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Abstract 
This thesis examines if use cases is a suitable method when making manuals for the different shifts 
of the directors of broadcast. The directors of broadcast, at the unit of SVT News & Current Affairs, 
are a working team that plans and directs mainly news programmes at Sveriges Television in 
Stockholm. Their working practices have been documented and put in a manual for each shift. 
 
The purpose of this thesis was to create manuals for the directors of broadcasts shifts by making a 
use-case model over their interactions with different computer programmes. At the same time a 
compilation over how the system works was made. A comparison between the work performed at 
different shifts was also made to see if there were any parts in their work that just occurred during 
some shifts. 
 
The results show that use cases is a good way of constructing manuals for computer programmes, 
but when using the method to create manuals for shifts that contains both working with computer 
programmes and cooperation between people the method fails to capture the human cooperation. 
Despite this drawback the method has proven to be a useful tool to use when creating manuals. 
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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker om användarfall, en metod som normalt sett används för att utveckla och 
designa datorsystem, är lämplig att använda för att göra manualer som beskriver arbetspassen för 
sändningsproducenter. Sändningsproducenter är en yrkesgrupp som jobbar med nyhets- och 
samhällsprogram på enheten SVT Nyheter och Samhälle på Sveriges Television i Stockholm.  
 
Syftet med arbetet var att ta fram manualer genom att göra användarfall över 
sändningsproducenternas arbete med olika datorprogram. Samtidigt som detta gjordes så skapades 
en sammanställning av hur systemet som sändningsproducenterna använder fungerar. En jämförelse 
mellan de olika arbetspassen gjordes också för att se om det var något arbetsmoment som endast 
förekom under några arbetspass.  
 
Resultatet visar att användarfall är en bra metod när man ska konstruera manualer till datorprogram, 
men när den används för att skapa manualer till arbetspass som innehåller både arbete med 
datorsystem och samarbete mellan människor så brister metoden i att fånga detta. Trots detta så var 
metoden användbar för att konstruera de efterfrågade manualerna.  
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Förord 
Examensarbetet du just ska läsa är avslutningen på min utbildning till civilingenjör i ljudteknik och 
medieteknik, vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utfördes för att sändningsproducenterna på 
SVT Nyheter och Samhälle behövde manualer över deras arbetspass. Examensarbetet utfördes 
mellan februari 2007 till juni 2007 på Sveriges Television i Stockholm 
 
Jag vill tacka min handledare Kaisa Unander för att jag fick uppdraget samt för all hjälp med så väl 
praktiska som teoretiska saker i Tv-huset och systemtekniker Magnus Åström för all hjälp med den 
tekniska informationen. Tack till alla i arbetsgruppen sändningsproducenter för all hjälp med 
arbetet, framförallt till gruppchef Andreas Turai. Tack även till övrig personal på SVT Nyheter och 
Samhälle. Ett stort tack till min sambo Dan Ohlsson för bra stöd och korrekturläsning. Dessutom 
vill jag tacka min familj och alla mina vänner för allt stöd och uppmuntran. Slutligen vill jag tacka 
min examinator Kåre Synnes. 
 
Lund, december 2007 
Cecilia Sörensson 
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1. Inledning 
 
Utvecklingen av det digitala marknätet har medfört att konkurrensen bland TV-kanalerna ökat, 
eftersom konsumenten får tillgång till fler kanaler nu, än vad de fick via det analoga marknätet. 
Dessutom är det enklare att ta emot olika betalkanaler via digitalboxarna. Konsumenten kan få in 
betydligt fler kanaler via boxen för det digitala marknätet än vad som var fallet när man tittade via 
det analoga marknätet. Detta betyder att man inte behöver några extra TV-boxar eller paraboler, för 
att få fler kanaler än Sveriges Television (SVT) och TV4 (Pettersson & Pettersson, 2007 och 
Medieutveckling, 2006). 
 
Konkurrensen mellan nyheter och samhällsprogram ökar också i och med övergången till digitalt 
marknät. Detta trots att nyheter är dyrt att producera då det behövs mycket personal för att driva en 
nyhetsredaktion (Pettersson & Pettersson, 2007). SVT Nyheter och Samhälle (SVT NoS) på 
Sveriges Television producerar nästan alla SVT: s nyhets- och samhällsprogram, som sänds från 
Stockholm, exempel på detta är bland andra Rapport, Aktuellt och Agenda.  
 
På SVT Nyheter och Samhälle finns en arbetsgrupp som heter sändningsproducenter. 
Arbetsgruppen har idag ett krav på sig från företaget att arbeta med många olika typer av program 
och sändningar. Detta innebär att medarbetarna cirkulerar på olika arbetspass där arbetsuppgifterna 
varierar. Avdelningen har dessutom en rätt stor personalomsättning.  
 
Rutinerna för arbetet med sändning av program är starkt präglat av vem som arbetar. Detta leder till 
att det blir olika besked om hur man arbetar för den som kommer ny till avdelningen, de nya 
medarbetarna kanske till och med utvecklar ännu en rutin. För att underlätta för både nya och gamla 
medarbetare var sändningsproducenterna på SVT Nyheter och Samhälle i behov av att få 
arbetsgången på arbetspassen, dokumenterade. En sådan dokumentation låg sedan till grund för att 
sammanställa manualer, en för varje arbetspass. Manualerna framställdes med hjälp av 
användarfall, en metod som främst används för att utarbeta designen för och utvecklingen av nya 
datorsystem och även manualer till dessa. Användarfall fokuserar på interaktionen mellan människa 
och datorsystem och hur de påverkar varandra.  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka hur det fungerar att framställa manualer med arbetsrutiner 
genom att dokumentera interaktionen mellan medarbetarna i arbetsgruppen sändningsproducenterna 
och de datorsystem som finns på SVT Nyheter och Samhälle.  

1.2 Frågeställning 
För att uppnå syftet så söktes svar på frågorna  

• Hur fungerar användarfall för att göra manualer för ett redan existerande system? 
• På vilket sätt skiljer sig arbetsprocesser/användarfall sig åt mellan olika program?  
• Hur kan funna arbetsprocesser/användarfall beskrivas i form av en manual? 
• Hur ser systemet, som sändningsproducenterna använder, ut? 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet behandlar enbart arbetspass för personal inom gruppen sändningsproducenter på SVT NoS. 
De arbetspass som främst har fokuserats på är de som har med producerandet av nyhets- och 
samhällsprogram att göra. De arbetspass som berör mixningen av bildkällor vid sändning av 
programmen behandlas mycket kort då detta förfarande är stort och komplext, detta område skulle 



 

2 
  

behöva ett eget examensarbete i sig. Arbetet innefattar inte heller de arbetspass som infinner sig på 
Barnkanalen, efter beslut mellan författaren och handledaren. 
 
Datorsystemet som denna rapport avhandlar är avgränsat till att bara omfatta de datorprogram som 
personal inom gruppen sändningsproducenter använder i sitt arbete. I termen datorprogram så 
innefattas inte bildmixern, som ju är en form av datorprogram. I beskrivningen av hur dessa 
datorprogram kommunicerar med varandra så tillkommer några delar av systemet för att förtydliga 
hur kommunikationen sker.  

1.4 Metod 
Arbetet är utfört enligt följande metod. En förstudie av systemet och arbetsgruppens arbete gjordes, 
samt studier av litteraturen om användarfall. Utifrån litteraturen så bestämdes utseendet på de 
användarfall som skulle skrivas. Observationer av alla arbetspass har gjorts och den dokumentation 
som observationerna genererade låg till stor del till grund för de användarfall som skrevs. När alla 
användarfallen var identifierade så skapades aktivitetsdiagram för varje arbetspass och dessa låg 
sedan till grund för de manualer som skrevs. När manualerna var klara så skickades de ut till valda 
delar av personalen för att få feedback på innehållet. Den kritik som framfördes av personalen 
hörsammades och vissa ändringar gjordes. 

1.5 Rapportens struktur 
I inledningen ges en kort bakgrund till uppkomsten av arbetet, samt arbetets syfte, frågeställningar 
och avgränsningar. Bakgrunden i rapporten är uppdelad i två kapitel ett om Sveriges Television och 
systemet som arbetet berör (kapitel 2) och ett om användarfallsmodellen (kapitel 3). Metoden för 
framställandet av manualer beskrivs i kapitel 4. Resultatet av arbetet och svaren på 
frågeställningarna redovisas i kapitel 5 och diskussionen behandlar svaren till frågeställningarna 
och slutsatserna av arbetet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sveriges Television 
Sveriges Television (SVT) är ett svenskt public service företag som ägs av stiftelsen 
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB (svt.se, 2007). SVT sänder och producerar tv-program i alla genrer och ska 
vara tillgänglig för alla (Kulturdepartementet, 2006). Definitionen på public service television i 
Sverige är ”Television i allmänhetens tjänst”. Detta innebär att Sveriges television opartiskt och 
sakligt ska granska makthavare och beslutsfattare i Sverige och ha ett brett programutbud av hög 
kvalité. Public service televisionen ska informera, utbilda och underhålla publiken (Hadenius & 
Weibull 2003), dock inte nödvändigtvis allt på samma gång. 

2.1.1 SVT Nyheter & Samhälle 
Inom företaget finns åtta producerande enheter som står för SVT:s produktion både för TV, på 
internet och i mobiltelefonen. En av dessa enheter är SVT Nyheter & Samhälle (SVT NoS). Här 
produceras de flesta av nyhetsprogrammen som sänds i hela landet, som t.ex. Aktuellt, 
Kulturnyheterna och Rapport. Här produceras även ABC (de regionala nyheterna för Mälardalen) 
och Agenda. Enheten är en av SVT:s största enheter och här pågår verksamhet alla dagar hela året. 
Enhet är i sin tur indelad i olika arbetsgrupper och en av dessa arbetsgrupper är 
sändningsproducenterna. Denna arbetsgrupp arbetar med nyhetsprogrammen, de flesta 
samhällsprogrammen samt verkar som sändningsproducenter på Barnkanalen. I yrkesbenämningen 
sändningsproducent finns fem olika yrkesroller; sändningsproducenter, sändningsassistenter, TOM 
(technical operating manager - tekniskt ansvarig), mixer och scripta. Det är dessa yrkesroller som 
arbetet refererar till.  

2.2 Systemet 
Det som behandlas som systemet i detta arbete är i själva verket ett flertal datorprogram, servrar och 
små delsystem som samverkar. Nedan beskrivs de viktigaste verktygen som används av 
arbetsgruppen. Dessutom beskrivs kontrollrummen, platsen varifrån ett program sänds, här länkas 
många av delsystemen samman. 

2.2.1 Avstar  
När man jobbar som sändningsproducent, sändningsassistent och scripta så används Avstar för att 
ändra i körschemat, som är upplägget för sändningen. I Avstar finns hela organisationens olika 
körscheman samlade i en filstruktur. Programmet är uppdelat i olika ytor, se bild 2.1.  
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Bild 2.1 visar skärmbild av Avstar 
 
I listytan (listvyn) finns programpunkterna i rader, där en rad är ett så kallat dokument. Här skrivs 
vad det är för programpunkt. I listytan radas punkterna upp efter hur de kommer i sändningen. Först 
kommer någon form av vinjett och nedanför den hittar man sedan första programpunkten. I 
dokumentformytan finns olika fält för dokumentet. Vissa av dessa fält fylls alltid i eftersom de är 
centrala när det gäller uppbyggnaden av sändningen och några fält fylls i mån av tid. I 
dokumenttextytan för dokumentet skrivs påannonser och telegramtexter in, här skrivs även 
produktionsmärken in.  
 
Produktionsmärken (¤) och de maskininstruktioner som står i dem är den information som Hawrys, 
se kapitel 2.2.3, hämtar när man laddar upp ett körschema i kontrollrummet. I ett produktionsmärke 
skrivs först en stjärna (*) för att tala om att det är en maskininstruktion, därefter skrivs olika koder 
beroende vilken typ av medium som hör till programpunkten. Några exempel på koder är DKS för 
videofiler, BM för stillbilder och GR för rörlig grafik, efter den specifika koden skrivs filnamnet in. 
Skyltar till sändningen, så som skyltar i inslag och namnskyltar på programledaren, skrivs också in 
som produktionsmärken. Efter stjärnan skrivs det som ska stå i namnskylten och på sista raden 
skrivs en namnskyltskod, se bild 2.2. Alla koder för medverkande i ett program har siffror och alla 
koder för medarbetare som deltar har bokstäver som namnskyltskoder. 
 

Listvy för valt körschema 

Filstruktur 
(Katalogyta) 

Mallområde 
(Dokumentformyta) 

Dokumenttextyta 
Produktionsmärken 
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Bild 2.2 exempel på hur namnskyltar ser ut som produktionsmärken i Avstar. 

 

2.2.2 Meta 
Meta är ett filhanteringssystem som till största del består av en mängd servrar. Dessa servrar 
innehåller de program, inslag m.m. som är nyast. Efter ett tag så arkiveras materialet till databand, 
som administreras av datorrobotar. Den första versionen av Meta kom 1997 och företaget är nu inne 
på den tredje generationens Meta (Hedman & Löfgren, 2007 och Handboken Meta, 2006).  
 
I databasen kan medarbetare även hitta inspelningar från andra kanaler som mediehanteringen1 
gjort, trailrar, delar av eller hela program som sänts, gamla inslag och telegrambilder. Oftast 
används databasen till att leta bilder som ska redigeras som telegrambilder eller ingå i inslag. Det 
går också att ta ut en del ur ett program och återge det i till exempel en nyhetssändning (Hedman & 
Löfqvist, 2007 och Handbok Meta, 2006).  
 
I Meta finns också alla körscheman, som finns i Avstar. I ett körschema i Meta kan man se om ett 
inslag har kommit in på en sändningsserver, så att det kan sändas, titta på inslag och telegrambilder, 
se vilka stillbilder som tillhör en programpunkt och bestämma när namnskyltar ska visas i ett inslag, 
så kallad namnpostning (Hedman & Löfgren, 2007 och Handboken Meta, 2006). 
 
Meta är ett stort system. Två webbservrar skapar webbsidor som medarbetare använder för att leta 
material, se körscheman med mera. Allt innehåll som visas på dessa webbsidor i form av text, bild 
och ljud lagras på 4 applikationsservrar. Dessutom så lagras all textinformation om materialet i en 
databas som är kopplad till en sökmotor, så att personalen kan söka bland allt material i META 
(Hedman & Löfgren, 2007 och Handboken Meta, 2006).  
 
När ett inslag eller telegrambilder är färdigredigerat så skickas det, inslaget postas, till de 4 
centralservrarna som är spindlarna i nätet i detta filhanteringssystem. När de rörliga bilderna 
överförs till centralservern så går det via browsekodare som skapar en lågupplöst kopia av filen som 
sedan kan visas på Metas webbsidor. När videofilen sedan kommit till centralservern så kopieras 
den till en databandsrobot. Alla inslag som har sänts sedan september 2001 ligger på databand i 
databandsrobotarna, där en TSM server agerar bibliotekarie bland alla dessa databand. En TSM 
server är en databas som håller reda på vilka specifika inslag och program som ligger på de olika 
databanden. Systemet känner av om videofilen ligger i något körschema och då kopieras filen 
automatiskt till sändningsservrarna (2 stycken per kontrollrum). Därifrån spelas sedan inslaget upp i 
sändning (Hedman & Löfgren, 2007 och Handboken Meta, 2006). Bild 2.3 visar hur servrarna för 
videofiler är kopplade. 
 

                                                 
1 I mediehanteringen så spelas sändningar från olika tv-kanaler, inklusive SVT:s egna, in i digital form och läggs in i 
Meta. Mediehanteringen är en plats på SVT där signaler från flera tv-stationer tas emot. I mediehanteringen finns också 
spelare till olika medieformat, vilket gör det möjligt att få över material från olika medier till  META.  
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Bild 2.3 visar servrar som hanterar videofiler i META (Handbok META). 
.  

2.2.2.1 PreCut  
PreCut är ett program som ingår i Meta. Det startar när man vill se ett inslag som kommit upp vid 
en sökning i Meta eller när man vill se ett inslag som finns i körschemat. Här spelas en version med 
låg upplösning av inslaget upp. I PreCut kan man klippa ut delar av ett inslag och posta det till ett 
körschema som ett färdigt inslag eller till en Avid redigering för att arbeta vidare med bilderna. Det 
går även att ta ut stillbilder ur ett inslag eller telegrambilder i PreCut. 
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Bild 2.4 visar PreCut 

 

2.2.2.2 PreTime  
PreTime, se bild 2.5, är ett program som används i Meta för att bestämma när namnskyltar och 
andra skyltar ska visas i ett inslag. I programmet kan man dessutom bestämma hur långa skyltarna 
ska vara samt ta bort och byta plats på skyltar. 
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Bild 2.5 visar PreTime med ett körschema i bakgrunden 

 

2.2.3 Hawrys  
Hawrys är ett program som styr all hårdvara i kontrollrummen. Med detta menas att Hawrys, via 
kommandon från användaren, styr t.ex. sändningsservrar (där all rörlig bild ligger lagrad), 
bildminne (grafikkort på server som visar stillbilder och namnskyltar) och grafikdatorer (all rörlig 
grafik). 
 
Hawrys läser av de produktionsmärken som skrivs in i Avstars dokumentyta, se ovan. Genom dessa 
koder så vet Hawrys vad det är den ska styra. Att man skriver en stjärna framför koden i Avstar är 
till för att Hawrys ska förstå att det är en maskininstruktion, se bild 2.1 ovan, som Hawrys då ska 
läsa av (Hawrys användarmanual, årtal saknas). 
 
Hawrys kontrollerar även undertextning. Står det ett stort T i t-kolumnen i Avstar så betyder det att 
inslaget är textat. Det finns då en fil med samma namn som inslaget med textningen, Hawrys känner 
av det och säger till textmaskinen att starta den textfilen samtidigt som inslaget startas (Hawrys 
användarmanual, årtal saknas).  
 
När ett inslag är startat så visar Hawrys ett nedräkningsur i övre vänstra hörnet i bild. Den totala 
tiden för inslaget visas i det nedre vänstra hörnet. Då det är 10 sekunder kvar av inslaget visar 
Hawrys slutordet där total tiden har stått (Hawrys användarmanual, årtal saknas).  
 
Hawrys gränssnitt är oftast uppdelat i 3 olika fönster, översiktsfönster, detaljfönster och 
informationsfönster, se bild 2.6. 

PreTime 
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Bild 2.6 visar Hawrys gränssnitt. 

