Några	  av	  dem	  nämns	  härunder.	  
Lotta	  Strömland,	  projektledare	  på	  SVT	  och	  handledaredare	  i	  detta	  examensarbete,	  var	  den	  
som	  ordnade	  platsen	  efter	  fråga	  från	  studenten.	  Under	  arbetet	  har	  hon	  återkommande	  gett	  
synpunkter	  på	  uppnådda	  resultat.	  	  
Johanna	  Sävelind,	  gruppchef	  på	  SVT,	  har	  under	  redigeringsarbetet	  bidragit	  med	  vägledning	  
och	  synpunkter.	  
Susanne	  Jonsson,	  kock,	  var	  den	  som	  utförde	  alla	  moment	  som	  syns	  i	  instruktionsvideorna.	  
Dessutom	  serverade	  hon	  mig	  vissa	  av	  rätterna	  som	  lunch	  under	  inspelningsdagarna,	  vilket	  
var	  mycket	  uppskattat.	  	  
Runar	  Enberg,	  fotograf	  på	  SVT,	  visade	  hur	  den	  stora	  Panasonic™-‐kameran	  fungerar	  och	  gav	  
tips	  om	  ljussättningen.	  

1.2	  Bakgrund	  

1.2.1	  Företaget	  SVT	  

Det	  oberoende	  medieföretaget	  SVT	  har	  officiellt	  sänt	  tv	  sedan	  1956.	  Till	  en	  början	  var	  det	  
en	  enda	  kanal,	  men	  med	  tiden	  har	  utbudet	  vuxit.	  1969	  kom	  TV2	  och	  ungefär	  samtidigt	  
övergick	  SVT	  till	  färg-‐TV.	  Nu	  skulle	  det	  ta	  ett	  par	  decennier	  innan	  SVTs	  utbud	  ytterligare	  
utökades.	  2007	  släcktes,	  efter	  riksdagsbeslut,	  det	  analoga	  marknätet	  och	  alla	  sändningar	  
var	  nu	  digitala.	  Detta	  möjliggjorde	  att	  fler	  kanaler	  kunde	  rymmas	  i	  marknätet,	  och	  vi	  har	  
genom	  detta	  kunnat	  se	  flera	  tillskott	  i	  det	  marksända	  TV-‐utbudet,	  både	  från	  SVT	  och	  från	  
andra	  aktörer.	  
Vid	  sidan	  om	  traditionellt	  utsänd	  TV	  finns	  SVT	  sedan	  1995	  på	  Internet.	  Möjligheten	  att	  se	  
SVTs	  utbud	  online	  växer	  stadigt	  –	  och	  tittarna	  vänder	  sig	  alltmer	  till	  SVT	  Play	  för	  att	  
konsumera	  public	  service-‐TV.	  Jämför	  159	  miljoner	  programstarter	  2007	  med	  cirka	  en	  halv	  
miljard	  2011.	  	  

Denna	  text	  är	  baserad	  på	  information	  från	  SVT	  (2015).	  

1.2.2	  SVT	  Mat	  

En	  matportal,	  som	  troligtvis	  kommer	  heta	  SVT	  Mat,	  ska	  lanseras	  under	  hösten	  2015.	  På	  
denna	  portal	  ska	  SVTs	  samtliga	  recept	  finnas	  tillgängliga.	  Användarna	  ska	  alltså	  kunna	  
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hitta	  instruktivt	  material	  inom	  matlagning,	  både	  skriftligt	  och	  som	  videoklipp.	  Detta	  enligt	  
Strömland1.	  	  

1.3	  Mål	  
Målet	  med	  detta	  projekt	  var	  att	  producera	  ett	  antal	  korta	  instruktionsvideor	  om	  kritiska	  
moment	  inom	  matlagning.	  Dessa	  skulle	  utformas	  enligt	  kravspecifikationen	  för	  detta	  
projekt.	  Utifrån	  gjorda	  erfarenheter	  i	  samband	  med	  produktionen	  skulle	  
rekommendationer	  för	  utformning	  av	  kommande	  instruktionsvideor	  utarbetas.	  

1.4	  Syfte	  
Instruktionsvideorna	  ska	  senare	  finnas	  på	  SVT	  Mat,	  där	  vissa	  av	  dem	  ska	  fungera	  som	  
komplement	  till	  recept	  på	  sajten,	  och	  vissa	  ska	  stå	  för	  sig	  själva.	  Videorna	  ska	  också	  kunna	  
användas	  som	  mall	  för	  fortsatt	  produktion,	  tillsammans	  med	  de	  rekommendationer	  som	  
har	  framtagits	  utifrån	  erfarenheterna	  från	  produktionen.	  	  

1.5	  Frågeställningar	  
Examensarbetet	  inleddes	  med	  följande	  frågeställningar.	  

1. Vilka	  alternativ	  för	  utformningen	  ser	  författaren	  initialt,	  alltså	  innan	  arbetet	  
påbörjas?	  Författaren	  ska	  argumentera	  för	  ett	  antal	  påståenden.	  

2. Hur	  ser	  instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  ut	  på	  olika	  ställen	  i	  världen?	  	  
o Hur	  har	  detta	  påverkat	  utformningen	  av	  videorna	  i	  detta	  projekt?	  

3. Hur	  genomfördes	  produktionen,	  beträffande	  …	  
o …	  ljud-‐,	  ljus-‐	  och	  kamerautrustning?	  
o …	  inställningar?	  
o …	  scenografi,	  rekvisita,	  ljussättning	  kameravinklar	  och	  bildutsnitt?	  
o …	  redigering?	  

4. Hur	  många	  instruktionsvideor	  hann	  filmas	  per	  arbetsdag,	  under	  detta	  projekt?	  	  
5. Hur	  lång	  tid	  tog	  det	  att	  redigera	  varje	  video?	  	  
6. Hur	  långa	  blev	  videorna,	  och	  hur	  inverkade	  antalet	  moment	  på	  längden?	  	  
7. Hur	  bör	  framtida	  instruktionsvideor	  till	  SVT	  Mat	  utformas,	  beträffande	  …	  	  	  

o …	  ljud-‐,	  ljus-‐	  och	  kamerautrustning?	  
o …	  inställningar?	  
o …	  scenografi,	  rekvisita,	  ljussättning	  kameravinklar	  och	  bildutsnitt?	  
o …	  redigering?	  
o …	  planerad	  tidsåtgång?	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lotta	  Strömland	  projektledare	  SVT,	  möte	  den	  26	  mars	  2015.	  
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2.	  Metod	  
Projektets	  frågeställningar	  besvaras,	  arbetet	  med	  produktionen	  beskrivs.	  

2.1	  Alternativ	  för	  utformningen	  innan	  arbetet	  påbörjades	  
Dessa	  påståenden	  formulerades	  av	  författaren,	  innan	  arbetet	  påbörjades,	  i	  syfte	  att	  finna	  
argument	  för	  och	  emot	  ett	  antal	  alternativ	  för	  utformningen	  av	  videorna.	  

Kockens	  ansikte	  ska	  synas	  i	  bild,	  eftersom	  …	  	  

! …	  det	  blir	  personligare	  
! …	  det	  skapar	  identifikation	  
! …	  det	  skapar	  variation	  
! …	  det	  är	  så	  det	  oftast	  görs	  
! …	  det	  ökar	  underhållningsvärdet	  

Kockens	  ansikte	  ska	  inte	  synas	  i	  bild,	  eftersom	  …	  	  
! …	  det	  distraherar	  
! …	  det	  tar	  fokus	  från	  processen	  
! …	  det	  blir	  konstigt	  ifall	  klippet	  är	  kopplat	  till	  en	  matlagningsfilm	  med	  en	  annan	  kock	  
! …	  det	  försämrar	  instruktionsvärdet	  

Två	  kameror	  ska	  användas,	  eftersom	  …	  	  
! …	  man	  kan	  filma	  från	  två	  vinklar	  samtidigt	  
! …	  inspelningen	  går	  fortare	  
! …	  det	  blir	  lättare	  att	  redigera	  till	  ett	  resultat	  som	  ser	  naturligt	  ut	  
! …	  redigeringen	  går	  fortare	  

Två	  kameror	  ska	  inte	  användas,	  eftersom	  …	  	  

! …	  det	  inte	  finns	  tillgång	  till	  två	  kameror	  
! …	  det	  är	  svårt	  för	  en	  fotograf	  att	  hantera	  två	  kameror	  
! …	  man	  kan	  likagärna	  filma	  momenten	  två	  gånger	  

Text	  och	  grafik	  ska	  användas,	  eftersom	  …	  

• …	  det	  förtydligar	  och	  ökar	  därigenom	  instruktionsvärdet	  
Text	  och	  grafik	  ska	  inte	  användas,	  eftersom	  …	  	  

• …	  det	  kan	  ligga	  i	  vägen	  för	  bilderna	  
• …	  det	  är	  svårt	  att	  hinna	  läsa	  

Bakgrundsmusik	  ska	  användas,	  eftersom	  …	  	  
! …	  det	  ökar	  underhållningsvärdet	  

Bakgrundsmusik	  ska	  inte	  användas,	  eftersom	  …	  	  

! …	  det	  distraherar	  
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2.2	  Hur	  ser	  instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  ut	  på	  Youtube?	  
Denna	  analys	  syftade	  till	  att	  bygga	  underlag	  inför	  utformningen	  av	  instruktionsvideorna	  i	  
projektet,	  genom	  att	  undersöka	  och	  analysera	  presentationen	  av	  innehållet	  i	  ett	  antal	  
videoklipp	  på	  webben.	  