 
I översiktsfönstret visas rubrikerna för de olika programpunkterna i körschemat och även vilket 
körschema som har hämtats och när det hämtades. Detaljfönstret visar alla produktionsmärken som 
har med en programpunkt att göra. De kan vara ett inslag och namnskyltarna till det, eller bara en 
namnskylt. I informationsfönstret visas information och eventuella alternativ som hör samman med 
de funktioner som programmet utför (Hawrys användarmanual, årtal saknas). 
 
För att hämta ett körschema så trycker man på ”TANKA” på tangentbordet, se förklaring nedan. Då 
visas i informationsfönstret vilka körscheman man kan välja samt vilken kombination av tangenter 
som behövs för att ett specifikt körschema ska laddas. Man trycker in önskad tangentkombination 
och körschemat laddas (Hawrys användarmanual, årtal saknas). 
 
Programmet har tre olika listlägen, editeringsläge, det som visas på bild 2.6 ovan. I detaljfönstret 
visas då bara de produktionsmärken som är kopplade till den programpunkt, som är markerad i 
översiktsfönstret. Körschemaläget visar alla produktionsmärken till alla programpunkter som finns i 
detaljfönstret, det är detta läge som oftast används när man ska sända. Till sist så finns det även ett 
’löpläge’, det används bara när man har löp i sändningen. Alla programpunkter visas då som en lista 
mot en grå bakgrund. För att växla mellan dessa olika lägen så trycker man på ”LISTA” (Hawrys 
användarmanual, årtal saknas). 
 
Till den dator som har Hawrys installerat så ser tangentbordet lite speciellt ut, se bild 2.7. 

Informationsfönster 

Detaljfönster 

Översiktsfönster 
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Bild 2.7 visar tangentbordet till en dator med Hawrys installerat 

 
Nedan följer en beskrivning av de knapptryckningar som används mest frekvent på Hawrys 
tangentbordet 

 
CUE - Laddar inslag på vald kanal, A eller B. 
PLAY - Startar inslaget på vald kanal, A eller B. Startar också nedräkningsur och 
undertext när det finns. 
TANKA – Laddar körschema från Avstar. Välj i Informationsfönstret vilket körschema 
som ska laddas. 
TANKA *2 – Laddar om senast valda körschema från Avstar. 
LISTA – Växlar mellan editeringsläge och körschemaläge i detaljfönstret samt till ’löpläge’. 
BM1 & 2 – Laddar en stillbild till antingen BM1 eller BM2, det vill säga vilken grafikkort 
den ska visas från. 

De tre översta är direkta citat från Hawrys användarmanual, övriga tre har författaren modifierat. 

2.2.4 Avid  
Avid Newscutter är ett redigeringsprogram som används främst av dem som arbetar som redigerare 
på SVT NoS, men yrkesrollen sändningsproducent innefattar även viss redigering. Programmet 
hanterar högupplösta videofiler och i programmet kan dels utföra vanlig redigering, dvs. att klippa 
ihop bildsekvenser, mixa ljudet till dessa och lägga på speakertext. I programmet finns också 
effekter för att bearbeta bilder och skapa nya bilder (Lathund för journalistredigering, 2001).  

2.2.5 Easycut  
Easycut är ett redigeringsprogram som går att använda på vanliga Pc-datorer till skillnad från Avid 
som kräver en helt egen dator för att programmet ska fungera bra. I Easycut redigerar man en 
lågupplöst kopia av det högupplösta material som man tankat in från band eller hämtat i Meta, till 
en lagringsserver. När redigeringen i Easycut sedan är klar så har alla klipp och ändringar man gjort 
sparats i en EDL, (Edit decision list). Listan skickas sedan iväg som ett ”beställningsjobb” och då 
görs utklipp ur det högupplösta materialet enligt denna lista. Dessa urklipp renderas sedan ihop till 
ett nytt inslag som sparas på lagringsservern, där också det från början intankade materialet ligger 



 

11 
  

kvar. Det går både att redigera ett inslag och posta till ett körschema eller att förredigera ett inslag 
och skicka iväg det till redigeringsprogrammet Avid för att finputsa det (Ardendo products, datum 
saknas, Handbok Easycut, 2007 och e-post från Magnus Åström, 2007).  

2.2.6 Cosmo  

Cosmo var från början ett webbaserat grafikprogram, där man kunde göra grafik efter givna mallar. 
Exempel på detta är att man kan göra en telefonplatt, det vill säga en bild som visar en person som 
blir intervjuad per telefon, se bild 2.8 (N. Krantz, 2003). Sedan januari 2007 är Cosmo en 
applikation, ett fristående datorprogram, men dess funktion är den samma. I programmet kan man 
välja vilket nyhetsprogram man gör grafiken till och får då se vilka mallar som man kan välja 
mellan, se bild 2.9 (Cosmo, datum saknas).  
 

 
Bild 2.8 visar en telefonplatta 

 

 
Bild 2.9 visar olika mallar att välja mellan till Rapport 
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2.2.7 Viz Pilot 
Viz Pilot är ett grafiksystem som hanterar både 2D och 3D grafik (animationer). Systemet är 
anpassat för att vara kompatibelt med övriga system på nyheterna såsom META, Avstar och 
Hawrys. På SVT NoS används verktyget Pilot främst för att skapa rörlig textgrafik via redan färdiga 
mallar där endast texten behöver fyllas i (Viz/Pilot SVTs dataprogram, 2007).  

2.2.8 Mathis 
Mathis (Materialhanteringssystem) är ett program som är gjort för att hantera alla de band som 
finns i de olika produktionerna på SVT. Mathis håller reda på var banden finns, till vilken sändning 
de tillhör och om innehållet på banden är råmaterial eller färdiginspelade program (även kallat 
sändningsmaterial). Systemet ska, enligt SVT:s handbok om Mathis, ”stödja de 
programproducerande enheterna och förse planerings- och sändningsenheterna med information om 
lagringsmedia och sändningsmaterial.” (Handboken för Mathis, 2006). Systemet hanterar även 
arkivering, arkivvård och material som hyrts in för försäljning. 
 
Arbetsgruppen sändningsproducenter använder Mathis främst när de jobbar med 
samhällsprogrammet Agenda. Då används programmet till att registrera de band som programmet 
spelas in på, berätta när bandet är klart för sändning och hur det ska arkiveras. 

2.2.9 Polopoly och Meta Edit 
Polopoly är det program som SVT använder för att publicera saker framför allt på webben. Det är 
en så kallad CM-programvara, Content Managment, vilket innebär att det är ett ”webbaserat 
verktyg för informationshantering och innehållspublicering av t ex text, bild, ljud och 
video”(Ericsson, 2003). Polopoly är utvecklat i Java och genom programmet så kan man publicera 
både på webb och podd-tv (Polopoly SVT: s dataprogram, 2007 och Ericsson, 2003). 
 
Meta Edit är ett webbaserat program som är skapat på Sveriges Television. I Meta Edit så gör man 
pekfiler, egentligen textfiler, som talar om vilken del av en streamad videofil som ska publiceras på 
internet. Pekfilen innehåller tidkoden för när den publicerade delen för filen startar och slutar 
Genom att skapa nya pekfiler till en videofil så ändrar man innehållet i och längden på ett 
videoklipp på webben (Bierbum, 2007). 

2.2.10 Kontrollrummen 
I kontrollrummen länkas systemen samman och det är här sändningen utförs. Tre stycken 
kontrollrum finns i anslutning till nyhetsstudion. För att gå ut i sändning måste kontrollrummets 
utgående ljud och bild läggas ut av programkontrollen för respektive kanal. Större delen av 
programmens spelplatser, dekoren där programledaren befinner sig vid sändning, är samlade i en 
enda stor studio, nyhetsstudion. Några spelplatser är avskärmade med dragväggar för att personal 
ska kunna vistas i studion trots att sändning pågår från dessa spelplatser. Det är bara sändningen av 
Agenda, Lilla löpsedeln och inspelningen av Kunskapskanalen som inte sker i nyhetsstudion.  
 
Det bildmässiga materialet som ska gå ut i sändning passerar via mixern, som lägger ut olika källor. 
Dessa källor kan vara allt från rena kamerabilder, inslag och grafik till förprogrammerade 
kombinationer av källor t.ex. vädret, bilder som visas skärmar i studion m.m. K1 och K2 
(Kontrollrum 1 och Kontrollrum 2) är de två större kontrollrummen, där finns separata ljudbord 
som är bemannade med ljudtekniker vid sändning. Det är i K1 och K2 som de flesta 
inprogrammerade kombinationerna av källor finns. Mellan K1 och K2 sitter bildingenjören som 
bland annat har hand om ljuset på de olika spelplatserna och hur färger återges i kamerorna. I K3 
(Kontrollrum 3), som är det minsta kontrollrummet, är det byggt mer för att en person ska kunna 
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köra sändningen själv. Mixern och ljudbordet är sammankopplade i K3 så att när man lägger ut en 
källa i sändning så ska ljudregeln följa med upp automatiskt. Det finns även ett separat ljudbord 
som används ibland vid intervjuer som spelas in eller sänds från K3. Vid dessa tillfällen så finns en 
ljudtekniker även i K3. I kontrollrummen har sändningsproducenter, sändningsassistenter och 
redaktörer tillgång till Hawrys, META, Avstar, Pilot och Cosmo.  
 
Att beskriva hur allt i kontrollrummet är sammankopplat och programmerat, med mixern och 
ljudbordet som nav är en väldigt stor uppgift och därför berörs bara kontrollrummen helt kort i detta 
kapitel. 

2.3 Redan existerande manualer. 
Uppgiften att göra manualer till arbetspassen har påbörjats tidigare av anställda i arbetsgruppen och 
det existerade några manualer vid arbetets början. Dessa manualer var utspridda, i Avstar var det 
upplagt en lista på arbetspass, men bara fem av dem innehöll en manual. Under olika program i 
Avstars filstruktur låg också manualer för sändningsproducenterna, till exempel under Gomorron 
Sverige. På sändningsproducenternas internsida på intranätet fanns sex stycken manualer 
publicerade. Program- och uppgiftsmanualer var också publicerade på sändningsproducenternas 
internsida, men det var inte helt självklart vart man skulle söka efter dem. Under rubriken Tips 
(numera Tips om redigering och webb), låg många program- och uppgiftsmanualer dock gjorde 
rubriken att det inte var självklart att leta efter manualer under denna rubrik. 
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3. Användarfallmodell 
Ett användarfall är en beskrivning av hur olika aktörer använder ett system för att nå ett specifikt 
mål. Genom att göra flera användarfall och diagram, där diagrammen beskriver olika samband 
mellan användarfall och aktörer, så skapas en modell av vilka krav som ställs på ett system. En 
sådan modell kallas användarfallsmodell, den representerar endast de funktionella kraven som ställs 
på ett system (Bittner & Spence, 2003).   
 
Tekniken med att använda användarfallsmodeller används främst när ett nytt system ska utvecklas. 
Användarfall är inga isolerade enheter utan man behöver ha en uppfattning om i vilket sammanhang 
och i vilken miljö som systemet ska användas för att kunna använda användarfallsmodeller effektivt 
(Bittner & Spence, 2003).  

3.1 Aktörer 

3.1.1 Innebörden av en aktör  
Allt som interagerar med systemet kallas aktörer. En aktör kan vara en människa, mjukvara, 
hårdvara eller ett nätverk. Man skiljer mellan aktörer och användare, en aktör är en definierad roll 
som en användare av systemet kan inta. En användare av systemet kan uppträda i olika roller och 
därmed vara olika aktörer till systemet (Schneider & Winters, 2001, Bittner & Spence, 2003 och 
Jacobson et al, 1992). Ett exempel är en person som arbetar med att administrera bokade 
tågbiljetter, som kunder bokat via SJ: s hemsida. På arbetet har han/hon rollen som administratör 
som använder SJ:s biljettsystem. När personen köper egna tågbiljetter från SJ:s hemsida, så har han 
eller hon rollen som kund. Samma person har olika roller som interagerar med SJ:s biljettsystem.  

3.1.2 Identifiering av aktörer 
För att göra en användarfallsmodell så behöver man identifiera vilka aktörer som systemet har. Det 
finns två typer av aktörer, den primära som är den som använder systemet för att nå ett förbestämt 
mål och den sekundära som underhåller och övervakar systemet (Jacobson et al, 1992). Ett enkelt 
sätt att gå till väga när man ska definiera aktörer är att först se vilka användare som kommer att 
använda systemet och därefter titta på vilka olika roller som de kan tänkas ha samt vad de ska nyttja 
systemet till. Att börja med de primära aktörerna är att föredra, de är oftast lättare att identifiera 
(Bittner & Spence, 2003). 
 
De aktörer till systemet som är t.ex. annan mjukvara eller hårdvara är lite svårare att identifiera än 
de mänskliga aktörerna. Det gäller att man vet vad som är innanför och utanför systemet för att 
enklare kunna identifiera dessa aktörer. Det är viktigt att komma ihåg att allt utanför systemet och 
som utbyter information med systemet är aktörer. Att systemets gränser är definierade innan man 
börjar identifiera aktörer underlättar arbetet. Det är av stor betydelse att skilja på apparater och 
aktörer. En apparat är något som en aktör använder för att nyttja systemet, det är ingen aktör i sig 
(Bittner & Spence, 2003). Till exempel så är en bankomat ingen aktör i ett uttagssystem, det är bara 
ett verktyg som aktören använder för att få ut pengar från sitt konto på banken. 
 
För att skilja på de olika aktörerna så ska de namnges. Namnet ska kort beskriva vilken roll aktören 
har och/eller vilket ansvar den har gentemot systemet. En kort redogörelse av vilken roll aktören 
har, vilket ansvar den har mot systemet och vad den får ut från systemet, det vill säga vilket som är 
aktörens mål ska också finnas för varje aktör (Bittner & Spence, 2003).  
 
För att få med allt detta i beskrivningen så besvaras följande frågor, när den skrivs: 
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Vad är aktörens huvuduppgift? 
Skriver, läser eller ändrar aktören informationen i systemet? 
Behöver aktören meddela systemet om något utanför det förändras? 
Vill aktören ha information av systemet om det sker en oväntad förändring? 
Alla beskrivningarna av aktörer och deras mål blir en definition av vilka funktioner som systemet 
ska ha. (Jacobson et al, 1992). 

3.1.2.1 Tiden 
Ibland inträffar aktiviteter vid speciella tillfällen, i ett system. Ett exempel är att den sista fredagen i 
månaden så skrivs lönelistorna ut. Om denna aktivitet är beskriven som ett användarfall så finns det 
två olika sätt att hantera den. Det ena är att man representerar tiden med en aktör som då lämpligen 
kallas för ”Sista fredagen i månaden”, som initierar användarfallet. En annan metod är att tiden ses 
som en del i systemet, vilket innebär att interaktionen som beskrivs i användarfallet startar av sig 
själv vid någon tidpunkt (Schneider & Winters, 2001). 

3.2 Användarfall 
Att beskriva systemets beteende, för att uppnå ett resultat som aktören finner värde i, kallas 
användarfall. Alla användarfall som skrivs om systemet bildar tillsammans en beskrivning över 
vilka funktioner systemet har, sett ur användarens perspektiv (Schneider & Winters, 2001). Ett 
användarfall kan ses som en dialog mellan aktören och systemet, där olika transaktioner av 
information görs för att uppnå aktörens mål (Jacobsen et al, 1992). 
 
När man identifierar användarfall så bör man utgå ifrån de mål som aktörerna har, när de använder 
systemet. Målet bör även finnas i åtanke när man ska namnge användarfallet. En annan sak att tänka 
på är att namnet ska vara aktivt, det ska visa på aktivitet (Bittner & Spence, 2003). Det är bättre att 
ge användarfallet namnet ”Spelar in väder” än att namnge det ”Väderinspelning.” 
 
Innan man går in på det mest väsentliga i användarfallet, interaktionen mellan aktör och systemet, 
så ska en kort beskrivning göras där målet för aktören redovisas och i vilket sammanhang 
användarfallet uppstår (Bittner & Spencer, 2003). Interaktiviteten mellan aktören och systemet 
skrivs som en liten historia. Denna historia beskrivs utifrån aktörens perspektiv, eftersom man vill 
visa på hur aktören använder systemet för att nå ett visst mål (Bittner & Spence, 2003 och 
Schneider & Winters, 2001). Kapitlen nedan beskriver vilka olika strukturella delar ett användarfall 
består av. 

3.2.1 Vilken nivå har målet? 
Användarfall visar på interaktionen mellan aktören och systemet för att uppnå ett specifikt mål hos 
aktören, detta mål kan delas upp i olika delmål på olika nivåer. Användarens mål i sig kan också 
vara ett delmål för att nå ett större mål (Cockburn, 2001).  
 
Exempel på detta är att man för att laga mat behöver ingredienser. För att få ingredienser behöver 
man handla, för att handla behöver man pengar. Laga mat behöver man för att kroppen behöver 
näring, för att kunna leva.  
 
För att skriva användarfallen på en jämn nivå så behöver man veta vilken nivå målet i 
användarfallet ligger på (Cockburn, 2001). 
 
Cockburn använder en metafor för att beskriva de nivåer som mål kan anta. Han liknar nivåerna vid 
en bild av en horisont där himmel och hav möts. Det viktigaste målet att ta hänsyn till vid 
skrivandet av användarfall är användarens mål, de som ligger vid vattenytan. Användarens mål är 



 

17 
  

det som den primära aktören har i åtanke när han eller hon använder systemet. För att ta reda på 
användarens mål kan man ställa frågorna: ”Vad är det den primära aktören verkligen vill?” och 
”Varför gör aktören det här?” Oftast kan användarens mål bli gjort under något som kallas ”one 
sitting” och som beräknas vara mellan 2-20 minuter. Exempel på användarmål kan vara, att sända 
ett program, att sälja en bok eller att registrera enkäter, allt beroende på vad det är för system man 
pratar om. Användarnas mål är en väldigt bra summering av vilka funktioner som systemet bör ha 
(Cockburn, 2001).  
 
Ovanför vattenytan finns himlen och den sträcker sig hur långt som helst från vattenytan. De mål 
som representeras av himlen kallas för sammanfattande mål. Dessa mål beskriver i vilket 
sammanhang som användarens mål förekommer och hur andra lägre mål förhåller sig till varandra 
och som pågår under en längre tid, allt i från en dag till flera år (Cockburn, 2001). Nedan visas ett 
användarfall där målet är att sammanfatta hur en kund använder sig av ett bankkonto. 
 
Användarfall Exempel 1. Bruka ett bankkonto 
Primär aktör:  bankkunden 
Omfattande system:  banken 
Nivå:  Summerande 
Steg 
1. Användarfallet startas när kunden startar ett bankkonto på banken. 
2. Kunden sätter in pengar på bankkontot 
3. Kunden tar ut pengar från bankkontot  
4. Kunden avslutar bankkontot 
5. Användarfallet avslutas 
Användarfallet utgår från ett exempel på s 65 i Cockburn, (2001). 
 
Under vattenytan så kan vattnet vara väldigt djupt, här finns alla delmål. Alltså mål som är 
nödvändiga att uppnå för att nå användarens mål (Cockburn, 2001). Ett exempel på detta är en 
användare behöver uppfylla delmålen fylla i adress, upprätta användarkonto, välja böcker och välja 
att verkställa ordern på böcker för att kunna beställa böcker via Internet.  

3.2.2 Flöden 
Den interaktivitet som sker mellan aktör och systemet dokumenteras i så kallade händelseflöden. 
Det är i huvudsak två flöden man pratar om basflödet och alternativa flöden (Schneider & Winters, 
2001). Det finns en tredje kategori också som kallas subflöden (Bittner & Spence, 2003). 

3.2.2.1 Basflödet 
Basflödet är den serie händelser som normalt inträffar när allting går som det ska. Basflödet är det 
första flödet som beskrivs i användarfallet (Bittner & Spence, 2003 och Schneider & Winters, 
2001). Basflödet har inget namn som är specifikt i olika användarfall utan det heter alltid basflödet. 
Ett användarfall innehåller alltid ett basflöde. 

3.2.2.2 Subflöden 
Om serien av händelser som sker mellan aktören och systemet blir krånglig att beskriva kan man 
dela upp den i mindre delar, denna del kallas subflöde. Likadant om flera steg upprepas i ett 
händelseflöde fast på olika ställen eller om stegen beskriver en funktion där utförandet av 
funktionen inte är viktigt för helheten så kan dessa plockas ut och sättas i separata flöden, 
subflöden. Definitionen av ett subflöde är att antingen så görs alla händelser i det eller så inträffar 
ingen (Bittner & Spence, 2003). 
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Används subflöden så blir basflödet eller alternativa flöden enklare att läsa och förstå. Subflöden 
numreras S1, S2, ..., SN, där N är antalet subflöden som användarfallet innehåller. De ges också ett 
namn som, precis som användarfallet i sig, se ovan, ska vara aktivt formulerat. 
Istället för att beskriva alla de steg som finns i subflödet så skriver man att aktören utför subflödet 
och hänvisar till vilket nummer subflödet har (Bittner & Spence, 2003).  

3.2.2.3 Alternativa flöden 
Alternativa flöden är olika serier av händelser som aktören kan välja emellan eller som händer i 
undantagsfall, till exempel när fel uppstår. Ett alternativt flöde startar alltid med att ett speciellt 
villkor blir uppfyllt i ett annat händelseflöde, oftast i basflödet. Ett användarfall kan ha allt från inga 
till flera alternativflöden (Bittner & Spencer, 2003).  
 
Det finns tre olika typer av alternativa flöden.  
Generella alternativa flöden är flöden som kan ske på vilket ställe som helst användarfallet.  
Specifika alternativa flöden startar vid en speciell punkt i ett annat händelseflöde.  
Bundna alternativa flöden är händelseflöden som startar mellan två givna punkter i ett annat flöde 
(Bittner & Spence, 2003). 
 
Alternativa flöden namnges A1, A2 och så vidare till AN, där N är så många alternativa flöden 
användarfallet har. Alternativa flöden har också ett aktivt namn, se namn på användarfall ovan. När 
man börjar skriva ett alternativt flöde så startar man alltid med att skriva var i användarfallet det 
startar och vad det är för villkor som ska vara uppfyllt för att flödet ska ske.  
 
När man sedan har gått igenom hela det alternativa flödet så avslutas det genom att på sista raden 
ange i vilket flöde aktören ska fortsätta för att nå sitt mål eller om användarfallet avslutas. Att skriva 
att det alternativa flödet avslutar användarfallet inträffar oftast när något har gått fel. (Bittner & 
Spence, 2003). 
 
Hur vet man då vilka som är de alternativa flödena? En bra metod är att vid varje punkt i basflödet 
se efter om det finns någon annan handling som skulle kunna inträffa just nu eller om någonting kan 
gå fel just där. Även en händelse som kan ske när som helst under basflödet är ett alternativt flöde 
(Schneider & Winter, 2001). 
 
Det vanligaste sättet att skriva alternativa flöden är att man namnger och numrerar dem som ovan 
och sedan skriver man ut nummer, namn och händelserna i flödet efter basflödet i användarfallet. 
Ett annat sätt man kan använda är att skriva alternativet direkt i flödet där det initierats genom att 
till exempel skriva punkt 7a, 7b och så vidare tills flödet är slutfört (Schneider & Winters, 2001). 
Här följer ett exempel ur ett användarfall som beskriver hur man beställer böcker via Internet. 
 

7. Kunden skriver in ISBN-nr på önskad bok 
a) Om boken finns i systemet så får kunden se en kort beskrivning av vad boken 
handlar om och hur mycket den kostar och boken läggs i kundens virtuella 
kundvagn. 
b) Om boken inte finns i systemet så meddelar systemet detta till kunden och ber den 
välja en ny bok. 

 
Alternativa flöden kan också kallas för extensions, eller på svenska utvidgningar, och ses som ett 
litet användarfall, som börjar med ett villkor, fortsätter med några punkter som beskriver vad som 
händer och som slutar med att målet för utvidgningen uppfylls eller överges (Cockburn, 2001).  
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3.2.3 Extend/utvidga 
När man vill lägga till något till ett befintligt flöde eller i ett användarfall så använder man sig av 
extend-relationen. Den används också för att markera var val eller undantagsfall kan ske. Genom att 
använda extend relationen så ändras ingenting i det användarfall där något behöver läggas till, utan 
det bara förlängs med antingen ett alternativt flöde eller ett helt användarfall. Den vanligaste 
användningen för extend-relation är när man lägger till alternativa flöden (Schneider & Winters, 
2001 och Bittner & Spence, 2003). 

3.2.3.1 Extension points/utvidgningspunkt. 
För att markera var man kan förlänga användarfallet används extension points/utvidgningspunkter. 
En extension point skrivs på en egen rad och ofta inom {}-parenteser och har ett eget namn. De kan 
förekomma var som helst i händelseflödena och de kan flyttas hur som helst utan att händelseflödet 
ändras. Det existerar tre olika slags extensions points, den vanligast förekommande är att 
utvidgningspunkten markerar ett specifikt ställe i händelseflödet (Schneider & Winters, 2001 och 
Bittner & Spence, 2003). Om man skulle göra användarfall om ett system där kunder ska kunna 
beställa böcker via Internet så skulle denna extension point {Validera användaruppgifter}  finnas 
på en speciell plats i basflödet när användaren ska logga in i systemet för att kunna beställa en 
order.  
 
Extension points kan också användas för att visa att det finns tillstånd i systemet som flera av 
händelseflödena kan uppnå. Då sätts samma extension point ut på olika ställen i flödena (Schneider 
& Winters, 2001 och Bittner & Spence, 2003).  Till exempel så kommer denna extension point 
{Bankkortet återlämnas} att finnas på tre ställen i ett användarfall som beskriver ett system för 
uttag av pengar via bankomater. Eftersom kortet kommer att återlämnas om det är oläsligt, trasigt 
eller när kunden tagit ut pengar.  
 
När ett alternativt flöde kan ske när som helst inom ett visst område, så används extension points för 
att markera detta område. Två extension points används för att definiera början och slutet på 
området (Schneider & Winters, 2001 och Bittner & Spence, 2003). Om man skulle göra 
användarfall om ett system där kunder ska kunna beställa böcker via Internet så skulle det 
alternativa flödet Användaren avbryter ordern kunna inträffa någonstans mellan 
utvidgningspunkterna {Välj böcker}  och {Bearbeta order}. Dessa två punkter markerar då ett 
område i användarfallet. 
 

3.2.4 Include/inkludera 
Om flera användarfall innehåller samma steg, så kan dessa brytas ut och sättas i ett separat 
användarfall. Det nya användarfallet inkluderas sedan i de användarfall där det kom ifrån. Detta är 
vad som kallas include – relationen (Bittner & Spence, 2003). 

3.2.5 Precondition/förutsättning 
Precondition är vilka förutsättningar som behöver råda för att man ska kunna starta ett användarfall. 
En bättre definition av precondition är vilka förutsättningar som behöver råda i systemet och för 
aktören, för att användarfallet ska kunna starta (Schneider & Winters, 2001 och Bittner & Spence, 
2003). Förutsättningen i sig själv kan inte starta användarfallet, men den behöver vara uppfylld för 
att en aktör ska kunna starta användarfallet. 
 
Anledningar till att använda precondition är först och främst att man vill att varje användarfall ska 
vara en självständig enhet och även om ett användarfall A är beroende av ett annat användarfall B 
så ska man inte behöva beskriva hela B innan man startar A, utan istället skriver man att B är en 
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förutsättning för A. Det kan också vara så att det finns olika sätt att uppnå en förutsättning och 
skulle man beskriva alla dessa innan användarfallets start så skulle det bli väldigt mycket svårare att 
förstå användarfallet. Att använda precondition förenklar förståelsen för vad som behöver ha hänt 
innan ett användarfall är möjligt att starta (Bittner & Spence, 2003). 

3.2.6 Postcondition 
Postcondition är motsatsen till precondition. Det beskriver i vilket läge systemet är när 
användarfallet är avslutat. Ett postcondition ska vara sant oavsett vilka alternativa flöden eller 
subflöden som man har gått igenom i användarfallet. Detta villkor gör att det kan bli svårt och lite 
klurigt att använda postconditions. Det gäller att för varje alternativt flöde man lägger till i 
användarfallet också lägga till det tillstånd som systemet kan ha när man har gått igenom det 
alternativa flödet, så att postcondition alltid är sant (Bittner & Spence, 2003). 

3.2.7 Scenario  
Ett scenario är när man går igenom ett användarfall och följer en specifik väg. Användarfallet tar 
sin början i basflödet som vanligt, men sedan när man kommer till en extension point så följer man 
den och ser vad som händer efteråt och så vidare till man kommer till en punkt där det står att 
användarfallet är avslutat. Hela denna väg blir då ett scenario. Man får en överblick av vad som 
händer i en viss situation från början till slut (Bittner & Spence, 2001). 
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3.2.8 Olika typer av användarfall 
Det finns olika sätt att skriva och framställa användarfall på de vanligaste beskrivs här. 

3.2.8.1 Fully dressed 
Formatet fully dressed är ett välanvänt format som innehåller en kolumn med text och numrerade 
steg. Det innehåller inga om framställningar, det vill säga man skriver inte om det här inträffar så 
händer detta eller detta. Numreringen i framförallt utvidgnings delen är en kombination mellan 
bokstäver och siffror, som exempel kan ges 3a, 3a1, 3a2 osv. (Cockburn, 2001).  
Mallen för detta formatet ser ut så här:  
 
 

Fully dressed 
 
 

Användarfall #   Namnet – Namnet ska berätta målet som en fras med ett aktivt verb. 
 

Sammanhang:  En kort beskrivning om och i vilket sammanhang som användarfallet 
förekommer och vad målet med användarfallet är. 

 
Systemomfattning:  Vilket system som ses som en svart låda i användarfallet. 

 
Nivå:  Är målet på användarens nivå, eller är det sammanfattande eller ett delmål. 

 
Primär aktör:  Namnet på den primära aktören och en kort beskrivning. 

 
Intressenter:  En lista på intressenterna till användarfallet och vad deras huvudintresse är. 

 
Precondition:  Vilka förutsättningar som behöver råda i systemet och världen utanför för att 

användarfallet ska kunna initieras. 
 

Trigger:  Vilken handling som startar användarfallet. 
 

Huvudscenariot:  Skriv de olika stegen i scenariot från start till mål. 
 1. Handling som sker 
 2. Handling som sker 
 

Extension:   Skriv utvidgningarna här, en i taget 
 

<Nummer i 
huvudscenariot> 

<villkor för 
utvidgningen> 

<handling eller 
subflöden> 

 
Tekniska- och  
datavariationer:  Här skrivs en lista på variationer som kommer att orsaka att scenariot delar 

på sig. 
 

Relaterad information:   All övrig information som behövs för användarfallet skrivs här 
 
 

Figur 3.1 visar mall för Fully dressed- stilen på användarfall (Cockburn, 2001) 

3.2.8.2 Casual/Informell stil 
Detta formatet liknar mest ett manuskript och är vanlig text som beskriver interaktionen den passar 
bra på användarfall som inte är så komplicerade (Cockburn, 2001 & Schneider & Winters, 2001).  
Ett exempel på den informella stilen är: 
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Användarfall Avbeställer en beställning. 
När kunden vill avbeställa en gjord beställning, så hittar den beställningen i systemet genom 
att skriva in ordernumret. Därefter markerar kunden att den vill avbeställa ordern och då 
avbeställs beställningen och kundens konto krediteras (Schneider & Winters, 2001).   

3.2.8.3 Enkolumnstabell 
Är en tabell där rubrikerna sätts i en kolumn och där man skriver all övrig information i kolumnen 
bredvid (Cockburn, 2001). 

 
Bild 3.2 visar ett användarfall skrivet i stilen enkolumnstabell (Cockburn, 2001) 
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3.2.8.4 Tabell med två kolumner ev. tre kolumner, konversationsstil 
Detta format beskriver användarfallet som en dialog mellan den primära aktören och systemet. 

 
Bild 3.3 visar ett användarfall i konversationsstil, två kolumner (Cockburn, 2001) 

 
Ibland läggs ytterligare en kolumn till för att representera eventuella sekundära aktörer (Cockburn, 
2001 och Schneider & Winters, 2001).  

 
Bild 3.4 visar ett användarfall i konversationsstil, tre kolumner (Schneider & Winters, 2001) 
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3.2.8.5 RUP stil 
RUP är en förkortning för The Rational Unified Process som betyder ungefär den rationella 
förenings processen. Detta är en använd stil som är enkel att följa (Cockburn, 2001). Det finns 
varianter på denna stil. I Bittner och Spence (2003) så används en RUP stil, se bild 3.6, som är 
väldigt lik den i Cockburn (2001), se bild 3.5. De två varianterna har samma struktur, men 
rubriksättningen skiljer dem åt samt att Bittners variant innehåller ett användarfallsdiagram. 
 

       
Bild 3.5 visar RUP-stil enligt Cockburn (2001).  Bild 3.6 visar RUP-stil enligt Bittner och Spence (2003) 
 

3.2.8.6 Övriga stilar 
De stilar som beskrivits ovan, är de som huvudsakligen används. Det finns dock andra stilar som till 
exempel if-statement där ordet om skrivs istället för att göra alternativa flöden och Occam stilen 
som antar formen för programmeringsspråket Occam  
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3.3 Diagram 

3.3.1 Användarfallsdiagram 
Användarfallsdiagram illustrerar hur aktörer och användarfall hänger ihop. Aktörerna visas som 
streckgubbar och användarfallen som ellipser. Pilar används för att visa vilka aktörer som använder 
vilka användarfall. Ett användarfallsdiagram kan även innehålla bara användarfall eller endast 
aktörer. Användarfallsdiagram kan användas på många olika sätt, de mest frekventa är:  
• Ett översiktsdiagram som visar alla användarfall och aktörer i ett system, och hur de hänger ihop. 

Detta diagram ger en översikt över vad systemet gör, se figur 3.7.  
• Ett diagram som är en sammanfattning av alla aktörer som systemet har, detta 

användarfallsdiagram innehåller bara aktörer. 
• Ett diagram som sammanfattar alla användarfall som systemet har, innehåller bara användarfall. 
• Ett diagram ur en aktörs perspektiv, detta diagram visar vilka användarfall som innehåller en 

specifik aktör, se figur 3.8. 
• Ett diagram ur användarfallets perspektiv. Detta illustrerar hur ett användarfall relateras till 

aktörer och andra användarfall, se figur 3.9 (Bittner & Spence, 2003). 
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Bild 3.7 visar en översikt av vad ett system, som hanterar beställningar av varor, gör. Exemplet är delvis hämtat från Schneider och 

Winters (2001). 

 

 
 

Bild 3.8 visar ett användarfallsdiagram ur en aktörs perspektiv. 
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Bild 3.9 visar ett användarfallsdiagram med fokus på ett användarfall. 

 
Illustrationerna i ett användarfallsdiagram visar förhållande mellan användarfall och aktörer, men 
inte innehållet i användarfallen. Själva innehållet finns i de skrivna användarfallen och 
användarfallsdiagrammet är enbart ”en illustration för att hjälpa läsaren att lokalisera vilken text 
den ska läsa” (Cockburn, 2001). 

3.3.2 Aktivitetsdiagram 
Ett aktivitetsdiagram visar flödet mellan aktiviteter, det används för att illustrera händelseflödet för 
ett användarfall (Bittner & Spence, 2003). Bild 3.10 visar ett aktivitets diagram för hur man gör en 
beställning hos ett företag via deras webbsida. 
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Bild 3.10. visar ett aktivitetsdiagram. Exemplet är hämtat från Schneider och Winter (2001). 

 
Den svarta pricken visar var aktivitetsdiagrammet startar. Alla aktiviteter som finns i diagrammet 
skrivs i rektanglar med rundade hörn och pilarna visar förflyttningen mellan aktiviteterna. 
Diagrammet avslutas med en svart prick med en cirkel runt. Det som står inom fyrkantiga 
parenteser är villkor. Ett sådant villkor behöver vara sant för att vi ska kunna fortsätta att följa 
vägen genom diagrammet (Schneider & Winters, 2001). Till exempel så kan man efter Logga in 
inte komma till nästa aktivitet Visa beställningsformulär om inte villkoret ”Gör beställning” är 
uppfyllt. 