2.2.1	  Urval	  

De	  videoklipp	  som	  undersöktes	  låg	  alla	  på	  Youtube.	  Några	  höll	  professionell	  kvalité,	  andra	  
föreföll	  vara	  amatörvideor,	  enligt	  författaren.	  För	  att	  videorna	  i	  urvalet	  skulle	  kunna	  
betraktas	  som	  representativa	  fick	  kraven	  vara	  att	  de	  skulle	  ha	  tusentals	  eller	  fler	  visningar,	  
samt	  vara	  direkt	  relaterade	  till	  matlagning.	  Efter	  att	  dessa	  krav	  tillgodosetts	  tillät	  sig	  
författaren	  själv	  välja	  de	  videor	  i	  träfflistorna	  som	  han	  uppfattade	  som	  representativa.	  

2.2.2	  Vad	  som	  analyserades	  

Elva	  instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  på	  Youtube	  analyserades,	  beträffande	  bildutsnitt	  
och	  vinklar,	  text	  och	  grafik,	  talad	  information	  samt	  bakgrundsmusik.	  Dessutom	  värderades	  
instruktion	  respektive	  underhållning,	  där	  instruktion	  fick	  syfta	  på	  innehållet,	  och	  
underhållning	  fick	  syfta	  på	  presentationen.	  Detta	  förhållande	  värderades	  utifrån	  huruvida	  
videon	  mest	  visade	  vad	  som	  utfördes,	  eller	  om	  andra	  saker	  fick	  större	  utrymme,	  såsom	  
kockens	  personlighet,	  musik	  och	  annat	  som	  författaren	  anser	  bidrar	  till	  ökat	  
underhållningsvärde,	  men	  också	  minskat	  instruktionsvärde.	  I	  denna	  jämförelse	  fick	  den	  
slutgiltiga	  värderingen	  ligga	  hos	  författaren	  själv,	  och	  därför	  kan	  det	  möjligen	  inte	  hävdas	  
att	  de	  flesta	  tycker	  likadant.	  	  

Detta	  fick	  kategoriseras	  som	  instruktion:	  

! Processen,	  det	  som	  utförs,	  tar	  mycket	  plats.	  
! Kocken	  syns	  i	  bild	  men	  håller	  låg	  profil,	  eller	  kocken	  syns	  inte	  alls.	  
! Det	  finns	  informativ	  text/grafik.	  

Detta	  fick	  kategoriseras	  som	  underhållning:	  
! Kocken	  tar	  mycket	  plats	  och	  syns	  ofta	  i	  bild.	  
! Det	  finns	  bakgrundsmusik	  eller	  annan	  utsmyckning.	  

Antalet	  visningar	  den	  3	  april	  2015	  har	  angetts,	  avrundat	  till	  närmaste	  tusental.	  Vid	  
miljontals	  visningar	  har	  det	  avrundats	  till	  närmaste	  hundratusental.	  	  

Tusen	  har	  skrivits	  som	  k,	  och	  miljoner	  har	  skrivits	  som	  m.	  	  
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2.2.3	  Analyserade	  videoklipp	  

Nedan	  följer	  en	  lista	  med	  de	  elva	  analyserade	  instruktionsvideorna	  på	  Youtube.	  	  
1. Storbritannien.	  Gordon	  Ramsay.	  Hur	  man	  slipar	  en	  kniv.	  Bildutsnitten	  är	  på	  ansiktet,	  på	  händerna	  

och	  kniven,	  alltid	  närbilder.	  Ibland	  pratar	  kocken	  in	  i	  kameran.	  Högt	  tempo,	  mycket	  attityd,	  Ramseys	  
energi	  återspeglas	  i	  kameraarbete	  och	  klippning.	  Kameran	  verkar	  handhållen	  –	  mycket	  rörelse.	  
Klippet	  har	  bakgrundsmusik.	  

• Absolut	  mer	  underhållning	  än	  instruktion.	  
• https://www.youtube.com/watch?v=SBn1i9YqN1k&index=1&list=PLo8nAWwaK-‐

CRI1xRFtai-‐qsAvmH0yYpN6	  
• 508k	  visningar	  

2. Storbritannien.	  Jamie	  Olivers	  Food	  Tube.	  Inte	  Oliver	  själv.	  Hur	  man	  slipar	  en	  kniv.	  Bildutsnitten	  är	  
halvbild,	  där	  kocken	  pratar	  i	  kameran,	  och	  två	  vinklar	  i	  närbild	  på	  händer	  och	  kniv.	  Lugnt	  tempo.	  
Inga	  kamerarörelser.	  

• Mer	  instruktion	  än	  underhållning.	  
• https://www.youtube.com/watch?v=oIz8QNVb4P8&list=PLo8nAWwaK-‐CRI1xRFtai-‐

qsAvmH0yYpN6&index=2	  
• 630k	  visningar	  

3. Australien.	  Curtis	  Stone.	  Hur	  man	  pocherar	  ett	  ägg.	  Bildutsnitten	  är	  halvbild,	  där	  kocken	  pratar	  i	  
kameran,	  och	  några	  vinklar	  närbilder.	  Halvlugnt	  tempo.	  Stillsamma	  kamerarörelser.	  

• Lika	  delar	  instruktion	  och	  underhållning.	  
• https://www.youtube.com/watch?v=jk36el4_Rbc&list=PLo8nAWwaK-‐CRI1xRFtai-‐

qsAvmH0yYpN6&index=3	  
• 368k	  visningar	  

4. USA.	  Hur	  man	  hackar	  lök.	  Bildutsnitten	  är	  inledande	  och	  avslutande	  halvbild	  där	  kocken	  pratar	  till	  
kameran.	  Däremellan	  en	  enda	  lång	  närbild	  på	  skärbrädan.	  Ibland	  text	  som	  kort	  beskriver	  ett	  
moment.	  Klippet	  har	  bakgrundsmusik.	  

• Mer	  instruktion	  än	  underhållning.	  	  
• https://www.youtube.com/watch?v=qHj4a3_dVLQ&index=4&list=PLo8nAWwaK-‐

CRI1xRFtai-‐qsAvmH0yYpN6	  
• 76k	  visningar	  

5. Sverige.	  Hur	  man	  gör	  bearnaise.	  Matgeek.	  Bildutsnitten	  är	  inledande	  halvbild	  där	  kocken	  pratar	  till	  
kameran.	  I	  övrigt	  metodiskt,	  pedagogiskt	  uppställt	  med	  fasta	  bilder	  rakt	  ovanifrån.	  Inget	  prat,	  bara	  
text	  och	  bild.	  Det	  blir	  att	  man	  läser	  ett	  recept	  bildsatt	  med	  rörliga	  bilder.	  Klippet	  har	  
bakgrundsmusik.	  

• Fokus	  på	  instruktion	  
• https://www.youtube.com/watch?v=JDOO5x5dItc&index=5&list=PLo8nAWwaK-‐

CRI1xRFtai-‐qsAvmH0yYpN6	  
• 13k	  visningar	  

6. Japan.	  Mamie	  Nishide.	  Hur	  man	  gör	  sushi-‐sojasås.	  Halvbild	  med	  prat	  i	  kameran	  växlas	  med	  fast	  bild	  
rakt	  ovanifrån	  och	  dekorativa	  vinklar	  med	  försiktig	  rörelse.	  Prat,	  ingen	  text.	  Klippet	  har	  
bakgrundsmusik.	  

• Lika	  delar	  instruktion	  och	  underhållning	  
• https://www.youtube.com/watch?v=sf9RVmqAnnI&list=PLo8nAWwaK-‐CRI1xRFtai-‐

qsAvmH0yYpN6&index=6	  
• 22k	  visningar	  

7. Kanada.	  Hur	  man	  flamberar.	  Inledande	  halvbild	  där	  kocken	  pratar	  till	  kameran.	  I	  övrig	  endast	  
närbilder,	  olika	  vinklar.	  Stillsamt	  foto.	  

• Mer	  instruktion	  än	  underhållning	  
• https://www.youtube.com/watch?v=NrPTSpYU0Tk&index=7&list=PLo8nAWwaK-‐

CRI1xRFtai-‐qsAvmH0yYpN6	  
• 37k	  visningar	  

8. USA.	  Melissa	  Clark.	  Hur	  man	  styckar	  en	  kyckling.	  Omväxlande	  bildutsnitt	  mellan	  halvbild	  och	  närbild.	  
Hon	  kommunicerar	  ofta	  in	  i	  kameran.	  Systematiskta	  instruktioner	  steg	  för	  steg.	  Klippet	  har	  viss	  
bakgrundsmusik	  (intro	  och	  outro).	  