3.3.3 Sekvensdiagram 
Sekvensdiagram används för att visa vilka som interagerar och samarbetar för att uppnå ett visst 
mål eller utföra en viss uppgift. Diagrammet visar också de meddelande som används för att nå 
dessa mål. Dessa meddelanden är text ovanför pilarna som visar interaktionen, se figur 3.11 nedan. 
Det är viktigt att notera att när systemet visar någon information till användaren, så är det ett 
meddelande som systemet använder sig av. Detta uppfattas ibland som krångligt, men det är 
systemet som visar informationen på en skärm och aktören som läser den. I ett sekvensdiagram 
visas ingen människa/maskin integration (Schneider & Winters, 2001). Rektanglarna på de 
streckade linjerna visar hur lång tid det tar att utföra ett meddelande. De streckade linjerna visar hur 
länge en aktör eller ett objekt existerar (Miller, 2003). Exemplet som följer visar interaktionen 
mellan olika aktörer och ett beställningssystem, som används för att hanterar beställningar av varor. 
Illustrationen visar vad som händer när kunden har valt vilka produkter den vill köpa. 
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Figur 3.11. visar ett sekvensdiagram. Exemplet är hämtat från Schneider och Winters (2001). 
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4 Metod 
Studier av användarfall gjordes parallellt med studier av hur systemen fungerar på SVT Nyheter och 
Samhälle, därefter togs dokumentationsrutiner fram. De olika arbetspassen dokumenterades, genom 
observation och korta intervjuer med hjälp av det framtagna underlaget. Därefter identifierades 
aktörer och användarfall. De skrivna användarfallen och aktivitetsdiagrammen låg sedan till grund 
för konstruerandet av manualer till varje arbetspass. 

4.1 Dokumentationen 
För att få en insikt i arbetsgruppen sändningsproducenters arbete på SVT NoS, så gjordes en 
förstudie innan dokumentationen påbörjades. I denna förstudie följdes utvalda arbetspass utan att 
anteckningar gjordes. 
 
Dokumentationen var planerad till att ske genom att gå bredvid de som arbetade som 
sändningsproducent, sändningsassistent, scripta eller tekniskt ansvariga på ett pass och observera 
vad som gjordes och ställa förtydligande frågor om något var oklart. Därefter skulle anteckningarna 
från varje observation hjälpa till att dela upp ett arbetspass i mindre användarfall och dessa skulle 
sedan tecknas i ett aktivitetsdiagram för arbetspasset. Varje arbetspass skulle observeras en gång, 
men några pass ansågs lite mer komplexa och därför beslöts att observera dessa pass två gånger.  
 
De första två passen som dokumenterades, så genomfördes parallellgång den första dagen och den 
andra dagen identifierades och sammanställdes aktivitetsdiagram. Då hela arbetssättet på enheten 
var komplext, trots förstudien, så kändes detta sätt otillräckligt och därför beslutades att gå bredvid 
bägge dagarna för observation av passet och användarfall och aktivitetsdiagram skulle identifieras 
och upprättas efterhand.  
 
Sättet att dokumentera arbetspassen skulle kunna vara mer vetenskapligt förankrad. 
Dokumentationen kan ses som deltagande observationer, men några ingående studier om denna 
kvalitativa forskningsmetodik (Wallén, 1996) har inte gjorts. Avsaknaden av sådana studier kan ha 
påverkat den vetenskapliga höjden i arbetet. Syftet med arbetet har dock blivit väl tillgodosett med 
de data som har samlats in. 
 
Efter ett tag så gjordes insikten att anteckningarna var väldigt omfattande och att det var svårt att få 
något grepp om delarna i de olika arbetspassen. Därför gjordes en sammanställning av 
anteckningarna och detta medförde att det blev lättare att dela in arbetspasset i arbetsmoment och 
därmed lättare att identifiera användarfall och skapa aktivitetsdiagram. Sammanställningen 
medförde också att det gick att avgöra hur frekvent man gjorde saker på de olika passen.  

4.2 Identifiering av aktörer 
Användarfall används, som beskrivits ovan, för att utveckla nya system. I det här arbetet fanns 
systemet redan och då uppgiften var att utifrån användarfall göra manualer till arbetsgruppen 
sändningsproducenters arbetspass så var identifieringen av aktörer i princip redan avklarad. Syftet 
med detta arbete berörde endast en del av alla de aktörer som använder och underhåller systemet. På 
grund av detta har de aktörer som underhåller systemet, de som inte direkt arbetar med en specifik 
TV-sändning (t.ex. webbjournalister, planeringsredaktörer och sminköser/sminkörer), reportrar, 
redigerare, fotografer, grafiker samt ljud- och bildtekniker inte identifierats som aktörer. 
Identifieringen av aktörer har skett utifrån de yrkesroller som finns vid arbetet med en TV-sändning 
på SVT Nyheter och Samhälle. Följande aktörer har identifierats och beskrivs. 
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Sändningsproducent 
Huvuduppgift: Planera och ansvara för utsändningen av nyhetsprogrammet. Se till så att länkar till 
andra delar av Sverige och världen bokas till sändningen. 
 
Sändningsassistent  
Huvuduppgift: Hjälpa sändningsproducenten under sändning genom att lägga ut grafik, namnskyltar 
och hålla koll på tider. Sändningsassistenten ser till så att alla namnskyltar är korrekta och att 
inslagen blir namnpostade. 
 
Tekniskt ansvariga, TOM (Technical operating manager) 
Huvuduppgift: Att se till så att all sändningsteknik fungerar och se till att fel blir avhjälpta. TOM:en 
mixar också ut sändningen och ansvarar för att kalibrering av bild till programkontrollen blir gjord. 
 
Scripta 
Huvuduppgift: Ansvarar för namnskyltar och namnpostning, hålla koll på tider, STIM-rapportering, 
ta fram namnskyltar. Andra arbetsuppgifter är att göra sändningsbesked och skriva eftertext. 
 
Redaktör 
Huvuduppgift: Ansvara för det journalistiska innehållet i sändningen samt att sändningen håller 
tiden. 
 
Programledare 
Huvuduppgift: Leda programmet, vilket inkluderar läsa nyhetstelegram samt påannonsera 
programpunkter i sändning. 
 
De fyra första identifierade aktörerna är direkt kopplade till uppgiften då det är deras arbetspass 
som ska dokumenteras, dessa aktörer anses därför vara primära. Aktörerna redaktör och 
programledare är inte berörda av detta arbetet, men är identifierade som aktörer för att visa att det 
inte enbart är sändningsproducenter, sändningsassistenter, tekniskt ansvariga (TOM) och scriptor 
som arbetar med en TV-sändning.  
 
Enligt Jacobson et al (1992) ska, som tidigare nämnts, följande frågor besvaras när man gör 
beskrivningar av aktörerna; 
Vad är aktörens huvuduppgift? 
Skriver, läser eller ändrar aktören informationen i systemet? 
Behöver aktören meddela systemet om något utanför det förändras?  
Vill aktören ha information av systemet om det sker en oväntad förändring?  
 
Den första frågan finns besvarade för varje identifierad aktör. Svaret på de övriga tre frågorna är 
samma för alla aktörer. Alla aktörer skriver, ändrar och läser information i systemet. Hur denna 
information ser ut är dock lite olika mellan aktörerna. Redaktör och programledare arbetar mer med 
skriven text till sändningen, det vill säga det programledaren ska säga, än övriga aktörer. 
Sändningsproducenter, sändningsassistenter och tekniskt ansvariga arbetar mer med information 
som rör de rörliga bilderna som ska visas, grafik samt utseendet på sändningen rent bildmässigt. 
Om sändningen ska bli enligt planeringen så behöver alla aktörerna meddela systemet om något 
utanför det förändras. Detta sker när aktörerna ändrar i informationen i systemet. Aktörerna vill ha 
information av systemet om det inte fungerar, detta sker genom felmeddelanden till aktörerna.  
 
Aktörerna scripta och sändningsassistent gör till stor del samma arbete, men scriptan är mer del av 
en redaktion än vad sändningsassistenten är på SVT. Sändningsassistenten jobbar med flera 
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sändningar per arbetspass, medan scriptan endast jobbar mot en sändning. Scriptan har mera ansvar 
i produktionen av sändningen än vad sändningsassistenten har. De huvuduppgifter som beskrivs till 
aktören scripta gäller enbart när man är scripta på samhällsprogrammet Agenda. Detta är för övrigt 
de enda arbetspass där yrkesrollen scripta förekommer inom arbetsgruppen sändningsproducenter 
på SVT NoS. 

4.3 Användarfallen 
Hur användarfallen skulle utformas bestämdes efter framtagandet av hur användarfall skrivs enligt 
litteraturen, se kapitel 3 Användarfall, samt att förstudien av gruppen sändningsproducenters arbete 
gjorts. Användarfallen är skrivna enligt en kombination av två olika typer.  
 
Grunden för användarfallen är baserad på RUP-stilen och exempel från Bittner & Spence (2003). 
Dock har användarfallsdiagrammet från Bittners (2003) exempel inte tagits med i utformningen. 
Detta på grund av att diagrammet visar alla aktörer som interagerar med ett användarfall. I arbetet 
så är det oftast endast en aktör som interagerar med användarfallet och då det finns flera aktörer så 
utförs samma interaktion oavsett vilken aktör det är. En detalj från Fully dressed- stilen (Cockburn, 
2001) har lagts till, det är målet med användarfallet. Anledningen till att denna kombination gjordes 
var att RUP-stilen är enkel att följa och därmed mer lättförstålig. Användarfallets mål togs med 
därför att det underlättar att skriva användarfallet om målet är formulerat och definierat.  
 
Då det var första gången författaren skrev användarfall så var det av stort värde att hitta en modell 
som svarade upp mot det material som dokumenterats på SVT Nyheter och Samhälle. Valet av att 
använda RUP-stilen samt att användarfallets mål togs med i utformningen var bra. Det var enklare 
att skriva användarfallen när dess mål var definierat och de blev mer lättförståliga och lättare att 
följa, då RUP-stilen har en väldigt bra struktur. Arbetet hade kunnat genomföras även om inte RUP-
stilen blivit val, men risken att förlora läsaren hade ökat då till exempel överskådligheten hade 
försämrats vid användningen av den informella stilen. Hade valet istället fallit på Fully dressed- 
stilen så hade förståligheten för användarfallen blivit sämre då fler faktorer så som intressenter samt 
tekniska- och datavariationer också ska redovisas. Dessutom så förefaller Fully dressed- stilens sätt 
att hantera subflöden och alternativa flöden inte vara lika strukturerad som RUP-stilen. 
 
Då arbetet utgår från interaktionen mellan människa och system, så behöver målen för 
användarfallen vara på användarens nivå, det som ligger vid vattenytan enligt Cockburns (2001) 
metafor. När användarfallen sedan identifierats så visade det sig att de användarfall som förekom 
under förberedandet av en sändning blivit uppdelade efter vilket datorprogram som aktören 
interagerade med. Målen för dessa användarfall kan ses som delmål i uppgiften att förbereda 
sändningen. Användarfallen har dock fortfarande mål på användarens nivå eftersom förberedelserna 
består av olika delar som inte kan samlas i ett användarfall, med målet att förbereda sändningen. 
 
Valet att målen sattes utifrån användarens nivå ledde till att konstruktionen av manualerna utifrån 
användarfallen blev problemfri, då användarfallen med användarens mål i åtanke gjorde att inga 
ytterligare funderingar kring hur målen skulle passa in i manualerna behövdes. 

4.3.1 Identifiering av användarfall 
Efter hand som dokumentationen av arbetspassen fortlöpte, upptäcktes att arbetspassen kunde delas 
in i olika arbetsmoment. Denna uppdelning har representerat aktörernas mål eller delmål i arbetet 
med olika sändningar, samt vilket program i systemet aktören använt. Aktörens mål har sedan varit 
grunden för identifieringen av användarfall. Detta har pågått ständigt under hela arbetets gång, nya 
arbetspass har lett till identifiering av nya användarfall. Alla användarfall har givits ett aktivt namn. 
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Användarfallen är skrivna efter hur aktören jobbar med en sändning, detta eftersom man arbetar 
med en sändning åt gången.  
 
Förstudien och observationerna av arbetspassen för det tekniskt ansvariga visade att förfarandet vid 
mixningen av bildkällor vid sändning var komplicerat och att beskriva detta utförligt med 
användarfall skulle bli en för stor uppgift för arbetet. Trots detta identifierades och skapades 
användarfallet Mixar sändningen. Det beskriver på en väldigt generellt förfarandet vid mixning av 
bildkällor. Ytterligare ett användarfall identifierades under dessa arbetspass, Ändrar innehåll från 
profiledatorn. 

4.3.2 Tillkomsten av användarfall 
En mall för alla användarfall gjordes baserade på besluten om nivå och utseende som ovan, se bild 
4.1. Själva skrivandet av användarfallen utgick från de sammanställda anteckningarna, men några 
anteckningar fick bortses ifrån då de inte var interaktioner mellan systemet och 
sändningsproducenten. (Dessa anteckningar sparades för att senare användas i manualerna.) Vissa 
användarfall till exempel Gör sändningsbesked och Spelar in väder har även haft program- och 
uppgiftsmanualer som grund. Det fanns redan manualer för hur man gjorde dessa uppgifter och 
efter att ha kollat hur väl de stämde överens med dokumentationen så användes de som underlag för 
att skriva användarfallen. 
 



 

35 
  

     
Bild 4.1 visar mallen för användarfallen i det här arbetet. 

 
Användarfallen har koncentrerats runt sändningsproducenternas, scriptornas och 
sändningsassistenternas arbete och vissa avgränsningar har fått göras för att hålla fokusen på detta. I 
användarfallet Editerar körschema så har en del av interaktionen valts bort då ambitionen har varit 
att hålla användarfallen så enkla som möjligt. När ett körschema byggs upp så förekommer mycket 
CURD (create, retrieve, update, delete behaviour), man skapar programpunkter, uppdaterar, tar bort 
och kopierar saker väldigt mycket. Detta ska man försöka att undvika att ha med i användarfall då 
de inte behövs för att visa att systemet gör rätt saker (Bittner & Spence, 2003). Dock förekommer 
CURD i  Editerar körschema, detta för att visa på hur ett körschema byggs upp. Användarfallet har 
gjorts så generellt och lättförståligt som möjligt i basflödet för att det ska vara okomplicerat att 
följa, se exempel nedan. I subflödena och vidare i utvidgningspunkterna så redogörs för hur man 
skapar och uppdaterar olika typer av programpunkter, som visas nedan. Dock har de skrivits så 

Namnet på användarfallet 
 
1. Beskrivning: En kort beskrivning av vad användarfallet syftar till och i vilket 
sammanhang det uppstår. 
 
2. Mål: Aktörens mål med användarfallet. 
 
3. Aktör:  Vilken aktör som användarfallet berör. 
 
4. Precondition: Krav som behöver vara uppfyllt för att användarfallet ska 
kunna ske. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören eller systemet utför en handling eller 
väljer att utföra en handling  
2 Här beskrivs basflödet i numrerade punkter. 
3 < text> 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Rubrik alternativt flöde 1 
          Vid {Extension point} <villkor1>. 
 <text> 
 
     6.2 Rubrik alternativt flöde 2 

Vid {Extension point} <villkor2>. 
 <text> 
 
7. Subflöden 
     S1 Rubrik subflöde 
 <text> 
 
     S2 Rubrik subflöde 
 <text>  
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generellt som möjligt då fler detaljer skulle göra det mer oöverskådligt och svårare att följa 
användarfallen, se bilaga A2. 
 
Även i användarfallet Mixa sändningen har generaliseringar gjorts. Anledningen till detta är att 
mixern, som ju är en form av dator, har så många olika funktioner inprogrammerade att det skulle 
bli väldigt oöverskådligt om alla skulle tas med i användarfallet. Därför valdes att även här göra 
generaliseringar av arbetet för att hålla användarfallet enkelt.  
 
Basflödet i Editerar körschema 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten väljer att ta fram sändningens körschema 
i systemet. 

 2 Systemet visar det valda körschemat 
{Uutiset, Kulturnyheterna eller Morgonsoffan} 
3 Sändningsproducenten fyller i vem som är redaktör och sändningsproducent i 
vinjettdokumentet, som ligger överst i körschemat 

 4 Systemet lagrar de ifyllda uppgifterna. 
 5 Sändningsproducenten Skriver in programpunkter i körschemat, se S9 
 6 Sändningsproducenten Uppdaterar programpunkter i körschemat, se S10. 

7 Sändningsproducenten Bestämmer ordningen och logistik, se S11 
8 Systemet lagrar den inskrivna informationen. 
{Uppdatera körschemat i META}  
9 Sändningsproducenten väljer att ta bort alla programpunkter efter programpunkten slutrad. 

 10 Systemet tar bort alla valda programpunkter med tillhörande information ur körschemat. 
11 Punkterna 3 – 7 sker utan inbördes ordning. Punkt 4 sker ALLTID efter punkt 3.  
12 Användarfallet avslutas, körschemat är uppbyggt.  

 
I användarfallet Redigerar så har det bara fokuserats på de funktioner vid redigering som 
sändningsproducenterna använder. Att föra över material i redigeringsdatorn från band har därför 
inte tagits med. Det är oftast fotografer och reportrar som utför detta. Skulle det hända att en 
sändningsproducent behöver få material från ett band in till systemet så går denna till 
mediehanteringen och får hjälp att digitalisera materialet. Då de som arbetar på mediehanteringen 
inte är bland de aktörer som arbetet koncentrerar sig på så bortses från den interaktion som sker när 
material ska digitaliseras åt sändningsproducenten. 
 
Många användarfall som till exempel Editerar körschema, Gör grafik i Cosmo, Sänder program, 
Skriver ut körschema, Tittar på videofil och Namnpostar inslag förekommer i väldigt många av de 
olika arbetspassen, ibland flera gånger under ett arbetspass. Andra användarfall återfinns bara i ett 
eller två av arbetspassen. Några av dessa är: 
 
• Byter crawltext2 i Nyttan inträffar endast när man jobbar med sändningar av 24 direkt i SVT24. 

Nyttan är en grafikdator där man genererar och kan byta mellan olika crawltexter. 
 
• Klipper ut soffor för webben, Publicerar soffavsnitt på webben, Uppdaterar länken dagens 

program på Gomorron Sveriges hemsida är användarfall som bara förekommer när man arbetar 
som sändningsproducent för morgonsoffan i Gomorron Sverige. 

 
• Användarfallen Publicera på mobilen och Gör skärmgrafik till videofil utförs bara när man är 

sändningsproducent på Aktuellt. 

                                                 
2 Crawltext är text som rullar i nedan- eller ovankant i bild 
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• När man jobbar som scripta på Agenda så förekommer användarfallen Gör sändningsbesked och 

Kopplar ihop band med program. Agenda är ett samhällsprogram och det arbetas på ett lite 
annorlunda sätt där jämfört med nyhetsprogrammen. Aktörerna i Gör sändningsbesked är 
avgränsade till att bara gälla scriptan på Agenda. Egentligen så brukar detta göras av producent, 
redigerare eller annan redaktions personal, men på Agenda är det dock scriptan som gör detta.  