• En	  aning	  mer	  instruktion	  än	  underhållning.	  
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• https://www.youtube.com/watch?v=GSvzRyu2h5g&list=PLo8nAWwaK-‐CRI1xRFtai-‐
qsAvmH0yYpN6&index=8	  

• 399k	  visningar	  
9. USA.	  Hur	  man	  gör	  ett	  bröd	  som	  ser	  ut	  som	  vattenmelon.	  Enbart	  närbilder	  på	  arbetet.	  Samma	  vinkel,	  

blir	  ett	  antal	  jump	  cuts.	  Systematiskt,	  steg	  för	  steg.	  	  
• Fokus	  på	  instruktion	  (dock	  är	  själva	  brödet	  underhållande)	  
• https://www.youtube.com/watch?v=diUDQmlOQfI&list=PLo8nAWwaK-‐CRI1xRFtai-‐

qsAvmH0yYpN6&index=9	  
• 5,6m	  visningar.	  Har	  fler	  visningar	  än	  övriga	  analyserade	  klipp.	  

10. Malaysia.	  Hur	  man	  gör	  sambal	  belacan.	  Halvbild	  med	  prat	  i	  kameran	  varvas	  med	  närbilder	  på	  
processen,	  genom	  hela	  videon.	  Klippet	  har	  bakgrundsmusik.	  

• Ganska	  mycket	  instruktion,	  möjligen	  något	  mer	  inriktat	  på	  underhållning.	  
• https://www.youtube.com/watch?v=c6-‐g-‐wrJ2Ng&index=10&list=PLo8nAWwaK-‐

CRI1xRFtai-‐qsAvmH0yYpN6	  
• 28k	  visningar	  

11. Sverige.	  Hur	  man	  skalar	  en	  mango	  …	  Matgeek.	  Hela	  instruktionen	  från	  samma	  vinkel,	  snett	  uppifrån.	  
Resulterar	  i	  jump	  cuts,	  som	  kan	  upplevas	  som	  oönskade.	  Klippet	  har	  bakgrundsmusik.	  

• Fokus	  på	  instruktion.	  
• https://www.youtube.com/watch?v=VZ7KUAbS63M&index=11&list=PLo8nAWwaK-‐

CRI1xRFtai-‐qsAvmH0yYpN6	  
• 5k	  visningar	  
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2.3	  Produktionens	  genomförande	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  produktionen	  av	  instruktionsvideorna	  om	  kritiska	  moment	  inom	  
matlagning,	  från	  inspelning	  via	  redigering	  till	  färdiga	  videor.	  Produktionen	  ägde	  rum	  under	  
april	  och	  maj	  2015,	  med	  inspelningsstart	  13	  april	  och	  färdigställande	  av	  alla	  videor	  11	  maj.	  	  

2.3.1	  Kameror	  och	  kamerainställningar	  

Som	  kamera	  under	  alla	  tre	  inspelningsdagarna	  användes	  en	  Panasonic	  AJ-‐HPX2100E™	  med	  
ett	  zoomobjektiv	  4,3–60	  mm	  från	  Canon™,	  som	  SVT	  tillhandahöll	  för	  projektet	  (se	  figur	  1).	  
Under	  dag	  två	  och	  tre	  användes	  dessutom	  en	  enklare	  Sony	  XDCAM™	  som	  egentligen	  tagits	  
ur	  bruk,	  också	  den	  tillhandahållen	  av	  SVT	  (se	  figur	  2).	  Inspelning	  kunde	  då	  ske	  med	  två	  
kameror	  samtidigt.	  	  

	  
Figur	  1.	  Till	  vänster	  Panasonic	  AJ-‐HPX2100E™.	  Till	  höger	  zoomobjektivet	  4,3–60	  mm	  från	  Canon™,	  monterat	  på	  
denna	  kamera.	  

Bägge	  kamerorna	  ställdes	  in	  på	  1080/50i,	  då	  inspelningsformatet	  1080p	  ej	  var	  tillgängligt.	  	  
I	  och	  med	  att	  infallande	  dagsljus	  genom	  köksfönstret	  ändrade	  färgtemperatur	  under	  dagen,	  
fick	  vitbalansering	  av	  kamerorna	  göras	  löpande,	  genom	  att	  en	  vit	  yta	  i	  den	  aktuella	  
belysningen	  fick	  uppta	  hela	  bilden	  samtidigt	  som	  knappen	  för	  vitbalans	  trycktes	  in.	  	  

Lämpliga	  nivåer	  av	  ljusinsläpp	  söktes	  genom	  att	  objektivets	  ratt	  för	  exponering	  vreds,	  eller	  
med	  hjälp	  av	  knappen	  markerad	  iris,	  som	  gav	  en	  automatisk	  inställning	  av	  exponeringen.	  
Målsättningen	  var	  att	  släppa	  in	  så	  mycket	  ljus	  i	  kameran	  att	  maten	  och	  råvarorna	  skulle	  se	  
trevliga	  och	  goda	  ut,	  men	  utan	  att	  överexponera	  alltför	  stora	  delar	  av	  bilden.	  

	  
Figur	  2.	  Sony	  XDCAM™	  
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Fokusering	  sköttes	  alltid	  manuellt,	  i	  syfte	  att	  själv	  kunna	  välja	  var	  i	  bilden	  skärpan	  skulle	  
ligga.	  
Närbilder	  filmades	  i	  mer	  eller	  mindre	  inzoomat	  läge,	  i	  syfte	  att	  erhålla	  ett	  kortare	  
skärpedjup,	  eftersom	  detta	  ansågs	  som	  snyggt.	  

2.3.2	  Ljussättning	  

Två	  LED-‐paneler	  användes	  som	  ljussättning.	  Dessutom	  fanns	  ett	  fönster	  intill	  spelplatsen,	  
genom	  vilket	  naturligt	  ljus	  flödade	  in	  (se	  figur	  4).	  LED-‐panelen	  på	  fönstersidan	  justerades	  
till	  lägre	  ljusstyrka	  än	  den	  andra,	  eftersom	  det	  naturliga	  ljuset	  redan	  belyste	  spelplatsen	  
från	  det	  hållet.	  Ljusstyrkan	  från	  panelerna	  fick	  bero	  på	  infallande	  dagsljus.	  Målsättningen	  
var	  att	  allt	  skulle	  vara	  väl	  belyst,	  men	  inte	  för	  mycket,	  så	  att	  nyanser	  och	  skuggor	  
fortfarande	  kunde	  framträda.	  	  

LED-‐panelernas	  färgtemperatur	  justerades	  allteftersom	  dagsljuset	  förändrades	  under	  
dagen	  (se	  figur	  3).	  Färgtemperaturen	  på	  dagsljus	  varierar	  nämligen	  beroende	  på	  bland	  
annat	  tidpunkt	  och	  eventuell	  förekomst	  av	  moln.	  Om	  detta	  kan	  mer	  läsas	  på	  Voodoofilm	  
(2002).	  Till	  stöd	  för	  att	  avgöra	  lämplig	  färgtemperatur	  på	  LED-‐panelerna	  användes	  de	  egna	  
ögonen.	  	  

	  
Figur	  3.	  Färgtemperaturskala	  i	  kelvin	  	  
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Under	  andra	  inspelningsdagen	  hade	  en	  annan	  fotograf	  tagit	  de	  två	  LED-‐panelerna.	  En	  
annan	  panel	  hittades	  och	  användes	  istället.	  I	  detta	  fall	  bestod	  belysningen	  av	  infallande	  ljus	  
genom	  fönstret	  samt	  en	  LED-‐panel	  till	  vänster.	  	  

När	  videon	  där	  kocken	  pratar	  till	  kameran	  skulle	  filmas,	  beslutades	  att	  en	  av	  de	  två	  
lamporna	  behövdes	  till	  bakgrundsbelysning,	  eftersom	  diskbänken	  och	  kaklet	  i	  bakgrunden	  
upplevdes	  som	  alltför	  mörka	  i	  förhållande	  till	  övrigt	  i	  bild.	  Till	  detta	  togs	  den	  högra	  lampan,	  
motiverat	  av	  att	  dagsljus	  redan	  belyste	  denna	  sida.	  Denna	  panel	  flyttades	  och	  justerades	  i	  
höjd	  så	  att	  den	  belyste	  bakgrunden.	  	  

I	  de	  fall	  moment	  skedde	  på	  annan	  plats	  än	  köksbänken	  mitt	  i	  köket,	  flyttades	  eller	  riktades	  
någon	  av	  lamporna	  för	  att	  belysa	  detta.	  

Ljuspanelernas	  lägen	  i	  höjdled	  justerades	  alltid	  så	  att	  ljuset	  inföll	  något	  uppifrån	  på	  det	  
som	  skulle	  visas,	  motiverat	  av	  att	  naturligt	  ljus	  –	  såsom	  solljus	  och	  månljus	  –	  men	  även	  ljus	  
från	  lampor,	  i	  de	  flesta	  fall	  kommer	  mer	  eller	  mindre	  ovanifrån.	  

	  
Figur	  4.	  Genom	  fönstret	  till	  höger	  flödar	  naturligt	  dagsljus	  in.	  LED-‐panelen	  till	  höger	  får	  komplettera	  dagsljuset,	  
och	  den	  till	  vänster	  fyller	  på	  med	  ljus	  från	  andra	  hållet.	  

2.3.3	  Ljudupptagning	  

Ljudet	  togs	  upp	  med	  två	  myggor	  (se	  figur	  5).	  Dessa	  klämdes	  fast	  på	  den	  högra	  och	  den	  
vänstra	  kanten	  av	  köksbänken,	  för	  att	  en	  ljudupptagning	  i	  stereo	  skulle	  åstadkommas.	  
Denna	  metod	  frångicks	  i	  ett	  fåtal	  fall,	  då	  batteriet	  tog	  slut	  i	  den	  ena	  myggan,	  samt	  i	  den	  
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video	  där	  kocken	  skulle	  prata.	  I	  det	  senare	  klämdes	  myggan	  fast	  i	  kockens	  förkläde,	  cirka	  
20	  centimeter	  från	  munnen.	  I	  de	  fall	  endast	  en	  mygga	  användes	  blev	  ljudupptagningen	  
därav	  i	  mono.	  

	  
Figur	  5.	  Till	  vänster	  mottagaren	  för	  bägge	  mikrofonerna,	  monterad	  på	  kameran.	  Till	  höger	  de	  två	  mikrofonerna	  
med	  sändare.	  

2.3.4	  Scenografi	  och	  rekvisita	  

Scenografin	  var	  köket	  i	  kockens	  lägenhet.	  En	  fristående	  köksbänk	  placerades	  mitt	  i	  köket,	  
på	  vilken	  de	  allra	  flesta	  momenten	  utfördes.	  

Som	  rekvisita	  användes	  alla	  råvaror	  och	  köksredskap	  som	  ingick	  i	  momenten,	  samt	  
utsmyckning	  i	  form	  av	  kryddväxter,	  blombuketter	  och	  andra	  föremål	  som	  kocken	  och	  
författaren	  bedömde	  som	  passande	  i	  sammanhanget.	  

2.3.5	  Kameravinklar	  och	  bildutsnitt	  

De	  allra	  flesta	  videorna	  filmades	  från	  två	  vinklar.	  Den	  ena	  vinkeln	  var	  fast,	  rakt	  framifrån,	  
men	  uppifrån	  med	  cirka	  45	  grader,	  och	  tog	  in	  hela	  arbetsytan	  men	  inget	  utanför	  den	  (se	  
figur	  6).	  Den	  andra	  vinkeln	  var	  närbilder	  där	  kameran	  fick	  stå	  i	  jämnhöjd	  eller	  något	  högre	  
än	  den	  process	  som	  visades.	  

	  
Figur	  6.	  Kocken	  hanterar	  apelsiner.	  Kameran	  filmar	  rakt	  framifrån,	  men	  uppifrån	  med	  ca	  45	  graders	  vinkel.	  
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Under	  första	  inspelningsdagen	  användes	  en	  kamera,	  placerad	  på	  stativ.	  Momenten	  fick	  
utföras	  två	  gånger	  för	  att	  få	  bägge	  vinklarna.	  Närbilderna	  togs	  med	  variation	  mellan	  fasta	  
vinklar	  och	  panoreringar	  i	  sidled	  och	  höjdled	  (det	  senare	  även	  kallat	  tiltning).	  

Under	  andra	  inspelningsdagen	  användes	  två	  kameror,	  men	  bara	  ett	  stativ.	  Den	  tyngre	  
Panasonic™-‐kameran	  fick	  stå	  på	  stativ	  och	  ta	  vinkeln	  uppifrån.	  Fotografen	  höll	  den	  mindre	  
Sony™-‐kameran	  i	  handen	  och	  lät	  vinklarna	  från	  denna	  vara	  rörliga	  i	  alla	  led.	  	  

Under	  tredje	  inspelningsdagen	  användes	  två	  kameror	  och	  två	  stativ.	  Den	  mindre	  Sony™-‐
kameran	  fick	  ta	  den	  fasta	  vinkeln	  uppifrån	  och	  Panasonic™-‐kameran	  fick	  ta	  närbilder.	  Då	  
denna	  nu	  stod	  på	  stativ	  begränsades	  återigen	  rörligheten	  till	  panoreringar	  och	  tiltningar.	  
En	  video	  där	  kocken	  pratar	  till	  kameran	  spelades	  in	  under	  tredje	  dagen.	  Då	  fick	  den	  mindre	  
Sony™-‐kameran	  stå	  på	  stativ	  och	  filma	  rakt	  på	  kocken	  i	  halvbild.	  Panasonic™-‐kameran	  
sköttes	  på	  samma	  sätt	  som	  beskrivs	  i	  föregående	  stycke.	  
Till	  nästan	  varje	  instruktionsvideo	  togs	  en	  slutbild,	  där	  maten	  låg	  upplagd	  på	  fat	  eller	  
bricka	  och	  filmades	  med	  en	  långsam	  in-‐	  eller	  utzoomning	  i	  den	  tidigare	  nämnda	  vinkeln	  
uppifrån.	  Författarens	  ambition	  var	  att	  låta	  denna	  slutbild	  bli	  typisk	  för	  projektet	  och	  att	  
den	  skulle	  fungera	  som	  utsmyckning.	  

2.3.6	  Redigering	  

Materialet	  redigerades	  på	  författarens	  egna	  MacBook	  Pro™,	  med	  redigeringsprogrammet	  
Adobe	  Premiere	  CC	  2014™.	  Allt	  ljud-‐	  och	  videomaterial	  från	  kamerornas	  minneskort	  
laddades	  över	  till	  datorn	  via	  USB-‐anslutna	  kortläsare.	  Merparten	  av	  redigeringsarbetet	  
ägde	  rum	  vid	  ett	  skrivbord	  på	  SVT	  i	  Umeå.	  

Målsättningar	  gällande	  längd	  

Varje	  matlagningsvideo	  klipptes	  med	  ambitionen	  att	  göra	  den	  så	  kort	  som	  möjligt	  utan	  att	  
förlora	  tydligheten	  i	  instruktionerna.	  Flera	  av	  videorna	  skulle	  gärna	  vara	  max	  15	  sekunder	  
för	  att	  kunna	  läggas	  upp	  på	  Instagram,	  enligt	  Sävelind2.	  Dessutom	  hade	  författaren	  själv	  
ambitionen	  att	  lägga	  den	  för	  projektet	  typiska	  slutbilden,	  under	  de	  två–tre	  avslutande	  
sekunderna	  av	  varje	  video,	  och	  därför	  kunde	  instruktionsmomenten	  i	  en	  15-‐
sekundersvideo	  bli	  högst	  13	  sekunder	  totalt.	  	  

När	  endast	  en	  kamera	  hade	  använts	  

Momenten	  från	  första	  inspelningsdagen	  var	  som	  tidigare	  nämnt	  filmade	  två	  gånger,	  
eftersom	  endast	  en	  kamera	  användes.	  Författaren	  försökte	  då	  ta	  hänsyn	  till	  att	  råvarorna	  
kunde	  se	  olika	  ut,	  genom	  att	  klippa	  mellan	  de	  två	  vinklarna	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  skillnaderna	  
inte	  blev	  märkbara.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  videon	  där	  en	  mango	  skalas	  och	  skivas.	  Mangon	  
som	  filmades	  i	  närbild	  var	  brun	  inuti,	  och	  därför	  används	  vinkeln	  ovanifrån	  i	  större	  
utsträckning	  i	  denna	  video.	  

När	  två	  kameror	  hade	  använts	  

Momenten	  under	  andra	  och	  tredje	  inspelningsdagen	  var	  däremot	  filmade	  med	  två	  
kameror.	  Därför	  fanns	  i	  detta	  fall	  exakt	  samma	  material	  från	  två	  vinklar	  För	  varje	  video	  
som	  skulle	  redigeras	  synkroniserades	  materialet	  manuellt	  i	  redigeringsprogrammet.	  Till	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Johanna	  Sävelind	  gruppchef	  SVT,	  möte	  den	  26	  mars	  2015.	  
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stöd	  för	  denna	  synkronisering	  användes	  ljudupptagningarna	  från	  bägge	  kamerorna.	  Ljud-‐	  
och	  videospåren	  placerades	  på	  olika	  kanaler	  i	  redigeringsprogrammet.	  Ett	  markant,	  kort	  
ljud	  vid	  inspelningen,	  såsom	  en	  handklappning,	  gav	  en	  tydligt	  märkbar	  ljudtopp	  i	  
ljudfilerna	  från	  bägge	  kamerorna.	  Detta	  kunde	  både	  höras	  och	  synas	  i	  
redigeringsprogrammet,	  och	  materialet	  kunde	  manuellt	  synkroniseras	  med	  precision	  ner	  
till	  enstaka	  bildrutor.	  

I	  de	  fall	  bara	  en	  kamera	  använts	  fick	  synkroniseringen	  ske	  mindre	  precist	  och	  allteftersom	  
–	  momenten	  i	  de	  två	  tagningarna	  utfördes	  inte	  med	  exakt	  samma	  hastighet.	  

Klippning	  med	  tidsförkortning	  

Efter	  att	  synkroniseringen	  gjorts	  skedde	  en	  grovklippning,	  där	  de	  två	  vinklarna	  fick	  synas	  
omväxlande.	  Därefter	  skedde	  nedkortning	  av	  materialet.	  Målsättningen	  var	  att	  tidsförkorta	  
och	  bara	  visa	  det	  som	  behövs	  för	  att	  instruktionen	  ska	  nå	  tittaren,	  men	  samtidigt	  
åstadkomma	  ett	  naturligt	  flyt.	  Till	  exempel	  fick	  kniven	  som	  hackar	  en	  lök	  befinna	  sig	  i	  
samma	  position	  just	  efter	  tidsförkortningen,	  som	  den	  gjorde	  just	  innan,	  men	  bra	  mycket	  
senare	  i	  hackningsprocessen	  –	  alltså	  några	  inledande	  hack,	  sedan	  klipp,	  kniven	  befinner	  sig	  
på	  samma	  höjd	  och	  gör	  några	  avslutande	  hack	  i	  löken.	  