 
Uppgifter om felhanteringen är begränsade i användarfallen, vissa har inga uppgifter om 
felhantering alls. Anledningen till detta är att systemet, den avgränsning jag har gjort, består av så 
många delar och att beskriva all felhantering som skulle kunna uppstå i detta system skulle bli lika 
stort som ett extra examensarbete. Den felhantering som berörs i arbetet är sådan som är relativt 
vanlig och som aktörerna kan avhjälpa själva. Vid avancerad felhantering så vänder sig aktören till 
den data- och tekniksupport som finns på företaget. 

4.3.3 Aktivitetsdiagram 
När användarfallen som ingick i ett pass var identifierade gjordes aktivitetsdiagram över 
arbetspasset. I vissa diagram så återkom många användarfall mer än två gånger och i dessa fall 
klumpades de ihop till en ruta i diagrammet för att spara plats, ett exempel på ett sådant diagram är 
det som beskriver arbetspasset S, se bilaga F2. Nedan visas aktivitetsdiagrammet över arbetspasset 
R, se bild 4.2, där man arbetar främst med Rapport 19.30. De rutor som har en mer oval form och 
har grå bakgrund visar att det som sker inte är något användarfall, men är en viktig händelse i 
arbetspasset. Att ta med dessa händelser förtydligar vilka arbetsmoment som passet innehåller samt 
hur mycket interaktivitet som arbetspasset innehar med datorsystemet. Alla diagram har gjorts på 
samma sätt. 
 
I det aktivitetsdiagram som beskriver arbetspasset F (sändningsproducent för Uutiset, finska 
nyheter), bilaga F2, så finns en aktivitet som heter Hämtar inslag från Moses. Moses är en server 
dit reportrar som befinner sig på annan ort, eller utomlands, och inte har tillgång till Meta kan lägga 
sina inslag. För att de ska kunna sändas så behöver man hämta in inslaget från Moses till 
redigeringsprogrammet Avid och där posta det under rätt namn till Meta. Detta förfarande skulle ha 
inkluderats i användarfallet Redigerar eftersom detta är en interaktion mellan aktören 
sändningsproducent och systemet. Detta moment förekommer frekvent endast under arbetspasset 
med Uutiset. Ibland händer det dock att sändningsproducenter på andra arbetspass behöver hämta 
bilder eller inslag från Moses, därför skulle förfarandet ha tagits med i arbetet.  
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Bild 4.2 visar aktivitetsdiagrammet över arbetspass R 

 
Fyra arbetspass finns inte med bland aktivitetsdiagrammen. Det är ag säpo (planeringspass för 
sändningsproducenten på Agenda), kc (arbetet som sändningsproducent på de regionala nyheterna 
ABC på söndagar), NH (sändningsproducent på helgnätter) och Kx helg (arbetet som tekniskt 
ansvarig på helgen). Anledning till detta var att de inte har dokumenterats som de andra passen, 
med undantag för Kx helg.  
 
På grund av tidsbrist så har planeringspasset för Agendas sändningsproducent inte blivit 
dokumenterat på samma sätt som planeringspasset för scriptan på Agenda, ag scripta. En annan 
avvikelse är dokumentationen av arbetspasset som sändningsproducent på de regionala nyheterna 
ABC på söndagar. Detta arbetspass har endast dokumenterats vid sändning efter överenskommelse 
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med handledaren på SVT. Anledningen till detta var att detta arbetspass är likadant som 
sändningsproducent för ABC på vardagar, med skillnaden att sändningarna är färre och kortare på 
söndagar. Dokumentationen för arbetspasset som sändningsproducent för ABC på vardagar låg 
därför till grund för konstruerandet av manualen till arbetspasset som sändningsproducent för ABC 
på söndagar.  
 
Arbetspasset som sändningsproducent på helgnätterna har väldigt stora likheter med det arbetspass 
som gäller vardagsnätterna. Skillnaden mellan de två arbetspassen är att vissa arbetsmoment som 
sker under passen på vardagsnätter inte sker på helgnätterna. Därför har detta arbetspass inte 
dokumenterats utan manualen för passet är baserad på det aktivitetsdiagram som är gjort för arbetet 
som sändningsproducent på vardagsnätter. 
 
Arbetspasset som tekniskt ansvarig på helgen har dokumenterats precis som övriga arbetspass och 
manualen är baserad på den dokumentations som gjorts. Något aktivitetsdiagram har inte gjorts 
eftersom arbetspasset påminner mycket om Kx/Kd, arbetet som tekniskt ansvarig på 
vardagkvällarna. Skillnaderna mellan passen är att det är färre sändningar och andra sändningstider 
på helgen. 
 
Författarens bedömningen är att manualerna till arbetspassen sändningsproducent på ABC på 
söndagar, planering för Agenda som sändningsproducent, sändningsproducent på helgnätter och 
som tekniskt ansvarig för sändningarna på helgen har lika god grundkonstruktion i innehållet som 
övriga manualer trots att de dokumenterats och hanterats annorlunda. 

4.4 Användarfallmodell 
Flera användarfall och diagram har skapats för att ge en bra bild över arbetsgruppen 
sändningsproducenters arbete. Dessa användarfall och diagram utgör en modell över det system 
som arbetsgruppen sändningsproducenter använder och över deras arbete. För varje datorprogram 
eller del av systemet som har beskrivits i kapitel 2 så har det gjorts minst ett användarfall. Vissa 
delar av systemet har varit grunden för flera användarfall. Totalt har tjugosju användarfall gjorts 
och tjugoåtta stycken diagram har skapats, en förteckning över alla användarfall återfinns i bilaga B.  
 
För att få en bättre bild över vilka samband som fanns mellan de olika delarna i systemet så 
skapades sekvensdiagram för att visa på hur systemets alla delar hänger ihop. För att visa 
samverkan av så många delar som möjligt så valdes att göra sekvensdiagram för arbetet med 
Rapports sändning klockan 16. Anledningen till att just denna sändning valdes beror på att den 
under vissa omständigheter berör stora delar av systemet. Därför förutsätts i sekvensdiagrammet att 
sändningen innehåller en direktlänk från någon annan plats än nyhetsstudion, samt att det behövs 
visas en bild på en person som berörs i ett telegram. En ordlista, glossary, skapades också för att 
definiera och klargöra begrepp som förekommer i användarfallen, ordlistan återfinns i bilaga D. 
 
Som skrivits i kapitel 3 så är en användarfallmodell en modell av vilka krav som ställs på ett 
datorsystem. När användarfall används för att utveckla datorsystem så är det i första hand för att ta 
fram en specifikation av de krav som ställs på systemet av användaren och utifrån den designa 
systemet. I detta arbete så var inte uppgiften att sammanställa någon kravspecifikation, då systemet 
redan var i bruk. Därför har inte någon renodlad specifikation gjorts till systemet på SVT NoS. De 
användarfall och aktörer som modellen innehåller, beskriver hur systemet agerar på inrådan av 
aktörerna och hur de olika delarna i systemet samspelar med varandra för att uppfylla aktörernas 
mål. Därför ska denna användarfallmodellen inte förringas då ett systems användarfallmodell är 
uppsättningen av alla de aktörer och användarfall som beskriver systemet (Bittner & Spence, 2003).   
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5 Resultat 

5.1 Manualerna 

5.1.1 Design 
Som visades vid identifieringen av användarfallen, se kapitel 4.2, så arbetar man med en sändning 
åt gången, därför valdes att dela in manualerna i fyra huvudrubriker. Innan sändning, Sändning, 
Efter sändning och Övrigt. Då det ofta förekommer mer än en sändning under ett arbetspass så 
gjordes en tabell med information om de olika sändningarna som ingick, i vilken kanal de sändes, 
från vilket kontrollrum samt kommandot för att ladda det specifika körschemat för sändningen. När 
designen av manualerna skulle utformas så inspirerade även gamla manualer av arbetspassen till hur 
de nya skulle utformas. För den slutgiltiga designen se bilaga E. 

5.1.2 Innehållet 
Grunden till innehållet i manualerna återfinns i aktivitetsdiagrammet för respektive arbetspass. 
Varje användarfallsnamn som stod omnämnt i aktivitetsdiagrammet, sattes in under korrekt rubrik i 
manualen. För de användarfall som inföll under rubrikerna Innan sändning, Efter sändning och 
Övrigt, så blev titlarna till instruktioner. Vid behov så hänvisade dessa instruktioner till andra 
program- och uppgiftsmanualer. Innehållet i program- och uppgiftsmanualerna baseras på lite olika 
uppgifter beroende på vad de avsåg. I manualen Uppdatera körschema, till  exempel, så låg 
dokumentationen av arbetspassen till grund för innehållet, medan manualerna Grafik Cosmo och 
Grafik Viz Pilot är baserade på basflödena i användarfallen Gör grafik i Cosmo respektive Gör 
grafik i Viz Pilot. Några uppgifts- och programmanualer existerade redan, till exempel manualen för 
att spela in väder. Dessa bedömdes som korrekta, jämfört med dokumentationen, så inga nya 
gjordes. De användarfall som hamnade under rubriken Sändning, där användes basflödena för att 
skriva instruktionerna i manualen. Dokumentationen från arbetspasset gicks därefter igenom för att 
göra ytterligare kompletteringar. 
 
Innehållet i manualerna till arbetspassen för TOM:arna (de tekniskt ansvariga) är baserade enbart på 
den framtagna dokumentationen. Detta på grund av att det blev en för stor uppgift att med 
användarfall utförligt beskriva hur mixningen av bildkällor vid sändning går till. De två 
användarfall som skrivits till dessa arbetspass har inte legat till grund för innehållet i manualerna, då 
dessa endast skulle vara koncentrerade på förberedelserna inför varje sändning, som innehöll lite 
eller ingen interaktivitet med datorprogram.  
 
När manualerna för arbetspassen var färdigkonstruerade så skickades de ut till utvalda personer 
inom arbetsområdet, för granskning. Synpunkterna från personalen hörsammades och ändringar och 
omformuleringar gjordes i manualerna innan de publicerades. Dock så svarade inte alla trots 
påminnelse, vilket gjort att det endast är nitton av de publicerade manualerna som författaren fått 
feedback på. 
 
Feedback på riktigheten i dokumentationen hade kunnat göras på ett tidigare stadium när 
användarfallen var färdigskrivna. Det hade eventuellt varit lite mer tidskrävande än det sätt som nu 
användes. Risken är att feedbacken från personalen blivit mindre då användarfall är mer abstrakt än 
manualer. Av trettiotvå utsända provmanualer fick författaren feedback på nitton. Fler manualer 
hade i slutändan fått någon form av respons om feedback hade fåtts på användarfallen, eftersom det 
ingår ett användarfall i nästan alla manualer.  
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5.1.3 Publicering och struktur 
Totalt skrevs trettiotvå manualer för arbetspassen och tre program- och uppgiftsmanualer skrevs, 
dessutom tillkom de manualer om program och uppgifter som redan existerade. Manualerna lades 
först upp i egen databas där manualerna för arbetspassen delades upp i kategorierna 
sändningsproducenter (innefattade även yrkesrollerna sändningsassistent och scripta) och TOM:ar, 
eftersom manualerna för de olika rollerna skiljer sig åt. De tre skrivna program- och 
uppgiftsmanualerna lades under dessa kategorier. Därefter publicerades databasen på arbetsgruppen 
sändningsproducenters internsida på intranätet, genom att länka från den sidan till databasen för 
manualerna. Dessutom gjordes ändringar på sändningsproducenternas internsida, manualerna för 
hur man gör grafik i Cosmo och Viz Pilot fick direktlänkar från internsidan. De manualer för 
arbetspass som redan fanns på sidan fick en ny rubrik. I manualerna för arbetspassen så finns länkar 
till program- och uppgiftsmanualerna. Bild 5.1 visar hur det ser ut på intranätet när man tittar på 
manualen för ett arbetspass. Alla manualer är publicerade på samma sätt. 
 

 
Bild 5.1 visar en skärmbild från Sändningsproducenternas internsida. 
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Bild 5.2 visar manualernas utseende på intranätet. 
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5.2 Systemspecifikation 
Ett sekvensdiagram över det scenario som inträffar inför och under sändningen av Rapport 16, har 
gjorts för att visa hur datorsystemet är uppbyggt och hur det fungerar när det används av 
arbetsgruppen sändningsproducenter. Då diagrammet blev för komplicerat och otydligt så delades 
det upp i två diagram. Ett som beskriver systemet när sändningsproducenten främst arbetar på 
redaktionen, bild 5.3, och ett som beskriver vad som händer i systemet under och efter sändning, 
bild 5.4. I diagrammen redovisas bara de interaktioner som initierats av aktörerna 
sändningsproducent och sändningsassistent.  
 
Själva scenariot över arbetet består i själva verket av en mängd olika scenarion från olika 
användarfall. Nedan beskrivs alla delscenarierna i form av vilka delar av olika användarfall som 
ingår och vilka händelseförlopp i sekvensdiagrammet som delscenarierna motsvarar. 
 
Många av de förfarande som visas i diagrammen, kan förekomma flera gånger i arbetet och inträffa 
i helt annan ordning än den som anges i diagrammen. Vidare så ska sägas att tidsangivelsen för 
utförandet av meddelandena är godtycklig då dokumentationen av tiden inte varit en del av detta 
arbete.  
 
Alla delar av systemet som beskrivs i kapitel 2.2 är inte med i diagrammen. Mathis är inte med då 
det bara används när man arbetar som scripta på Agenda. Easycut är inte heller med då detta 
redigeringsprogram i huvudsak inte används av sändningsproducenterna. Även Polopoly och Meta 
Edit är exkluderade då de endast används av dem som arbetar som sändningsproducenter för 
morgonsoffan i Gomorron Sverige. Nya delar av systemet som inte nämnts tidigare finns dock med 
i diagrammen för att visa hur systemet samverkar. De har inte beskrivits tidigare då 
sändningsproducenterna inte interagerar med dessa delar av systemet.  
 
I sekvensdiagrammen som beskriver arbetet på redaktionen, bild 5.3 och vad som händer i systemet 
under och efter sändning, bild 5.4, återfinns flera nya systemdelar: 
Server, illustrerar alla servrar, hårddiskar och filareor där man kan spara filer i systemet. Att göra en 
förteckning av alla de som finns på SVT Nyheter och Samhälle anses som en väldigt stor uppgift 
och har därför inte genomförts. 
 
Konfig.fil är en förkortning av konfigureringsfiler. I dessa filer har varje körschema i Avstar som 
synkroniseras till Meta en egen konfiguration. Denna innehåller bland annat ett värde som anger 
körschemats sändningstid och vilka sändningsservrar som behöver få de filer som ligger i 
körschemat. När detta värde är sändningstiden minus 4 timmar blir körschemat aktiverat i Meta och 
de filer som finns i körschemat skickas till sändningsservrarna. När värdet är sändningstiden plus 1 
timme så arkiveras körschemat i Meta och de filer som finns i körschemat tas bort från 
sändningsservrarna. 
 
Sänd.server står för sändningsserver och är det ställe dit alla videofiler som finns i aktiva 
körscheman skickas. Det är från dessa servrar man laddar och spelar upp filerna. 
 
HTC är en mindre server som kommunicerar med mixern och Meta. 
 
Textmaskin, det finns en till varje kontrollrum. Denna maskin hämtar textningsfilerna, varje inslag 
som är textat har en egen textningsfil, från textningsservrarna. Textmaskinen spelar sedan upp den 
hämtade filen, då inslaget spelas upp, så att textningen kommer på rätt ställe i inslaget. 
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Viz/Inca, grafikdatorer som hanterar rörlig grafik. Hämtar efterfrågad grafik på den server/hårddisk 
där de sparats ner. 
 
Mixern, bildmixern i kontrollrummet. (För mer information se kapitel 2.2.10.) 
 
Inscriber, grafikdator som hämtar från den server/hårddisk där de sparats och presenterar dem. 
Incsribern renderar/tillverkar och presenterar också namnskyltar. 
 
5.2.1 Delscenario för arbetet på redaktionen 

5.2.1.1 Programmets struktur och innehåll bestäms. 
Scenariot bygger på användarfallet Editerar körschema, se bilaga A2. Det första meddelandet som 
sändningsproducenten initierar, Editerar körschemat, omfattar nästa hela användarfallet med 
undantag för de alternativa flödena 6.1 Överföring av körschemamall till aktuellt körschema, 6.8 
Uppdatera avspeglingen av körschemat i filhanteringssystemet och 6.9 Aktivt uppdatera 
avspeglingen av körschemat i filhanteringssystemet. De två sistnämnda har med de två efterföljande 
samspelen att göra, den automatiska uppdateringen mellan Meta och Avstar och när 
sändningsproducenten aktivt väljer att göra uppdateringen mellan Meta och Avstar. 

5.2.1.2 Direktskylt skapas. 
Det antas att det ska vara en direktlänk i denna sändningen och till denna behövs en skylt som det 
står ’direkt’ på. Detta scenariot består av basflödet och det alternativa flödet 6.1 Gör ny grafikskylt i 
användarfallet Gör grafik i Viz Pilot, se bilaga A7. Både skapandet och sparandet av grafiken i 
diagrammet är inkluderat i detta scenario. 

5.2.1.3 Stillbild skapas 
Vidare så antas att sändningen behöver en stillbild på en person till ett telegram. Användarfallet Gör 
grafik i Cosmo, se bilaga A6, ligger till grund för detta scenario som består av basflödet och de 
alternativa flödena 6.1 Gör grafikskylt med bild och 6.5 Spara bild som BM för sändning. Precis 
som i scenariot ovan så ingår både samspelet för skapandet och för sparandet av grafiken i 
scenariot. 

5.2.1.4 Aktivering av körschemat i Meta 
Detta är inget scenario då det inte har skrivits något användarfall om detta, Ingen av de aktörerna 
som arbetet behandlar som initierar aktiveringen.  

5.2.1.5 Inslag namnpostas 
Scenariot innehåller basflödet i användarfallet Namnpostar inslag, se bilaga A3. I detta scenario så 
beskrivs endast när man namnpostar ett inslag och inte när man ändrar redan gjord namnpostning 
eller när någon namnskylt blir borttagen som beskrivs i alternativflödena 6.1 Uppdatering av 
namnpostningen och 6.2 Ta bort namnpostad namnskylt i användarfallet. Att dessa två 
alternativflöden inte är med i scenariot beror på att det enda som är annorlunda är meddelandena 
från sändningsproducenten till PreTime, efter det att PreTime öppnats, och är därför inte väsentliga 
för helhetsbilden. 