Jump	  cuts	  och	  övertoningar	  

Ibland	  användes	  byte	  av	  vinkel	  vid	  tidsförkortning,	  och	  ibland	  blev	  det	  så	  kallade	  jump	  
cuts,	  där	  tidsförskjutning	  sker	  utan	  att	  byta	  vinkel.	  För	  att	  tydliggöra	  tidsförskjutningar	  
tillämpades	  emellanåt	  övertoning,	  som	  är	  en	  traditionellt	  använd	  metod	  för	  att	  visa	  tittaren	  
att	  tid	  har	  förflutit	  mellan	  två	  klipp,	  enligt	  Voodoofilm	  (2002).	  Övertoning	  tillämpades	  i	  
vissa	  fall	  med	  ambitionen	  att	  maskera	  jump	  cuts,	  då	  med	  mycket	  korta	  övertoningar	  på	  
några	  enstaka	  bildrutor	  för	  att	  skapa	  en	  något	  mjukare	  övergång.	  Övertoningar	  på	  mindre	  
än	  fyra	  bildrutor	  hinner	  ögat	  inte	  uppfatta,	  men	  det	  upplevs	  som	  mjukare	  än	  när	  ingen	  
övertoning	  används,	  enligt	  Voodoofilm	  (2002).	  

Toning	  från	  respektive	  till	  svart	  användes	  som	  inledning	  och	  avslutning	  av	  varje	  video.	  
Detta	  fick	  ske	  inom	  loppet	  av	  max	  tio	  bildrutor	  vilket	  motsvarar	  mindre	  än	  en	  halv	  sekund.	  
Att	  tona	  ut	  till	  svart	  brukar	  ibland	  användas	  inom	  film,	  även	  om	  det	  är	  ovanligare	  idag	  än	  
förr,	  för	  att	  markera	  slutet	  på	  en	  sekvens	  (Dancyger	  2007,	  376).	  

Längd	  på	  klipp	  

I	  syfte	  att	  under	  begränsad	  tid	  hinna	  förmedla	  allt	  nödvändigt	  för	  att	  instruktionerna	  skulle	  
nå	  tittaren	  tillämpades	  i	  vissa	  fall	  klipp	  och	  vinkelbyten	  inom	  två	  sekunder,	  ibland	  inom	  en	  
sekund.	  Vid	  ett	  tillfälle	  var	  detta	  ett	  symtom	  på	  ”klippsjuka”,	  det	  vill	  säga	  att	  redigeraren	  är	  
rädd	  för	  att	  det	  blir	  tråkigt	  att	  titta	  om	  samma	  bild	  ligger	  för	  länge,	  och	  istället	  klipper	  
jätteofta,	  enligt	  Sävelind3.	  Hon	  uppmanade	  till	  att	  vinklarna	  skulle	  få	  ligga	  kvar	  lite	  längre.	  

Ljudbearbetning	  

Equalizer	  (på	  svenska	  tonkontroll)	  samt	  komprimering	  av	  ljudnivåer,	  med	  hjälp	  av	  
redigeringsprogrammets	  medföljande	  ljudverktyg,	  tillämpades.	  Syftet	  var	  att	  åstadkomma	  
ett	  tydligare	  hörbart	  ljud,	  samt	  begränsa	  ljudnivåtopparna	  till	  lämpligt	  värde.	  Lämpliga	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Johanna	  Sävelind	  gruppchef	  SVT,	  möte	  den	  4	  maj	  2015.	  
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ljudnivåer	  diskuterades	  med	  två	  olika	  ljudtekniker	  på	  SVT	  och	  utifrån	  diskussionerna	  
beslutades	  att	  inte	  låta	  nivåtopparna	  överstiga	  –9,5dBFS.	  
Ljudet	  fick	  många	  gånger	  tonas	  mellan	  klippen,	  dels	  i	  syfte	  att	  skapa	  mjuka	  övergångar,	  
dels	  i	  syfte	  att	  föra	  tittaren	  in	  i	  nästa	  klipp	  eller	  ut	  ur	  nuvarande,	  genom	  att	  låta	  ljudet	  börja	  
innan	  eller	  sluta	  efter	  klippet	  det	  hör	  till.	  	  

Övergångar	  i	  ljudet	  skapar	  kontinuitet	  när	  förändringar	  i	  plats	  eller	  tid	  äger	  rum.	  En	  dialog-‐
överlappning	  mellan	  scener	  eller	  en	  ljudeffekt	  som	  tonar	  över	  från	  en	  scen	  till	  en	  annan	  
fungerar	  som	  övergång	  (Dancyger	  2007,	  397).	  Detta	  tankesätt	  tillämpades	  i	  
ljudbearbetningen	  –	  tillexempel	  fick	  elvispen	  som	  vispar	  vitlökssmöret	  börja	  låta	  just	  innan	  
detta	  visades	  i	  bild,	  och	  det	  rörde	  sig	  om	  en	  tidsförkortning.	  

Bildbearbetning	  

Det	  förekom	  att	  färgerna	  justerades	  i	  syfte	  att	  skapa	  mer	  likartad	  färgton	  på	  
videomaterialet	  från	  de	  två	  olika	  kamerorna.	  Detta	  skedde	  genom	  reglering	  av	  kontrast	  och	  
ljusstyrka	  samt	  av	  balansen	  mellan	  rött,	  grönt	  och	  blått.	  Effekterna	  applicerades	  i	  ett	  så	  
kallat	  adjustment	  layer	  (på	  svenska	  justeringslager)	  placerat	  ovanför	  det	  videoklipp	  som	  
avsågs	  påverkas.	  

Slutgiltig	  klippning	  

När	  alla	  videor	  genomarbetats	  kallade	  författaren	  till	  sig	  kocken	  för	  att	  låta	  henne	  bidra	  
med	  synpunkter	  inför	  slutgiltiga	  versioner	  av	  instruktionsvideorna.	  Detta	  skedde	  den	  8	  maj	  
2015.	  Videorna	  redigerades	  ytterligare,	  i	  de	  fall	  hon	  lämnat	  synpunkter,	  vilket	  innebar	  
justeringar	  i	  fem	  av	  de	  25	  videorna.	  

Den	  slutgiltiga	  klippningen	  skedde	  efter	  att	  Johanna	  Sävelind	  tittat	  igenom	  och	  lämnat	  sina	  
synpunkter.	  Denna	  gång	  rörde	  det	  sig	  om	  sex	  av	  de	  25	  videorna,	  som	  hon	  ansåg	  behövde	  en	  
sista	  justering.	  Efter	  att	  dessa	  justeringar	  genomförts	  var	  alla	  instruktionsvideor	  om	  
kritiska	  moment	  inom	  matlagning	  färdiga,	  enligt	  Sävelind4.	  Slutdatum	  för	  själva	  
videoproduktionen	  i	  detta	  examensarbete	  blev	  således	  11	  maj	  2015.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Johanna	  Sävelind	  gruppchef	  SVT,	  möte	  den	  11	  maj	  2015.	  
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3.	  Resultat	  
Här	  redovisas	  projektets	  resultat.	  

3.1	  Resultat	  av	  analysen	  av	  videoklipp	  på	  Youtube	  
De	  elva	  analyserade	  instruktionsvideorna	  inom	  matlagning	  på	  Youtube	  gav	  följande	  
resultat,	  i	  procent	  avrundat	  till	  närmaste	  tiotal.	  

Bildutsnitt:	  

• Kockens	  ansikte	  visas,	  någon	  eller	  flera	  gånger,	  i	  80	  %	  av	  videoklippen.	  
• Enbart	  processen	  visas	  i	  20	  %	  av	  videoklippen.	  

Text	  och	  grafik:	  

• Text	  eller	  grafik	  till	  att	  förtydliga	  instruktionen	  förekommer	  i	  40	  %	  av	  videoklippen.	  
Tal:	  

• Tal,	  antingen	  vid	  inspelning	  eller	  som	  speaker	  förekommer	  i	  80	  %	  av	  videoklippen	  
Musik:	  

• Bakgrundsmusik	  förekommer	  i	  65	  %	  av	  videoklippen.	  
Instruktion	  och	  underhållning:	  

• Instruktion	  är	  i	  fokus	  i	  60	  %	  av	  videoklippen	  
• Underhållning	  är	  i	  fokus	  i	  20	  %	  av	  videoklippen	  
• Bägge	  har	  lika	  fokus	  i	  20	  %	  av	  videoklippen	  
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3.2	  Resultat	  av	  produktionen	  
Under	  examensarbetet	  producerades	  25	  korta	  instruktionsvideor,	  med	  inspelning	  under	  
tre	  dagar	  och	  redigering	  under	  12	  dagar.	  	  

3.2.1	  Videornas	  slutliga	  längd	  

Längden	  på	  videorna	  varierar	  från	  mindre	  än	  15	  sekunder	  till	  2,5	  minuter.	  Se	  tabell	  1,	  som	  
listar	  alla	  videor,	  med	  antal	  moment	  och	  beskrivning	  av	  dessa,	  samt	  längd.	  
	  