5.2.1.6 Skapar palinare (telegrambilder) 
Scenariot innehåller två användarfall, Letar bilder, bilaga A4, och Redigerar, bilaga A5. Scenario 
inleds när meddelandet ’Letar material’ skickas från sändningsproducenten. Det samspel som följer 
innefattar basflödet och de alternativa flödena 6.1 Bilderna ska inte användas, 6.2 Ser på bilderna 
och 6.3 Dra över bilderna till Avid redigering i Letar bilder. Scenariot fortsätter sedan med nästa 
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händelsekedja bestående av basflödet och de alternativa flödena 6.3 Välja ut klipp till den nya filen 
och 6.4 Lägga ner valt klipp på timeline i Redigerar. 
 
 

 
Bild 5.3 visar ett sekvensdiagram över sändningsproducentens redaktionella arbete till Rapportsändningen kl 16. 
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5.2.2 Delscenario för arbetet i kontrollrummet och arkiveringen 

5.2.2.1 Sänder programmet 
I detta scenario återfinns två aktörer, sändningsproducenten och sändningsassistenten. Scenariot 
grundar sig på användarfallen Sänder program och Assisterar program. För de meddelanden som 
sändningsproducenten initierar så grundar de följande händelseförloppen i scenariot sig på 
användarfallet Sänder program och de händelseförlopp som sändningsassistenten startar återfinns i 
användarfallet Assisterar program. Scenariot startar med att både sändningsproducenten och 
sändningsassistenten laddar upp körschemat, punkt 1 – 4 i både användarfallen. Därefter inträffar 
alternativflödet 6.5 Löp från Sänder program. Fortsättningen följer från punkt 8 i basflödet från 
Sänder program och fortsätter följa basflödet till användarfallet avslutas, men beroende på hur 
sändningen ser ut så kan också alternativflöde 6.2 Grafik vid stora sändningar och 6.3 Ändring i 
körschemat under sändning inträffa. Skulle något gå fel så inträffar även alternativflöde 6.4 
Felhantering. Från och med meddelandet ’ta fram stillbild (BM)’ så följs basflödet i Assisterar 
program från punkt 5. Det subflöde som hänvisas till i denna punkt utförs på samma sätt i systemet 
som händelsekedjan som följer meddelandet ’ta fram stillbild (BM)’. Alternativflödet i detta 
användarfall är samma som alternativflöde 6.3 i Sänder program. Detta flöde kan inträffa i 
scenariot beroende på vad som händer under sändningen. 

5.2.2.2 Arkivering av körschemat i Meta 
Detta är inget scenario då det inte har skrivits något användarfall om detta, eftersom ingen av 
aktörerna som arbetet behandlar initierar arkiveringen.  

5.2.2.3 Systemets beteende när man laddar och startar videofiler.  
Samspelen som sker när sändningsproducenten skickar meddelandena ’cue:ar videofil’ och ’startar 
videofil’ blir en lång kedja av händelser som inte syns med blotta ögat och som inte märks av 
sändningsproducenten annat än när något inte går som det ska i händelsekedjan. När 
sändningsproducenten meddelar Hawrys att ett inslag ska laddas, så skickar Hawrys en förfrågan till 
kontrollrummets textmaskin om detta inslag innehåller någon översättning. Sedan frågar Hawrys 
HTC om detta inslag har några namnskyltar programmerade i detta körschema. HTC i sin tur 
skickar frågan vidare till Meta. Om svaret från Meta är jakande, så returneras tidkoderna för 
namnskyltarna till HTC. Hawrys säger dessutom till sändningsservern att ladda det namngivna 
inslaget. Denna laddar inslaget och meddelar Hawrys när detta är gjort så att Hawrys kan visa för 
sändningsproducenten att inslaget är laddat. 
 
När sändningsproducenten meddelar Hawrys att en videofil ska startas så skickar Hawrys vidare 
meddelandet till sändningsservern som startar uppspelningen av inslaget. Samtidigt skickar Hawrys 
meddelandet till HTC och textmaskinen att nu startas inslaget så att de lägger ut namnskyltarna 
respektive textningen (om sådan finnes) på rätt ställe i inslaget, det vill säga vid rätt tidkod.  
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Bild 5.4 visar ett sekvensdiagram över systemet vid sändning och efteråt 
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5.3 Skillnader mellan arbetspassen 
Arbetet har påvisat vissa skillnader mellan de olika arbetspassen. Först och främst finns den 
uppenbara skillnaden att arbeta som tekniskt ansvarig och som sändningsproducent, 
sändningsassistent och scripta se definierade aktörer ovan. Då arbetspassen för de tekniskt 
ansvariga och sändningsproducenterna (inklusive sändningsassistenter och scriptor) har hanterats 
olika i detta arbetet, så beskrivs endast skillnaderna mellan de arbetspass som 
sändningsproducenter, sändningsassistenter och scriptor innehar. Tjugosju av de dokumenterade 
arbetspassen bemannas av sändningsproducenter, sändningsassistenter och scriptor och de övriga 
fem är arbetspass för de tekniskt ansvariga.  
 
Alla arbetspass där man arbetar i yrkesrollen som sändningsproducent på sändningsdagen innefattar 
bildproduktion. Dock finns det vissa arbetspass där bildproduktionen är mer utpräglad och 
omfattande. Detta gäller för sändningsproducenterna på Agenda, Aktuellt (vardagar), 
Kunskapskanalen och morgonsoffan i Gomorron Sverige.  
 
Till programmen Agenda, Gomorron Sverige (morgonsoffan), Lilla Aktuellt och Kunskapskanalens 
sändningar så finns arbetspass som endast är planering inför den kommande sändningen. Vad dessa 
förberedelser innebär är lite olika för de olika programmen. Exempel på detta är att på 
Kunskapskanalen så ordnar man med rekvisita och inspekterar spelplatser, medan man på Aktuellt, 
Agenda och Gomorron Sverige bland annat arbetar med programledarpositioner och vilka 
spelplatser i studion som ska användas. Mängden av redigering är också en faktor som skiljer 
arbetspassen åt. Hur mycket redigering som görs varierar med arbetssituationen för dagen. Exempel 
på arbetspass som redigerar är planeringen för morgonsoffan, Aktuellt, Rapport 19.30, Rapport 
dagtid (främst i SVT 24), Uutiset, ABC och nattpassen.  
 
Två av passen är för yrkesrollen sändningsassistent. Dessa arbetspass innehåller inte lika uttalat 
bildproduktion, personen bistår sändningsproducenten genom att framför allt hålla ordning på tider 
och namnskyltar. Sändningsproducenten och sändningsassistenten jobbar dock ihop som ett team 
och ibland får sändningsassistenten ta över bildproduktionen om sändningsproducenten behöver 
koncentrera sig på annat. 
 
De två arbetspass som man har som scripta på Agenda påminner till viss del om 
sändningsassistentens arbete. De största skillnaden är att scriptan endast arbetar med en och samma 
sändning under bägge arbetspassen. Dessutom så ansvarar scriptan bland annat för att ordna 
transport till gäster och lämna den inspelade sändningen till programkontrollen, som ska sända ut 
programmet.  
 
De utmärkande arbetsmoment som beskrivits ovan förekommer i många arbetspass. Det finns även 
arbetsmoment som endast existerar i ett fåtal pass. Ansvar för fördelningen av fotograf- och 
redigeringsresurser är ett exempel på detta. Detta ansvar har man under arbetspass på ABC och hos 
Rapport och Aktuellt på helgen. Fler exempel på arbetsmoment som gäller för enstaka pass är att 
endast som sändningsproducent på Agenda existerar ett inplanerat möte med ljussättarna, som 
scripta på Agenda sköter man hanteringen och skapandet av sändningsbesked och arkivbeslut och 
till Lilla löpsedeln (arbetar som sändningsproducent på Lilla Aktuelltredaktionen) läggs alla inslag 
över på ett digibeta band för att transportera det till Utbildningsradion, UR. De som jobbar med 
korta nyhetssändningar under helgen samt de som arbetar natt är både sändningsproducenter och 
tekniskt ansvariga då det under denna tid inte finns någon TOM i tjänst. Vid arbete på 
Kulturnyheterna, ABC och planering av morgonsoffan på Gomorron Sverige så förekommer 
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mycket sökning av material i SVT:s olika arkiv. Det funna materialet kan ibland behöva 
konverteras till digitalt format. 
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6 Diskussion 
Någon liknande studie för användningen av användarfall på ett redan existerande system har inte 
funnits vid sökning i databaser. En studie, som utifrån insamlad information genom 
halvstrukturerade intervjuer gjort användarfall och användarfallsdiagram återfanns (Hellgren, 
2003). Den insamlade informationen gällde dock en vidareutveckling av ett system, en av de 
vanliga användningsområdena för användarfall.  

6.1 Hur fungerar användarfall för att göra manualer  för ett redan 
existerande system? 
Användarfall används mycket inom systemvetenskapen vid utveckling och framtagning av nya 
system. I dessa sammanhang kan användarfallen också ligga till grund för användarmanualer till 
systemet. Detta arbetet visar att användarfall fungerar utmärkt för framtagning av manualer till 
datorprogram i ett redan existerande system. Ett exempel på detta är att manualerna för att göra 
grafik i såväl Cosmo som Viz Pilot direkt bygger på basflödena i användarfallen Gör grafik i 
Cosmo och Gör grafik i Viz Pilot. Utan användarfallen hade skapandet av dessa programmanualer 
försvårats.  
 
Arbetet som utförs av arbetsgruppen sändningsproducenter innefattar mycket arbete med 
datorprogram. Både det förberedande arbetet med en sändning och utförandet av sändningen är 
baserat på interaktion med datorsystemet, även efterarbete så som att publicera delar av ett program 
på webben. Användarfallen visar detta arbetet mycket bra och de blir i sig själva en manual för hur 
en sändningsproducent, scripta eller sändningsassistent ska använda ett datorprogram eller göra ett 
arbetsmoment.  
 
Arbetspassen för arbetsgruppen sändningsproducenter innehåller dock inte bara arbete med datorer, 
det innehåller också kommunikation med medarbetare både i kontrollrummet vid sändning och på 
redaktionen. Framförallt kommunikationen i kontrollrummet är väldigt viktig för att en sändning 
ska bli bra och för att fel ska undvikas. På vissa arbetspass, speciellt när man arbetar som tekniskt 
ansvarig, men även som sändningsproducent så handhar man och ställer in viss teknisk utrustning. 
Exempel på detta är när man som sändningsproducent ställer in kamerorna för att bilderna ska blir 
korrekta. Detta sker inför sändningar då det inte finns några studiofotografer. Varken 
kommunikationen eller hanteringen av utrustning är interaktioner med datorprogram, därför fångas 
de inte upp av användarfallen. Detta medför att användarfallen inte ger hela bilden av arbetet under 
ett arbetspass. Manualerna fick kompletteras med denna information i efterhand. Två av 
arbetspassen som dokumenterades, ku (planering för inspelning av Kunskapskanalens program) och 
KU (inspelning av Kunskapskanalens program), innehöll ingen interaktion alls med, det för arbetet 
avgränsade, systemet. Detta gjorde att det blev svårt att basera dessa manualer på användarfall. Det 
är detta som är svagheten med att ha användarfall som grund när man ska skriva manualer över 
något som inte enbart består av interaktion mellan användare och datorsystem, de ger inte en 
heltäckande bild av arbetet.  
 
Hade användarfall inte nyttjats över huvud taget för ändamålet så hade skapandet av manualerna 
kanske blivit mindre omständligt, men att skapa innehållet i manualerna hade å andra sidan blivit 
mer oöverskådligt och svårare. För att summera det hela så är användarfall en metod som fungerar 
bra när man ska konstruera manualer, framför allt till datorprogram men även över arbetspass. För 
manualerna till arbetspassen så är metoden dock inte heltäckande, utan då behöver manualerna 
kompletteras med sådana arbetsmoment som inte faller under kategorin interaktion med 
datorsystemet. 
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6.2 Hur kan funna arbetsprocesser/användarfall besk rivas i form av en 
manual? 
Att ha användarfallen som grund när manualerna skulle skrivas underlättade, då användarfallen var 
källan för innehållet i manualerna. Även om de användarfall som inträffar under förberedelserna av 
en sändning endast har bidragit med sin titel till instruktionerna i manualerna, så har de ändå 
bidragit till innehållet. Utan dessa användarfall hade det varit svårt att sammanställa 
arbetsuppgifterna i manualerna då utkristalliseringen av materialet till manualerna tagit längre tid 
och det hade blivit mer komplicerat att bestämma hur detaljrika dessa skulle vara. I de nedskrivna 
användarfallen hade redan en gallring av all data gjorts. När det sedan gällde att bestämma hur 
detaljrika manualerna skulle vara så fanns det bara några få alternativ, ta med alla de scenarion som 
ett användarfall skapade, bara ta med basflödet eller endast ha med titeln som en instruktion. Då 
manualerna är skrivna för att bistå personer som har fått utbildning på ett arbetspass, så är 
instruktionerna för arbetet före och efter sändning endast baserat på användarfallens titlar och själva 
sändningsförfarandet är basflödet i användarfallet Sänder program eller Assisterar program.  
 
Som nämnts i kapitel 5.1.2 så har manualerna till TOM:arnas arbetspass mest fokuserat på 
förberedelserna innan sändning. De två användarfall som skrivits till dessa pass har inte använts 
som grund för manualerna. Det har dock visat sig att användarfallet Ändrar innehåll från 
profiledatorn beskriver just en förberedelse inför sändningar som de tekniskt ansvariga utför. Det 
hade varit lämpligt att skapa en manual för just detta förfarande. Att detta inte blivit gjort beror till 
största del på att fokus har legat på att skapa manualer till de arbetspass som innehas av 
sändningsproducenter, sändningsassistenter och scripta. Manualerna för de tekniskt ansvariga 
innehåller dock instruktionen att ändra innehåll från profiledatorn, se exempel bilaga C3. Fast detta 
inte gjorts medvetet som när manualerna för de övriga arbetspassen skapades så har detta 
användarfall varit en grund för innehållet i manualerna till de tekniskt ansvariga. 

6.3 Hur ser systemet, som sändningsproducenterna an vänder, ut? 
Datorsystemet som beskrivits i detta arbete är en avgränsning av hela det stora system som används 
på SVT Nyheter och Samhälle. Systemet beskrivs mycket generellt och inga detaljer hur olika delar 
av systemet kommunicerar med varandra ges. Anledningen till detta var att göra arbetet mer 
förståligt och greppbart för läsaren, samt för att begränsa arbetet så att uppgiften inte skulle bli för 
stor.  
 
Systemet är trots sina avgränsningar komplext. Det är många olika delar som samverkar för att allt 
ska fungera. Detta medför att konsekvenserna kan bli stora när någon del fallerar. Några 
förenklingar har inte identifierats i detta arbetet. Det finns dock planer på (fanns redan vid arbetets 
början) att skapandet av körschemat ska flyttas över från Avstar till ett program i Meta som heter 
Stardome. Exakt tidpunkt för övergången är ännu oklart. 
 
I den beskrivning som gjorts av systemet, se kapitel 5.2, så har vissa delar av systemet uteblivit då 
de inte används så frekvent och inte ingick i det scenario som valts. För att inkludera dem bättre i 
beskrivningen av hur systemet fungerar så skulle fler sekvensdiagram över andra sändningar behövt 
göras.  

6.4 På vilket sätt skiljer sig arbetsprocesser/anvä ndarfall sig åt mellan 
olika program? 
Under arbetets gång så har det upptäcktes att grunden för arbetet i alla arbetspass för 
sändningsproducenter är den samma. Alla sändningsproducenter uppdaterar körschemat vid ett 
flertal tillfällen innan programmet sänds. Under sändningen så bestäms när inslag ska startas, när 
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det ska klippas till kameror och mellan kameror. Detta har bidragit till att många användarfall har 
kunnat återanvändas i de olika manualerna då flera arbetsmoment förkommer i flera arbetspass. 
Trots den gemensamma grunden så finns det vissa övergripande skillnader mellan de olika 
arbetspassen. Dessa är vilken form av bildproduktion sändningsproducenten utför, att vissa pass 
innehåller endast planering inför en sändning samt att redigering återfinns som ett arbetsmoment i 
en stor del av sändningsproducenternas arbetspass. Några arbetsmoment förekommer bara i enstaka 
arbetspass, vilket redovisades i kapitel 5.3. 
 

6.5 Slutsats och framtida arbete 
Användarfall är inte bara praktiska vid framtagning av nya datorsystem, det är en metod som med 
fördel kan användas när det ska skapas manualer över arbetspass som till största del innehåller 
interaktion med datorsystem. 
 
Några nya rutiner för arbetsgruppens arbetssätt har inte framkommit genom arbetet. Fokus har legat 
på att samla information om de redan existerande rutinerna och några självklara förbättringar har 
inte upptäckts. De sammanställda manualerna bidrar till att arbetet som framför allt 
sändningsproducent mer kan läggas på den bildmässiga kreativiteten, när själva handhavandet med 
datorprogrammen finns nedtecknat. Detta förutsätter dock att datorsystemet fungerar. 
 
De manualer som skrivits kommer att vara i behov av uppdatering efterhand som TV-världen 
utvecklas och arbetssättet för sändningsproducenter ändras. Vid mindre uppdateringar så behövs 
inte hela processen med att ta fram användarfall upprepas, utan det räcker att se över det som står i 
manualerna. Skulle stora förändringar ske i det datorsystem som arbetsgruppen 
sändningsproducenter, på SVT Nyheter och Samhälle, använder så rekommenderar författaren att 
nya användarfall tas fram. Författaren föreslår att någon i arbetsgruppen utses att vara ansvarig för 
uppdateringen av manualerna. De arbetspass på Barnkanalen som inte berördes i detta arbetet bör 
ses över om de inte är i behov av manualer. Att framställa manualer till dessa arbetspass kan vara en 
första uppgift för den som får ansvaret för manualerna, förutsatt att de innehåller interaktion med 
datorsystemet. 
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Bilaga A Användarfall 

A1 Loggar in i systemet 
1. Beskrivning: Loggar in i systemet syftar till att aktören ska komma in i systemet för att börja använda 
det i sitt arbete. 
  
2. Mål: Aktören ska komma in i systemet 
 
3. Aktör: sändningsproducent, sändningsassistent, redaktör och programledare 
 
4. Precondition: Finns inget  
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att logga in 
2 Systemet begär ett användarnamn och ett lösenord 
3 Aktören fyller i användarnamn och lösenord. 
4 Systemet verifierar att aktören har ett giltigt användarnamn och lösenord och därmed får ha 
tillgång till systemet. 
{Ogiltigt användarnamn eller lösenord} 
5 Användarfallet avslutas. 
  