Tabell	  1	  

Titel	  på	  videon	   Antal	  moment	   Beskrivning	  av	  moment	   Längd	  
1.	  Skala	  kiwi	  –	  så	  får	  du	  
snygga	  skivor	   6	  

Skär	  av	  ändarna,	  skär	  av	  skalet,	  skivar,	  lägger	  på	  
fat,	  klyftar,	  lägger	  på	  fat	   00:00:28	  

2.	  Skala	  mango	  –	  och	  få	  
snygga	  skivor	   7	   Delar,	  skär	  på	  tre	  sätt,	  skalar,	  skär,	  serverar	   00:00:39	  
3.	  Vackra	  citrusfiléer	   3	   Skär	  ändar,	  skalar,	  skär	  klyftor	   00:00:22	  
4.	  Snygga	  sockerärter	   2	   Skär	  på	  längden,	  serverar	   00:00:15	  
5.	  Hacka	  dill	   2	   Samlar	  till	  en	  boll,	  skär	  dillen	   00:00:15	  
6.	  Snygg	  fänkål	   1	   Hyvlar	   00:00:11	  
7.	  Strimla	  morot	  på	  ett	  
kick	   2	   Strimlar,	  lägger	  i	  en	  skål	   00:00:15	  
8.	  Bruna	  bananer	   5	   Hämtar	  i	  frysen,	  sköljer,	  skalar,	  skivar,	  mixar	   00:00:14	  
9.	  Så	  får	  du	  snygga	  
klyftor	  av	  ananas	  …	  	   3	  

Skär	  ananasen	  i	  klyftor,	  skär	  bort	  mittbiten,	  
snittar	  klyftorna	   00:00:15	  

10.	  Laxmacka	  med	  
pocherat	  ägg	   4	  

saltar	  kokande	  vatten,	  häller	  i	  ättika,	  lägger	  i	  ägg,	  
serverar	  på	  smörgås	   00:00:15	  

11.	  Skala	  och	  hacka	  lök	   3	   Delar,	  skalar,	  hackar	   00:00:15	  
12.	  Skölja	  och	  strimla	  
purjolök	  …	  	   3	   Delar,	  sköljer,	  hackar	   00:00:15	  
13.	  Kärna	  ur	  
granatäpple	   3	  

Skär	  en	  skåra	  runt	  granatäpplets	  skal,	  vrider	  isär,	  
bankar	   00:00:14	  

14.	  Skär	  mango	  2	   3	   Delar,	  gör	  snitt,	  skär	  ur	   00:00:14	  

15.	  Skärbrädeknepet	   4	  
Känner	  på	  skärbrädan,	  blöter	  en	  trasa,	  lägger	  
trasan	  under	  skärbrädan,	  känner	  igen	   00:00:11	  

16.	  Karamelliserad	  lök	   3	   Hackar	  löken,	  lägger	  i	  pannan,	  rör	  om	   00:00:14	  
17.	  Blomkålsris	   2	   Delar,	  mixar,	  lägger	  i	  en	  skål	   00:00:11	  
18.	  Skala	  ingeföra	  
snabbaste	  sättet	   1	   Skrapar	  med	  tesked	   00:00:14	  
19.	  Festligt	  
citrusbubbel	   2	   Lägger	  bär	  och	  frukt	  i	  kanna,	  häller	  i	  dricka	   00:00:11	  
20.	  Kärna	  ur	  och	  
finhacka	  chili	   4	   Delar,	  kärnar	  ur,	  skär,	  hackar	   00:00:15	  
21.	  Hur	  man	  skalar	  
massa	  vitlök	  snabbt	   4	   Lägger	  klyftor	  i	  burk,	  skakar,	  häller	  ur,	  pillar	   00:00:14	  

22.	  Vispat	  vitlöks-‐	  och	  
chilismör	   10	  

Hackar	  chili/vitlök,	  lägger	  i	  chili/vitlök,	  lägger	  i	  
kryddor,	  saltar,	  delar/pressar	  citron,	  vispar,	  
serverar	   00:00:24	  
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23.	  Såhär	  gör	  du	  en	  
rulle	  av	  smöret	   4	  

Lägger	  smör	  på	  smörpapper,	  viker,	  pressar	  med	  
bricka,	  rullar	   00:00:15	  

24.	  Putsa	  filé	  
	  

Pratfilm	  –	  utanför	  jämförelsen	   00:02:36	  

25.	  Steka	  kött	   7	  
Lägger	  kött	  i	  stekpanna,	  saltar,	  pepprar,	  vänder,	  
saltar,	  pepprar,	  serverar	   00:00:35	  

	   	   	  
Totalt	  

	  	   	  	   	  	   0:09:27	  
	  

3.2.2	  Videornas	  längd	  i	  förhållande	  till	  antal	  moment	  som	  visas	  

Fem	  videor	  fick	  en	  slutlig	  längd	  efter	  redigering	  på	  mer	  än	  15	  sekunder	  –	  mellan	  22	  och	  39	  
sekunder	  för	  att	  vara	  exakt.	  19	  videor	  fick	  en	  slutlig	  längd	  på	  max	  15	  sekunder.	  	  

Se	  tabell	  2.	  Där	  visas	  beräkningar	  av	  genomsnittligt	  antal	  moment	  per	  längre	  video,	  samt	  
per	  kortare	  video.	  Detta	  syftar	  till	  att	  utröna	  huruvida	  antalet	  moment	  påverkar	  längden	  på	  
en	  instruktionsvideo.	  De	  längre	  videorna	  innehåller	  i	  snitt	  6,6	  moment	  per	  video.	  De	  
kortare	  innehåller	  i	  snitt	  2,9	  moment	  per	  video.	  
	  

Tabell	  2	  

Videor	  längre	  än	  15	  sek	  
Antal	  videor	   5	  
Antal	  moment	  totalt	   33	  
Moment/video	  i	  snitt	   6,6	  

	   	  Videor	  max	  15	  sek	  
	  Antal	  videor	   19	  

Antal	  moment	  totalt	   55	  
Moment/video	  i	  snitt	   2,9	  

	  

3.2.3	  Tidsåtgång	  för	  inspelning	  och	  redigering	  

Inspelning	  ägde	  rum	  under	  tre	  dagar,	  med	  i	  snitt	  sex	  arbetstimmar	  per	  dag.	  Arbetstiden	  
inkluderar	  även	  transport	  samt	  uppställning	  och	  nedplockning	  av	  utrustning.	  Redigering	  
ägde	  rum	  under	  sammanlagt	  12	  dagar,	  med	  i	  snitt	  fem	  arbetstimmar	  per	  dag.	  Arbetstiden	  
inkluderar	  fyra	  tillfällen	  för	  feedback	  från	  andra	  inblandade	  under	  sammanlagt	  fem	  
timmar.	  

Nedlagd	  tid	  innan	  produktionsstart,	  såsom	  planering,	  möten,	  mejlkontakt	  etc.	  har	  inte	  
tagits	  med	  i	  beräkningarna.	  
Den	  totala	  tidsåtgången	  för	  produktionen	  av	  25	  korta	  instruktionsvideor	  blev	  alltså	  78	  
timmar,	  vilket	  syns	  i	  tabell	  3.	  	  	  
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Tabell	  3	  

	   Dagar	   Timmar/dag	   Timmar	  totalt	  

Inspelning	   3	   6	   18	  

Redigering	   12	   5	   60	  

Totalt	   15	   	   78	  

	  

Tabell	  4	  visar	  genomsnittlig	  tidsåtgång	  per	  producerad	  film	  exklusive	  tid	  för	  transport,	  
uppställning	  och	  nedplockning,	  eftersom	  dessa	  aktiviteter	  tar	  lika	  mycket	  tid	  oavsett	  hur	  
många	  videor	  som	  filmas	  per	  tillfälle.	  Därför	  tas	  en	  timme	  per	  arbetsdag	  under	  inspelning	  
bort	  i	  nedanstående	  beräkning.	  I	  tabellen	  syns	  att	  varje	  video	  i	  denna	  produktion	  tog	  i	  snitt	  
tre	  timmar	  att	  producera.	  
	  

Tabell	  4	  

Totalt	  antal	  videor	   Totalt	  antal	  timmar	   Timmar/producerad	  video	  

25	   75	   3	  
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4.	  Diskussion	  
Utformningen	  av	  videorna	  i	  detta	  examensarbete	  blev	  delvis	  ett	  resultat	  av	  hur	  
matlagningsvideor	  vanligen	  görs	  av	  andra.	  Men	  med	  egna	  infall	  samt	  hänsyn	  till	  specifika	  
förutsättningar	  och	  överenskommelser	  med	  de	  inblandade	  på	  SVT	  blev	  utformningen	  i	  
vissa	  avseenden	  annorlunda.	  	  