6. Alternativa flöden 
     6.1 Användarnamn eller lösenord är ogiltigt 

Vid {Ogiltigt användarnamn och lösenord} om systemet inte kan verifiera att aktören skrivit i rätt 
uppgifter 

1. Systemet meddelar aktören att användarnamnet eller lösenordet inte är giltigt och ber aktören 
skriva i rätt uppgifter. 
{Aktören har inget användarkonto till systemet} 
2. Aktören fyller i rätt uppgifter. 
3. Återgå till basflödet, punkt 4 

 
     6.2 Aktören har inget användarkonto i systemet. 

Vid {Aktören har inget användarkonto till systemet} om användaren inte har något konto för att 
använda systemet. 
     1. Aktören får vända sig till sin gruppchef för att skaffa sig ett konto. 
     2. Användarfallet avslutas  
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A2 Editerar körschema 
1. Beskrivning: Editerar körschema syftar till att aktören ska bygga upp och göra ändringar i en sändnings 
körschema, innan sändning. I systemet finns ett program där man skriver in och ändrar i körschemat. Detta 
körschema återspeglas till viss del i filhanteringssystemet. Det är filhanteringssystemet som visar när inslag 
eller andra rörliga bilder är framme på sändningsservrarna och kan användas i sändning. I körschemat i 
filhanteringssystemet syns också om ett inslag är namnpostat och om still bilder och grafik är klara. 
 
2. Mål: Ett körschema ska byggas för programmet. 
 
3. Aktör: sändningsproducent, sändningsassistent, redaktör och programledare 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och en körschema mall finns i systemet. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten väljer att ta fram sändningens körschema i 
systemet. 
2 Systemet visar det valda körschemat 
{Uutiset, Kulturnyheterna eller Morgonsoffan} 
3 Sändningsproducenten fyller i vem som är redaktör och sändningsproducent i vinjettdokumentet, 
som ligger överst i körschemat 
4 Systemet lagrar de ifyllda uppgifterna. 
5 Sändningsproducenten Skriver in programpunkter i körschemat, se S9 
6 Sändningsproducenten Uppdaterar programpunkter i körschemat, se S10. 
7 Sändningsproducenten Bestämmer ordningen och logistik, se S11 
8 Systemet lagrar den inskrivna informationen. 
{Uppdatera körschemat i META}   
9 Sändningsproducenten väljer att ta bort alla programpunkter efter programpunkten slutrad. 
10 Systemet tar bort alla valda programpunkter med tillhörande information ur körschemat. 
11 Punkterna 3 – 7 sker utan inbördes ordning. Punkt 4 sker ALLTID efter punkt 3.  
12 Användarfallet avslutas, körschemat är uppbyggt.  

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Överföring av körschemamall till aktuellt körschema. 

Vid {Uutiset, Kulturnyheterna eller Morgonsoffan}  om det är någon av dess körscheman som 
aktören ska arbeta i. 

1. Sändningsproducenten väljer att kopierar ett mall-körschema till sändningens körschema. 
     2. Systemet  kopierar innehållet från mall- körschemat till sändningens körschema. 
     3. Återgå till basflödet punkt 11. 
 

     6.2 Programpunkten innehåller en videofil 
Vid {Ny videofil}  om programpunkten innehåller en videofil 
     1. Sändningsproducenten skriver in en DKS-kod för videofilen,  
     Exempel: *DKS R-2007-0529-NAMNET21. 
     2. Sändningsproducenten skriver ”t” i T-kolumnen om videofilen behöver textas 
     3. Systemet lagrar den inmatade informationen. 
     {Uppdatera körschemat i META}        

     6.3 Programpunkten innehåller en stillbild 
Vid {Ny stillbild}  om programpunkten ska innehålla en stillbild 
     1. Sändningsproducenten skriver in en BM-kod för bildfilen 
     Exempel: *BM-RR-2007-0529-NAMNET1930 
     2. Systemet lagrar den inmatade informationen. 
     {Uppdatera körschemat i META} 
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     6.4 Programpunkten innehåller rörlig grafik 

Vid {Ny rörlig grafik}  om programpunkten ska innehålla någon rörlig grafik 
     1. Sändningsproducenten skriver in en GR- kod för grafikfilen  

Exempel: *GR-RR-2007-0529-NAMNET18 
     2. Systemet lagrar den inmatade informationen. 

{Uppdatera körschemat i META} 
 
     6.5 Uppdaterar programpunktens videofil 

Vid {Uppdaterar videofil}  om programpunkten innehåller en videofil. 
Om videofilen är ett inslag     
     1. Systemet visar att inslaget är namnpostat 
     2. Sändningsproducenten skriver in ”N” när ett inslag har blivit namnpostat 
     3. Systemet lagrar den inmatade informationen 
     4. Sändningsproducenten skriver in en ny tid för videofilen i Tid-kolumnen. 

 5. Systemet lagrar den inmatade informationen. 
{Uppdatera körschemat i META} 
 6. Sändningsproducenten skriver in slutordet på inslaget och hur många sekunder effektljud som 
kommer efter. 
7. Systemet lagrar den inskrivna informationen  
8. Sändningsproducenten skriver in ”P” när ett inslag är postat till sändningsservern och man ser i 
filhanteringssystemet att inslaget kommit fram till sändningsservrarna. 
9. Sändningsproducenten ändrar i DKS- koden. 
10. Systemet lagrar den inmatade informationen. 
{Uppdatera körschema i META} 
11. Punkterna 2,4, 6 och 8 sker utan inbördes ordning. Punkt 3 sker ALLTID efter punkt 2. Punkt 
5 sker ALLTID efter punkt 4 och punkt 7 inträffar ALLTID efter punkt 6. Efter punkt 8 eller 9 
sker ALLTID punkt 10. 

 
Om videofilen är telegrambilder eller löpbilder 

 1. Sändningsproducenten skriver in ”P” när bilderna är postade till sändningsservern och aktören 
ser, i filhanteringssystemet att telegrambilderna eller löpbilderna kommit över till 
sändningsservrarna. 

     2. Sändningsproducenten skiriver in tiden för bilderna i slutords- kolumnen 
     3. Punkterna 1 – 2 sker utan inbördes ordning. 
     4. Systemet lagrar den inmatade informationen  

 
     6.6 Uppdaterar programpunktens grafik 

Vid {Uppdaterar grafik}  om programpunkten innehåller stillbild eller rörlig grafik. 
     1. Sändningsproducenten ändrar i GR- eller BM- koden. 
     2. Sändningsproducenten skriver in ”G” när grafiken är klar 
     3. Punkterna 1 – 2 sker utan inbördes ordning. 

 4. Systemet lagrar den inmatade informationen 
{Uppdaterar körschemat i META} 

 
     6.7 Uppdaterar programpunktens skyltar 

Vid {Uppdaterar skyltar}  om programpunkten innehåller eller ska innehålla skyltar 
     1. Sändningsproducenten Skriver ny skylt, se S 12 
     2. Sändningsproducenten ändrar skylt. 
     3. Punkterna 1 – 2 sker utan inbördes ordning. 
     4. Systemet lagrar den inmatade informationen 
     {Uppdaterar körschemat i META} 

 
     6.8 Uppdatera avspeglingen av körschemat i filhanteringssystemet 
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Vid {Uppdatera körschemat i META} när aktören har skrivit in information i körschemat som ska 
vidarebefordras till körschemats avspegling i filhanteringssystemet. 

1. Systemet uppdaterar från körschemat till avspeglingen i filhanteringssystemet automatiskt var 
15:e minut. 
 {Väljer att uppdatera i META} 
 

     6.9 Aktivt uppdatera avspeglingen av körschmat i filhanteringssystemet 
Vid {Väljer att uppdatera i META}  om aktören aktivt väljer att uppdatera körschemats avspegling 
i filhanteringssystemet från körschemat. 
     1. Aktören väljer att se på avspeglingen av körschemat i filhanteringssystemet 

2. Systemet visar det valda körschemat i filhanteringssystemet 
3. Aktören väljer att uppdatera körschemat i filhanteringssystemet från sändningens körschema. 
4. Systemet uppdaterar avspeglingen av körschemat i filhanteringssystemet från körschemat. 
 

7. Subflöden 
     S9 Skriver in programpunkter i körschemat 

1 Sändningsproducenten skriver in namnet på programpunkten. 
2. Sändningsproducenten står i dokumentfältet och trycker på tangenterna Alt + Insert. 
3. Systemet visar ett nytt produktionsmärke(¤) 
{Ny videofil} 
{Ny stillbild} 
{Ny rörlig grafik} 
4. Sändningsproducenten skriver in rätt kod, som beskriver programpunktens ljud. 
5. Sändningsproducenten skriver in ”g” om programpunkten är eller ska ha rörlig eller 
stillbildsgrafik. 
6. Systemet lagrar den inkomna informationen för programpunkten. 
{Uppdaterar körschemat i META} 

 
     S10 Uppdaterar programpunkter i körschemat 

1. Sändningsproducenten markerar den programpunkt som ska ändras 
{Uppdaterar videofil} 
{Uppdaterar grafik} 
{Uppdaterar skyltar} 
2. Sändningsproducenten lägger till nya filer till programpunkten, se punkt 2 – 5 i S9. 
3. Systemet lagrar den inmatade informationen. 
 

     S11 Bestämmer ordningen och logistik  
1. Sändningsproducenten tar bort programpunkter 
2. Sändningsproducenten flyttar programpunkt till annan plats i körschemat 
3. Sändningsproducenten flyttar programpunkt till eller från andra körschema 
4. Punkterna 1 – 3 kan ske utan inbördes ordning. 
5.Systemet lagrar den inmatade informationen  
{Uppdaterar körschemat i META} 
 

     S12  Skriver ny skylt 
1. Sändningsproducenten står i dokumentfältet och trycker på tangenterna Alt + Insert. 
2. Systemet visar ett nytt produktionsmärke(¤) 
3. Sändningsproducenten skriver in * och det som ska stå på skylten. 
4. Sändningsproducenten skriver namnskyltskod på ny rad. 
5. Systemet lagrar den inmatade informationen 
{Uppdaterar körschemat i META} 
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A3 Namnpostar inslag 
1. Beskrivning: Namnpostar inslag syftar till att aktören ska tala om när namnskyltar eller andra skyltar 
ska visas i ett inslag under sändning. 
  
2. Mål: Systemet ska veta när skyltar ska läggas ut i ett inslag. 
 
3. Aktörer:  sändningsproducent, sändningsassistent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har tagit fram sändningens körschema i 
filhanteringsdelen av systemet. En videofil tillhör en programpunkt i körschemat och videofilen ska vara 
överförd till systemets sändningsservrar. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att starta systemet för att lägga skyltar, vid en 
programpunkt i körschemat. 
2 Systemet öppnar vald applikation och startar uppspelning av videofilen. 
{Ta bort namnpostad namnskylt} 
3 Aktören väljer vart i videofilen en skylt ska börja visas. 
4 Systemet registrerar tidkoden för den valda platsen i videofilen och vilken skylt som är markerad. 
5 Systemet visar automatiskt skylten i 5 sekunder efter vald tidpunkt. 
6 Aktören väljer tidpunkt för när skylten ska sluta visas. 
7 Systemet registrerar tidkoden för den valda platsen i videofilen och vilken skylt som är markerad. 
8 Punkterna 5 – 9 upprepas till alla skyltar har en starttid och en sluttid. 
{Ändring av skyltarna har skett efter att namnpostning gjorts.} 
9 Användarfallet avslutas när alla skyltar har en starttid och sluttid och aktören stänger 
applikationen. 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Uppdatering av namnpostningen. 

 Vid {Ändring av skyltarna har skett efter namnpostning gjorts}  om någon ändring har gjorts 
med skyltarna vid programpunkten i körschemat och systemapplikationen är öppen. 

1. Aktören väljer att uppdatera skyltarna till videofilen. 
2. Systemet  hämtar de skyltar som är inskrivna vid den programpunkt i körschemat som 
videofilen tillhör. 

Om någon skylt inte har en starttid. 
3. Återgå till punkt 5 i basflödet. 

     Annars 
     4. Återgå till punkt 9 i basflödet. 

 
Om applikationen är stängd 

1. Aktören startar när sändningsproducenten väljer att starta systemet för att lägga skyltar, vid en 
programpunkt i körschemat. 

     2. Systemet öppnar vald applikation och startar uppspelning av videofilen. 
     3. Aktören väljer att uppdatera skyltarna till videofilen. 

4. Systemet  hämtar de skyltar som är inskrivna vid den programpunkt i körschemat som 
videofilen tillhör. 

Om någon skylt inte har en starttid. 
5. Återgå till punkt 5 i basflödet. 
Annars 
6. Återgå till punkt 9 i basflödet. 

 
     6.2 Ta bort namnpostad namnskylt 
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Vid {Ta bort namnpostad namnskylt från inslag} om en namnskylt inte ska vara med i inslaget 
och systemapplikationen är öppen. 
     1. Aktören markerar vilken skylt det är som ska raderas 
     2. Systemet tar fram den valda namnskylt med tillhörande start och sluttider. 
     3. Aktören väljer att ”Avtajma” skylten 
     4. Systemet raderar start och sluttiderna för denna skylt. 
     5. Systemet visar att skylten inte har någon start och sluttid och då visas den inte när videofilen 

sänds. 
     Om någon skylt inte har en starttid. 
     6. Återgå till punkt 5 i basflödet. 
     Annars 
     7. Återgå till punkt 9 i basflödet. 
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A4 Letar bilder 
1. Beskrivning: Letar bilder syftar till att aktören ska hitta relevanta bilder att använda som telegrambilder 
eller i andra typer av videoinslag. 
  
2. Mål: Sändningsproducenter ska hitta bilder som kan användas. 
 
3. Aktörer: sändningsproducent, sändningsassistent, redaktör och programledare 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i filhanteringsdelen av systemet och har ställt in sina sökinställningar 
i systemet.  
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att leta efter bilder i filhanteringsdelen av systemet. 
2 Systemet öppnar ett sökfönster 
3 Aktören skriver in sina sökkriterier 
4 Systemet går igenom alla arkiv och sändningsservrar och visar en lista med videofiler som matchar 
sökkriterierna 
5 Aktören väljer en videofil, som den anser intressant  
6 Systemet visar små utdragsbilder (kallas tumnagelbilder) ur den valda videofilen och ger 
användaren en rad olika alternativ. 
{Tittar på bilderna} 
{Dra över till Avid redigering} 
{Postar till Server} 
{Bilderna är inte de som söks} 
7 Användarfallet avslutas när aktören väljer att göra något annat i filhanteringsdelen av systemet. 
   

6. Alternativa flöden 
     6.1 Bilderna ska inte användas 

 Vid {Bilderna är inte de som söks} om bilderna inte faller aktören i smaken. 
1. Aktören väljer att gå ”bakåt” 
2. Systemet hämtar och visar träfflistan 
 

     6.2 Ser på bilderna 
Vid {Tittar på bilderna}  om aktören väljer detta. 
     1. Aktören Tittar på videofil, användarfall nr 9 
 

     6.3 Dra över bilderna till Avid redigering. 
Vid {Dra över till Avid redigering}  om systemet visar en knapp under de små bilderna som det står 
Avid på och aktören har redigeringsprogrammet Avid öppet. 

1. Se från extensionpoint {Material från Meta eller server}  i användarfall nr 5,  Redigerar, 
basflöde. 
 

     6.4 Postar videofilen till server 
Vid {Postar till Server} om aktören vill redigera i bilderna men det inte finns någon knapp för Avid 
eller man vill kunna få över dem till redigeringsprogrammet EasyCut. 
     1. Aktören väljer alternativet ”Server” 
     2. Systemet visar en lista på alla de serverar som videofilen kan skickas till.  
     {Skicka till EasyCut} 
     3. Aktören väljer vilken server den vill skicka videofilen till 
     4. Aktören ”postar” 
     5. Systemet skickar en högupplöst kopia av videofilen skickas till den valda servern.  
     {Få bilderna till Avid} 
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    6. Återgå till basflödet punkt (sista punkten) 
 

     6.5 Få videofilen till redigeringsapplikationen EasyCut 
Vid {Skicka till EasyCut}  om man vill redigera bilderna i videofilen i redigeringsprogrammet 
Easycut,  

1. Se från extensionpoint {Material från Meta eller server}  i användarfall nr 5,  Redigerar, 
basflöde. 
 

     6.6 Få videofilen som postades till server till Avid redigering 
Vid {Få bilderna till Avid}  om aktören har postat filen till server. 
     1. Punkt 1 – 6 i basflödet utförs 
     {Dra över till Avid redigering} 
     2. Återgå till punkt (sista) i basflödet      
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A5 Redigerar 
1. Beskrivning: Redigerar syftar till att aktören ska redigera ihop telegrambilder eller löpbilder. Det 
redigerade materialet döps sedan till det filnamn som står i körschemat och skickar iväg dem till 
sändningsserverarna. 
 
2. Mål: Ett källmaterial ska redigeras ihop till en ny videofil och skickas iväg till en sändningsserver. 
 
3. Aktörer: Sändningsproducent och sändningsassistent och redaktör  
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och systemets redigeringsprogram har startats. Aktören 
har tagit fram det material som han eller hon ska arbeta med. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten väljer att redigera. 
2 Sändningsproducenten tar in källmaterialet till redigeringsprogrammet. 
{Material från META eller Server} 
{Importera mall, stillbild eller grafik} 
3 Sändningsproducenten väljer ut de klipp som ska vara med och i vilken ordning de ska ligga. 
{Välj ut klipp}  
{Lägg ner klipp på timeline} 
4 Systemet registrerar in och utpunkterna för klippen samt i vilken ordning de ligger i. 
5 Sändningsproducenten väljer var övergångar mellan klippen i bild eller ljud ska vara och hur långa 
de ska vara. 
6 Systemet registrerar de gjorda valen och applicerar dem på de klipp som ligger i timeline. 
7 Sändningsproducenten skriver i vilket namn som det färdig redigerade materialet ska ha. 
8 Sändningsproducenten väljer att skicka iväg det färdig redigerade materialet till en viss server. 
{Överföring startar ej}  
9 Systemet skickar iväg materialet till den valda servern, via browsekodare, och sparar den där under 
det valda filnamnet.  
10 Användarfallet avslutas, en ny videofil har blivit gjord  

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Överföring av material från META eller Server 

 Vid {Material från META eller Server}  om källmaterialet finns i systemets filhanteringssystem 
eller på en server. Sändningsproducenten har tagit fram den önskade videofilen och systemet visar 
små utdragsbilder (kallas tumnagelbilder) ur den valda videofilen och ger aktören en rad olika 
alternativ. 