I	  de	  analyserade	  videorna	  på	  Youtube	  framgick	  att	  instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  
vanligtvis	  visar	  kocken	  i	  bild,	  med	  prat.	  Ifall	  kocken	  inte	  syns	  är	  det	  ändå	  ganska	  vanligt	  att	  
prat	  förekommer	  som	  speaker.	  Videorna	  är	  också	  längre	  –	  drygt	  en	  minut	  eller	  mer.	  Men	  i	  
denna	  produktion	  är	  24	  av	  25	  videor	  helt	  utan	  prat	  och	  utan	  att	  kockens	  ansikte	  visas.	  De	  
flesta	  är	  också	  betydligt	  kortare.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  främst	  användningsområdet.	  De	  
flesta	  instruktionsvideor	  i	  detta	  projekt	  är	  tänkta	  att	  ligga	  som	  komplement	  till	  befintliga	  
recept	  och	  matvideor	  på	  SVT:s	  matportal.	  Det	  är	  då	  helt	  rimligt	  att	  kocken	  inte	  syns,	  så	  att	  
videorna	  blir	  mer	  neutrala	  och	  passar	  bättre	  till	  materialet	  de	  ska	  komplettera,	  i	  synnerhet	  
när	  andra	  kockar	  förekommer	  i	  det	  materialet.	  Det	  är	  också	  rimligt	  att	  de	  är	  så	  korta	  som	  
möjligt,	  så	  att	  tittarna	  snabbt	  kan	  ta	  till	  sig	  av	  dessa	  kompletterande	  instruktioner.	  	  

Även	  utan	  att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  specifika	  förutsättningarna	  i	  just	  detta	  projekt,	  tycker	  jag	  det	  
är	  av	  intresse	  att	  hålla	  videorna	  korta.	  Detta	  eftersom	  jag	  tror	  att	  många	  är	  ganska	  otåliga	  
och	  icke-‐benägna	  att	  se	  färdigt	  längre	  videor	  på	  webben.	  Så	  länge	  budskapet,	  instruktionen,	  
når	  tittaren	  så	  är	  det	  bra	  när	  det	  hålls	  kort.	  
En	  annan	  ganska	  vanlig	  beståndsdel	  i	  matlagningsvideor	  på	  Youtube	  är	  bakgrundsmusik.	  
Ingen	  av	  videorna	  i	  detta	  projekt	  har	  det.	  Återigen	  kan	  det	  motiveras	  av	  att	  videorna	  ska	  
fungera	  som	  komplement	  och	  så	  att	  säga	  passa	  ihop	  med	  övrigt	  material	  på	  matportalen.	  
Men	  till	  sist	  tror	  jag	  det	  är	  en	  smaksak	  –	  man	  hade	  kanske	  likagärna	  kunnat	  lägga	  en	  
försiktig	  musik	  i	  bakgrunden.	  Men	  i	  och	  med	  att	  detta	  inte	  gjordes	  framträder	  möjligtvis	  
miljöljuden	  tydligare	  istället,	  vilket	  folk	  kanske	  gillar.	  
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5.	  Slutsatser	  
Slutsatserna	  av	  detta	  examensarbete	  presenteras	  i	  form	  av	  rekommendationer	  för	  hur	  
instruktionsvideor	  om	  kritiska	  moment	  inom	  matlagning	  bör	  utformas.	  Dessa	  
rekommendationer	  finns	  i	  tre	  varianter.	  	  
Den	  första	  varianten	  handlar	  om	  hur	  utformning	  ska	  ske	  om	  resultaten	  av	  analysen	  av	  
videorna	  på	  Youtube	  ska	  följas	  till	  punkt	  och	  pricka.	  
Den	  andra	  visar	  rekommendationer	  med	  hänsyn	  till	  detta	  projekts	  specifika	  
förutsättningar	  (i	  ett	  annat	  projekt	  kan	  förutsättningarna	  vara	  annorlunda).	  

Den	  tredje	  är	  rekommendationer	  för	  fortsatt	  arbete,	  där	  en	  mall	  för	  matlagnings-‐tutorials	  
presenteras.	  Det	  är	  denna	  mall	  som	  bör	  vara	  mest	  intressant	  för	  företaget	  SVT,	  ifall	  de	  vill	  
producera	  fler	  korta	  instruktionsvideor	  till	  sin	  matportal.	  

5.1	  Rekommendationer	  utifrån	  analysen	  av	  matlagningsvideor	  på	  Youtube	  
Om	  videor	  helt	  ska	  anpassas	  till	  resultaten	  av	  analysen,	  ska	  …	  	  

• instruktionsvärdet	  vara	  högre	  än	  underhållningsvärdet	  
• kocken	  åtminstone	  någon	  gång	  visas	  i	  bild	  
• kocken	  prata,	  antingen	  direkt	  till	  kameran	  eller	  som	  speaker	  
• text	  eller	  grafik	  inte	  förekomma	  
• bakgrundsmusik	  finnas	  

5.2	  Rekommendationer	  utifrån	  analysen	  tillsammans	  med	  projektets	  specifika	  
förutsättningar	  
Efter	  att	  hänsyn	  tagits	  till	  önskemål	  och	  beslut	  från	  övriga	  inblandade,	  samt	  till	  de	  olika	  
argumenten	  i	  kapitel	  2.1,	  fick	  rekommendationerna	  anpassas.	  	  
I	  videor	  där	  kocken	  inte	  ska	  synas	  i	  bild,	  ska	  …	  	  

• instruktionsvärdet	  vara	  högre	  än	  underhållningsvärdet	  
• kocken	  inte	  synas	  i	  bild	  (så	  att	  materialet	  bättre	  ska	  passa	  med	  övrigt	  material	  på	  

portalen)	  
• kocken	  inte	  prata	  (av	  samma	  anledning	  som	  i	  ovanstående	  punkt)	  
• text	  och	  grafik	  förekomma,	  antingen	  i	  eller	  vid	  sidan	  om	  videomaterialet,	  när	  

budskapet	  behöver	  förtydligas	  
• bakgrundsmusik	  kunna	  användas	  med	  försiktighet,	  men	  får	  ej	  stjäla	  

uppmärksamhet	  

I	  videor	  där	  kocken	  ska	  synas	  i	  bild,	  ska	  …	  	  

• underhållningsvärdet	  tillåtas	  vara	  högre,	  men	  med	  bibehållet	  instruktionsvärde	  
• kocken	  synas	  i	  bild	  
• kocken	  prata	  
• text	  och	  grafik	  användas	  vid	  behov,	  i	  eller	  vid	  sidan	  om	  videon	  
• bakgrundsmusik	  användas	  
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5.3	  Rekommendationer	  för	  fortsatt	  arbete	  –	  manual	  för	  matlagnings-‐tutorials	  
Dessa	  tips	  kan	  användas	  som	  manual	  för	  utformningen	  av	  korta	  instruktionsvideor	  till	  
SVTs	  matportal.	  Tipsen	  baseras	  på	  vilka	  metoder	  jag	  själv	  tycker	  har	  varit	  mest	  lyckade	  
under	  mitt	  examensarbete.	  Med	  dessa	  metoder	  kan	  en	  person	  utföra	  allt	  utom	  själva	  
matlagningen.	  Manualen	  finns	  även	  som	  eget	  dokument,	  för	  att	  enkelt	  kunna	  användas	  
fristående	  från	  rapporten.	  

Kameror,	  utsnitt	  och	  vinklar	  

• Använd	  om	  möjligt	  två	  kameror	  
• Använd	  stativ	  till	  åtminstone	  den	  ena	  
• En	  kamera	  har	  fast	  vinkel	  uppifrån	  (figur	  7)	  

	  
Figur	  7	  

• En	  kamera	  tar	  närbilder	  (figur	  8).	  Gärna	  inzoomat	  för	  kortare	  skärpedjup	  

	  
Figur	  8	  

• Filma	  en	  typisk	  avslutningsbild	  (figur	  9)	  

	  
Figur	  9	  
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Det	  är	  en	  stor	  fördel	  att	  använda	  två	  kameror,	  i	  synnerhet	  när	  momenten	  som	  filmas	  är	  på	  
mer	  avancerad	  nivå.	  Gäller	  det	  enklare	  kortare	  moment,	  som	  att	  slipa	  en	  kniv	  eller	  skala	  en	  
frukt,	  går	  det	  förvisso	  bra	  att	  använda	  en	  kamera	  och	  filma	  momenten	  två	  gånger.	  Men	  är	  
det	  mer	  avancerat	  –	  kanske	  är	  dessutom	  råvarorna	  dyra	  –	  så	  finns	  mycket	  att	  vinna	  på	  att	  
använda	  två	  kameror.	  Man	  vet	  då	  att	  råvaran	  ser	  likadan	  ut	  i	  bägge	  vinklarna	  (det	  är	  ju	  
samma	  exemplar)	  och	  man	  kan	  klippa	  mellan	  vinklarna	  och	  veta	  att	  man	  är	  på	  rätt	  ställe.	  	  

Den	  fasta	  kameran	  ska	  stå	  på	  stativ	  och	  filma	  hela	  arbetsytan	  rakt	  eller	  snett	  uppifrån.	  Från	  
denna	  vinkel	  ska	  det	  alltid	  finnas	  bildmaterial	  där	  det	  tydligt	  syns	  vad	  som	  utförs.	  

Ta	  gärna	  närbilder	  i	  inzoomat	  läge	  för	  att	  erhålla	  ett	  vackert	  kort	  skärpedjup.	  Stativ	  är	  mest	  
bekvämt,	  men	  en	  handhållen	  kamera	  till	  närbilderna	  kan	  fungera	  mycket	  bra,	  om	  
fotografen	  vill	  göra	  den	  extra	  ansträngningen.	  Dock	  finns	  då	  risk	  för	  oönskade	  skakningar,	  i	  
synnerhet	  när	  man	  har	  zoomat	  in.	  Se	  videon	  ”Så	  får	  du	  snygga	  klyftor	  av	  ananas	  …	  ”	  som	  
exempel	  på	  när	  det	  fungerar	  bra	  med	  handhållen	  kamera.	  

Filma	  gärna	  en	  avslutningsbild	  som	  får	  bli	  typisk	  för	  de	  videor	  du	  gör,	  där	  maten	  ligger	  
vackert	  upplagd.	  Det	  finns	  gott	  om	  exempel	  på	  en	  typisk	  avslutningsbild	  bland	  de	  videor	  
som	  skapades	  i	  detta	  projekt.	  

Ljus	  

• Använd	  åtminstone	  två	  LED-‐paneler	  
• Belys	  från	  varsin	  sida	  om	  kameran,	  i	  ca	  45	  graders	  vinkel	  (figur	  10)	  

	  
Figur	  10	  

• Sätt	  LED-‐panelerna	  något	  högre	  än	  spelplatsen	  
• Bakgrunden	  kan	  behöva	  belysas.	  Då	  behövs	  ytterligare	  en	  lampa	  
• Anpassa	  LED-‐panelernas	  färgtemperatur	  efter	  naturligt	  ljus,	  om	  sådant	  finns	  

Om	  ett	  närliggande	  fönster	  släpper	  in	  naturligt	  ljus	  på	  spelplatsen,	  så	  kan	  detta	  ersätta	  en	  
av	  lamporna.	  Finns	  resurser	  för	  det	  kan	  man	  naturligtvis	  ställa	  upp	  en	  mer	  fullständig	  
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ljussättning	  med	  fyra	  lampor,	  men	  vid	  korta	  tutorials	  som	  inte	  visar	  kocken	  i	  bild	  bör	  det	  
räcka	  med	  två.	  Sätt	  ljuspanelerna	  i	  cirka	  45	  graders	  vinkel	  från	  kameran	  och	  belys	  
spelplatsen	  något	  uppifrån.	  Då	  får	  du	  intressanta	  nyanser	  och	  skuggor.	  Prova	  tills	  det	  ser	  
snyggt	  ut.	  	  

Ljud	  

• Fäst	  två	  myggor	  vid	  spelplatsen	  –	  stereoljud.	  
För	  att	  återge	  ett	  stereoljud	  behövs	  två	  mikrofoner.	  Med	  fördel	  placeras	  två	  myggor	  på	  
varsin	  sida	  om	  köksbänken,	  så	  nära	  spelplatsen	  som	  möjligt	  utan	  att	  de	  syns.	  

Ifall	  kocken	  ska	  prata	  till	  kameran,	  så	  kan	  stereoljud	  göra	  att	  talet	  låter	  oprecist.	  I	  det	  fallet	  
är	  det	  bättre	  att	  nöja	  sig	  med	  en	  mygga,	  fäst	  på	  kockens	  förkläde	  eller	  dylikt.	  Vill	  man	  i	  
detta	  läge	  skapa	  en	  rumskänsla	  i	  ljudet	  behövs	  ytterligare	  två	  mikrofoner	  för	  att	  fånga	  
detta.	  Har	  kameran	  inbyggd	  stereomikrofon	  kan	  denna	  användas	  för	  rumsljud,	  dock	  med	  
risk	  att	  oönskat	  ljud	  från	  kameran	  och	  fotografen	  fångas	  upp.	  

Redigering	  

• Klipp	  mellan	  de	  två	  vinklarna	  för	  att	  skapa	  variation	  
• Tidsförkorta	  –	  klipp	  när	  inget	  viktigt	  händer,	  klipp	  vid	  upprepningar	  
• Skapa	  snygg	  paketering	  (inledning,	  avslutning)	  
• Hyfsa	  till	  ljudet	  

Använd	  vinkeln	  ovanifrån	  främst	  för	  att	  momenten	  ska	  synas	  tydligt,	  och	  närbilderna	  för	  
att	  skapa	  stämning	  och	  dra	  fördel	  av	  det	  korta	  skärpedjupet	  som	  finns	  om	  filmning	  skett	  i	  
inzoomat	  läge.	  Byt	  vinkel	  för	  att	  skapa	  variation,	  eller	  för	  att	  hitta	  den	  vinkel	  som	  bättre	  
visar	  momentet.	  Klipp	  inte	  för	  ofta,	  då	  detta	  kan	  se	  ut	  som	  ”klippsjuka”.	  
Tidsförkorta	  utan	  att	  instruktionerna	  blir	  otydliga.	  Klipp	  när	  inget	  väsentligt	  händer.	  Klipp	  
bort	  upprepningar.	  Tänk	  på	  att	  max	  15	  sekunder	  medger	  att	  videon	  kan	  läggas	  på	  
Instagram.	  
En	  bra	  inledning	  och	  avslutning	  är	  att	  snabbt	  låta	  bilden	  tona	  till	  svart,	  max	  tio	  bildrutor,	  
alltså	  mindre	  än	  en	  halv	  sekund.	  En	  typisk	  slutbild	  är	  också	  bra,	  om	  man	  vill	  sätta	  en	  
återkommande	  prägel	  på	  sina	  videor.	  Exempel	  på	  sådan	  finns	  i	  flertalet	  av	  de	  videor	  som	  
producerades	  under	  detta	  examensarbete.	  

Bearbeta	  ljudet	  med	  equalizer	  för	  att	  skära	  bort	  fula	  frekvenser	  och	  lyfta	  fram	  snygga.	  
Använd	  också	  komprimering	  av	  ljudets	  dynamiska	  omfång,	  med	  hjälp	  av	  
compressor/limiter,	  så	  att	  ljudet	  blir	  tydligt	  och	  får	  lämpliga	  nivåer.	  Ljudtoppar	  på	  –10dBFS	  
är	  lagom.	  (Videorna	  i	  detta	  projekt	  redigerades	  i	  Adobe	  Premiere,	  där	  nämnda	  dB-‐skala	  
gäller.	  I	  annan	  programvara,	  såsom	  Avid,	  kan	  annan	  skala	  gälla.)	  

Lagom	  längd	  på	  korta	  tutorials	  

• 15	  sekunder:	  Videor	  med	  upptill	  fem	  moment	  
o Tillexempel	  skala	  en	  lök,	  dela	  den,	  hacka	  den,	  vända	  den,	  hacka	  färdigt	  …	  	  

• 30	  sekunder:	  Videor	  med	  fler	  än	  fem	  moment	  
o Tillexempel	  skala	  en	  mango,	  dela	  den,	  skära	  den	  på	  flera	  olika	  sätt	  

Dessa	  rekommendationer	  är	  ungefärliga.	  Vissa	  videor	  kan	  bli	  kortare	  än	  15	  sekunder,	  och	  
de	  längre	  kan	  variera	  mellan	  cirka	  20	  och	  40	  sekunder.	  Längden	  på	  en	  kort	  
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instruktionsvideo	  beror	  inte	  bara	  på	  antal	  moment,	  utan	  även	  på	  hur	  invecklade	  momenten	  
är.	  Tillexempel	  kan	  i	  vissa	  fall	  fler	  än	  fem	  moment	  rymmas	  inom	  15	  sekunder.	  	  	  

Tidsåtgång	  

• Åtta	  korta	  videor	  per	  arbetsdag	  hinner	  filmas	  
o gällande	  videor	  av	  typen	  i	  detta	  projekt	  

• Tre	  dagar	  behövs	  för	  att	  redigera	  dessa	  åtta	  videor	  
o beroende	  på	  nivå	  av	  noggrannhet,	  erfarenhet	  och	  snabbhet	  naturligtvis	  (men	  

stressa	  inte	  på	  bekostnad	  av	  resultatet!)	  
Under	  detta	  examensarbete	  tog	  produktionen	  av	  varje	  video,	  från	  inspelning	  till	  färdig	  
video,	  i	  snitt	  tre	  timmar	  totalt.	  Det	  kan	  möjligtvis	  göras	  fortare	  –	  i	  detta	  projekt	  skyndades	  
det	  ibland	  långsamt,	  för	  att	  ge	  tid	  till	  utvärdering	  och	  till	  att	  testa	  olika	  varianter	  i	  
redigeringen.	  	  

	   	  



Korta	  instruktionsvideor	  inom	  matlagning	  

20	  juni	  2015	  
	  

ME1502	  

Examensarbete	  för	  högskoleexamen	  i	  medieteknik,	  15	  hp	  

28	  

Referenser	  
Dancyger,	  Ken.	  2007.	  The	  technique	  of	  film	  and	  video	  editing.	  4.	  uppl.	  Oxford:	  Elsevier.	  
	  
SVT.	  2015.	  Televisionens	  historia	  i	  årtal	  	  
http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-‐historia/televisionens-‐historia-‐i-‐artal	  (hämtad	  30	  april	  2015)	  
	  
Voodoofilm.	  2002.	  Konsten	  att	  klippa	  film	  
http://www.voodoofilm.org/artikel/klippning	  (hämtad	  19	  maj	  2015)	  
	  
Voodoofilm.	  2002.	  Färgtemperatur	  
http://www.voodoofilm.org/artikel/fargtemperatur	  (hämtad	  20	  maj	  2015)	  
	  