1. Sändningsproducenten väljer i vilket redigeringsprogram som källmaterialet ska redigeras. 
     {Skicka till EasyCut} 
     {Dra över till Avid redigering} 
     2. Återgå till punkt 3 i basflödet  
 

     6.2 Tar in stillbild, mallar och grafik till redigeringsprogrammet 
Vid {Importera mall, stillbild eller grafik}  om sändningsproducenten vill ha en stillbild, mall eller 
grafik i sin videofil och redigerar i Avid. 
     1. Sändningsproducenten väljer att importera något till redigeringsprogrammet 

2. Systemet öppnar en filkatalog över de filer som användaren har tillgång till. 
     3. Aktören väljer vilken fil som ska importeras 
     4. Systemet startar en överföring av den valda filen till redigeringsprogrammet 
     5. Återgå till punkt 3 i basflödet 
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  6.3 Välja ut klipp till den nya filen 
Vid {Välj ut klipp}  när sändningsproducenten ska välja ut vilka delar av källmaterialet som ska vara 
med i den nya videofilen. 

1. Sändningsproducenten väljer vilken del av ett källmaterial som ska vara med genom att 
markera var klippet startar (inpunkt) och slutar (utpunkt). 

     2. Systemet registrerar tidkoderna för de valda in- och utpunkterna 
     {Lägg ner klipp på timeline} 
 

     6.4 Lägga ner valt klipp på timeline 
Vid {Lägg ner klipp på timeline} när sändningsproducenten har valt ut ett klipp. 

1. Sändningsproducenten väljer att lägga ner klippet på timelinen och vart i timelinen klippet ska 
hamna. 
2. Systemet tar den information som klippet innehåller, kopierar ner den till timelinen enligt de 
val som sändningsproducenten gjort. 
3. Återgå till punkt 4 i basflödet. 

 
     6.5 Få videofilen till redigeringsapplikationen EasyCut 

Vid {Skicka till EasyCut}  om man vill redigera bilderna i videofilen i redigeringsprogrammet 
Easycut. 
     1. Aktören väljer alternativet ”Server” 
     2. Systemet visar en lista på alla de serverar som videofilen kan skickas till.  
     3. Aktören väljer att skicka videofilen till en server som heter Lokalen. 
     4. Systemet skickar en högupplöst kopia av videofilen skickas till den valda servern. 
     5. Aktören väljer att gå in på den aktuella servern 
     6  Systemet visar filhanteringen för den aktuella servern. 
     7. Aktören väljer att söka material från det stora filhanteringsdelen av systemet META. 
     8. Systemet visar söksidan för detta ändamål 
     9. Aktören skriver in sökkriterierna för den önskade videofilen. 

10. Systemet går igenom servern och visar en lista med videofiler som matchar sökkriterierna 
11. Aktören väljer den önskade filen 
12. Systemet visar små utdragsbilder (kallas tumnagelbilder) ur den valda videofilen och ger 
användaren en rad olika alternativ, samt visar Metadata för filen. 
13. Aktören väljer att öppna materialet i redigeringsapplikationen Easycut. 
14. Systemet öppnar applikationen med videofilen i fönstret för källmaterial. 

 
     6.6  Dra över bilderna till Avid redigering. 

Vid {Dra över till Avid redigering}  om systemet visar en knapp under de små bilderna som det står 
Avid på och aktören har redigeringsprogrammet Avid öppet. 

1. Aktören drar ikonen till redigeringsprogrammets ”Bin” 
{Felmeddelande om full disk} 
2. Systemet startar en överföring av filen till redigeringsprogrammet. 

 
     6.7 Felhantering 

6.7.1 Hårddisk full 
Vid {Felmeddelande om full diska} om hårddisken som är kopplad till Avid- redigeringen är full. 

1. Sändningsproducenten går in i Media Tool i Avid och väljer vilka filer som ska tas bort. 
2. Systemet raderar valda filer. 
3. Återgå till 6.6 Dra över bilderna till Avid redigering, punkt 1. 

 
6.7.2 Sändningsservrar fulla 
Vid {Överföring startar ej} om sändningsservrarna är fulla och inte kan ta emot inslaget som ska 
skickas iväg. 

1. Sändningsproducenten ringer till Datasupporten och ber dem kontakta driften så att de kan 
tömma servrarna. 
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A6 Gör grafik i Cosmo 
1. Beskrivning: Gör grafik i Cosmo syftar till att aktören ska göra en grafikskylt, till en programpunkt. 
Grafiken ska göras i systemets grafikprogram Cosmo.  
  
2. Mål: Aktören ska göra en grafikskylt 
 
3. Aktörer:  sändningsproducent, sändningsassistent, redaktör och programledare 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat systemets grafikprogram.  
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer i vilket program skylten ska sändas.  
2 Systemet visar de grafikmallar som finns till det valda programmet. 
3 Aktören väljer vilken mall som grafikskylten ska ha. 
4 Systemet öppnar den valda mallen och vilka alternativ aktören kan använda sig av. 
{Bildgrafik} 
{Karta} 
{Textskylt} 
5 Aktören väljer att spara skylten 
{Spara fritt} 
{Spara som BM} 
6 Användarfallet avslutas när bilden är sparad. 
   

6. Alternativa flöden 
     6.1 Gör grafikskylt med bild 

 Vid {Bildgrafik}  om aktören har valt en mall som behöver en bild. 
1. Aktören väljer att infoga en bild till mallen. 
2. Systemet öppnar en filkatalog över de filer som användaren har tillgång till. 
3. Aktören letar upp och väljer den bild som ska infogas. 
4. Systemet infogar bilden i mallen 
5. Aktören väljer storlek  för bilden i mallen.  
6. Systemet visar bilden i vald storlek. 
7. Aktören väljer plats för bilden i mallen. 
8. Systemet placerar bilden på vald plats. 
9. Aktören fyller i de textfält som mallen har. 
10. Aktören väljer vilka fält i mallen som ska synas. 
11. Systemet visar de gjorda ändringarna i mallen. 
12. Punkt 9 och 10 kan ske utan någon inbördes ordning. 
13. Återgå till punkt 5 i basflödet. 
 

     6.2 Gör karta 
Vid {Karta}  om aktören har valt en kartmall. 
     1. Aktören väljer vilken karttyp som mallen ska ha. 
     2. Systemet visar den valda karttypen. 
     3. Aktören väljer vilken del av kartan som ska visas i mallen. 
     4. Systemet visar den valda delen av kartan. 
     5. Aktören väljer vilka symboler/ vägar/ städer som ska visas på kartan 
     6. Systemet visar de gjorda ändringarna av mallen. 
     7. Återgå till punkt 5 i basflödet 
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     6.3 Gör textskylt 
Vid {Textskylt}  om aktören har valt en mall som är en textskylt. 
     1. Aktören skriver in den text som ska stå i textskylten 
     2. Aktören väljer hur många rader text som ska visas. 
     3. Aktören väljer tätheten mellan bokstäverna. 
     4. Systemet  visar de gjorda ändringarna i mallen. 

5. Punkt 1 – 3 kan göras utan inbördes ordning. Punkt 4 inträffar ALLTID efter punkt 1, 2 eller 3 
6. återgå till punkt 5 i basflödet 
 

     6.4 Spara bilden efter aktörens val. 
Vid {Spara fritt}  om aktören vill välja vart bilden ska sparas, för att aktören till exempel ska kunna 
använda den vid redigering. 
     1. Aktören väljer att själv välja vart bilden ska sparas. 

2. Systemet öppnar en filkatalog över de filer som användaren har tillgång till. 
     3. Aktören väljer vart bilden ska sparas 
     4. Systemet sparar bilden på den utvalda platsen. 
     5. Återgå till punkt 6 i basflödet 

 
     6.5 Spara bild som BM för sändning. 

Vid {Spara som BM} om aktören väljer att spara bilden som en BM-kod för att kunna använda den 
i sändning. 
     1. Aktören väljer att spara bilden med en BM-kod. 
     2. Aktören skriver in namnet på bilden. 
     3. Systemet genererar början av BM- koden utifrån vilket program som valdes i punkt 1 i  

basflödet och lägger till det inskrivna namnet i slutet.. 
     Till exempel om man valt programmet rapport så genererar systemet koden  

RR-2007-0531- INSKRIVETNAMN 
4. Systemen sparar bilden under givna filnamnet på en hårddisk som grafikdatorerna i 
kontrollrummen kommer åt. 
5. Återgå till punkt 6 i basflödet. 
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A7 Gör grafik i Viz Pilot 
1. Beskrivning: Gör grafik i Viz Pilot syftar till att aktören ska skapa eller ändra textgrafik, till en 
programpunkt. Grafiken ska göras i systemets grafikprogram Viz Pilot.  
  
2. Mål: Aktören ska göra textgrafik 
 
3. Aktörer: sändningsproducent, sändningsassistent och redaktör 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat systemets grafikprogram.  
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer till vilket program grafiken ska användas. 
2 Systemet visar de grafikmallar som finns till det valda programmet. 
{Gör ny grafik}  
{Ändra i grafik} 
3 Användarfallet avslutas när grafiken är sparad. 
   

6. Alternativa flöden 
     6.1 Gör ny grafikskylt 

 Vid {Gör ny grafik}  om aktören har valt att göra en ny textgrafik. 
     1. Aktören väljer vilken mall som ska användas. 
     2. Systemet öppnar den valda mallen och visar vilka textfält som kan fyllas i. 
     3. Aktören fyller i textfälten med information. 
     4. Aktören väljer att spara grafiken som en ny fil med det namn som står i körschemat. 
     5. Systemet sparar textgrafiken som en ny fil med det valda namnet. 
     6. Återgå till punkt 3 i basflödet. 

 
     6.2 Ändrar i grafikskylt 

Vid {Ändra i grafikskylt}  om aktören vill ändra i en grafikskylt som redan finns. 
     1. Aktören väljer att se vilka skyltar för det här programmet som är gjorda. 
     2. Systemet visar en lista med de senast gjorda skyltarna. 
     3. Aktören väljer vilken skylt som ska ändras 
     4. Systemet visar den valda skylten och dess innehåll 
     5. Aktören ändrar informationen i skylten och väljer att spara skylten med samma filnamn. 
     6. Systemet sparar skylten under det valda namnet 
     7. Återgå till punkt 3 i basflödet 
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A8 Bildbeskriver 
1. Beskrivning: Bildbeskrivning är när aktören till ett inslag skriver vilka bilder som är med i inslaget och 
vem som medverkar. Rättigheter till bilderna skrivs också i bildbeskrivningen 
  
2. Mål: Bildbeskriver syftar till att aktören ska göra en bildbeskrivning till ett inslag som har sänds. 
 
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att letar upp ett specifikt inslag. 
{Inslag i körschemat} 
{Leta upp inslag} 
2 Aktören väljer inslaget 
3 Systemet visar små utdragsbilder (kallas tumnagelbilder) ur den valda videofilen och ger 
användaren en rad olika alternativ. 
4 Sändningsproducenten väljer att Logga inslaget 
5 Systemet visar en loggruta för inslaget 
6 Sändningsproducenten väljer att trycka på knappen Edit Item 
7 Systemet öppnar ett fönster med olika rubriker 
8 Sändningsproducenten fyller i under respektive rubrik vad det är för bilder, vem som har gjort 
inslaget samt vem som medverkar. 
9 Sändningsproducenten väljer att spara 
10 Systemet sparar den ifyllda informationen. 
11 Punkterna 1 – 8 upprepas till alla inslag i en sändning har fått en bildbeskrivning 
12 Användarfallet avslutas 

  
6. Alternativa flöden 
     6.1 Tar fram sändningens körschema 

Vid {Inslag i körschemat} när sändningsproducenten hittar inslaget genom att leta i sändningens 
körschema. 
     1. Sändningsproducenten väljer att ta fram sändningens körschema 
     2. Systemet visar körschemat 
     3. Återgå till basflödet punkt 2 

 
    6.2 Letar fram inslaget via namnet 

Vid {Leta upp inslag} när sändningsproducenten letar efter inslaget i filhanteringssystemets arkiv. 
1. Sändningsproducenten utför användarfallet Letar bilder till och med punkt 6 i basflödet. 

     2. Återgå till basflödet punkt 4 
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A9 Tittar på videofil 
1. Beskrivning: Tittar på videofil syftar till att aktören ska se vald videofil.  
  
2. Mål: Aktören ska titta på en vald videofil 
 
3. Aktörer:  sändningsproducent, sändningsassistent, redaktör och programledare 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i filhanteringsdelen av systemet. Videofilen finns på någon av 
servrarna. Aktören har tagit fram den önskade videofilen och systemet visar små utdragsbilder (kallas 
tumnagelbilder) ur den valda videofilen och ger aktören en rad olika alternativ. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att se på videofilen.  
{Videofil i körschema} 
2 Systemet öppnar vald applikation och startar uppspelningen av videofilen. 
{Pausa uppspelning} 
3 Användarfallet avslutas när aktören väljer att stänga applikationen.  

  
6. Alternativa flöden 
     6.1 Se inslag som ligger i ett körschema 

 Vid {Videofil i körschema} om aktören har tagit fram körschemat i filhanteringsdelen av systemet.. 
1. Aktören väljer vilken fil den vill se genom filnamnet. 
2. Återgå till basflödet punkt 2 

  
     6.2 Pausa inslag 

Vid {Pausa uppspelning} om aktören vill stanna uppspelningen. 
     1. Aktören väljer att pausa uppspelningen av videofilen. 
     2. Systemet pausar uppspelningen av videofilen. 
     {Starta uppspelningen igen} 

      
      6.3 Starta uppspelningen igen 

Vid {Starta uppspelningen igen} när man har pausat ett inslag. 
     1. Aktören väljer att starta uppspelningen av inslaget igen. 

2. Systemet startar uppspelningen av videofilen från det ställe där uppspelningen sist slutade. 
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A10 Skriver ut körscheman 
1. Beskrivning: Skriver ut körscheman syftar till att aktören ska få ut körschemat som systemet visar på 
skärmen på papper. 
  
2. Mål: Aktören ska få valt körschemat på papper 
 
3. Aktörer: sändningsproducent, sändningsassistent, redaktör och programledare 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har tagit fram valt körschema. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att skriva ut körschemat på Lokal skrivare. 
2 Systemet öppnar ett utskriftsfönster 
3 Aktören väljer att skriva ut Listvyn i körschemat. 
4 Aktören väljer att stilen på utskriften ska vara KÖRSCHEMA. 
5 Systemet ändrar utskriftsinställningarna. 
6 Aktören väljer hur många exemplar av körschemat som ska skrivas ut. 
7 Systemet ändrar utskriftsinställningarna 
8 Aktören väljer att skriva ut körschemat. 
9 Systemet skriver ut körschemat på vald skrivare.  
10 Användarfallet avslutas när systemet skrivit ut körschemat, enligt de val av inställningar som 
aktören gjort. 
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A11 Sänder program 
1. Beskrivning: Sänder program syftar till att aktören ska producera sändningen. I de fall sändningen sker 
i samband med att man har tillgång till ljudtekniker, tekniskt ansvarig och fotografer ska aktören ge 
instruktioner till dessa personer hur programmet ska sändas ut. Dessutom ska aktören ladda och starta 
inslagen i programmet. 
 
2. Mål: Programmet ska sändas 
 
3. Aktör:  Sändningsproducent 
 
4. Precondition: Ett körschema för programmet finns i systemet. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten väljer att tanka upp programmets körschema i 
kontrollrummet. 
2 Systemet visar det valda körschemat 
3 Sändningsproducenten trycker på knappen ”LISTA” på tangentbordet. 
4 Systemet ändrar till körschemaläge, så att det går att sända det som ligger i körschemat 
{Löp} 
5 Sändningsproducenten Laddar vinjett, se S1 
6 Mixern lägger ut den sändningskanal som vinjetten är laddad på. 
7 Sändningsproducenten Sänder vinjetten, se S2, när klockan visar att det är sändningstid. 
8 Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut en kamera i sändning. 
9 Sändningsproducenten Laddar inslag/telegrambilder, se S1 
10 Systemet Sänder inslag/telegrambilder, se S2 
11 {Grafik}  
12 Punkterna 8 – 11 upprepas utan inbördes ordning, enligt programmets körschema. Punkt 8 sker 
ALLTID före punkt 9. 
{Grafik} 
13 Sändningsproducenten säger till mixern att lägga ut slutbild och creditskylt. 
14 Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut till svart. 
15 Användarfallet avslutas, programmet är färdig sänt. 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Grafik vid kortsändningar 

 Vid {Grafik}  om sändningen är en kortsändning. 
6.1.1 Ej namnpostade namnskyltar eller creditskylt 
     1. Sändningsproducenten markerar namnskylten i körschemat och trycker ”ENTER”. 
     2. Systemet renderar namnskylten 
     3. Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut namnskylten i bild. 

 
6.1.2 Bildminne och stillbilder 

1. Sändningsproducenten markerar bilden i körschemat och väljer vilket bildminne den ska laddas 
upp på. 

     2. Systemet laddar grafiken på valt bildminne 
     3. Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut bilden direkt i sändning  

 
6.1.3 Grafikdator, rörlig grafik 

1. Sändningsproducenten markerar grafiken och laddar den som ett inslag, se punkt 1 i S1 
{Laddar inte} 
2. Systemet laddar vald grafik på grafikdatorn. 
3. Sändningsproducenten startar grafiken som ett inslag, se punkt 1 i S2. 
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{Startar inte} 
4. Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut grafiken i bild. 

 
   6.2 Grafik vid stora sändningar 
         Vid {Grafik}  om sändningen är en stor sändning.  

6.2.1 Ej namnpostade namnskyltar eller creditskylt 
1. Sändningsproducenten säger till sändningsassistenten när namnskyltar ska läggas ut i sändning. 

  
6.2.2 Bildminne eller stillbilder 
     1. Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut bilden i sändning. 

 
6.2.3 Grafikdator, rörlig grafik 
     1. Sändningsproducenten säger sändningsassistenten att starta/ ta fram grafiken.       
     2. Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut grafiken i sändning. 

 
     6.3 Ändring i körschemat under sändning 

     1. Sändningsproducenten väljer att tanka sändningens körschema igen 
     2. Systemet visar det valda körschemat 
     3. Sändningsproducenten trycker på knappen ”LISTA” på tangentbordet. 
     4. Systemet ändrar till körschemaläge 
     5. Återgå till basflödet, punkt 12. 

 
     6.4 Felhantering 

6.4.1 Systemet laddar ej fil. 
Vid {Laddar ej}  om systemet inte visar att en fil är laddad. 

1. Om filen inte laddats för att det är något som är fel med namnet på filen. 
   a. Sändningsproducenten rättar till namnet i Avstar. 
   b. Systemet sparar den gjorda ändringen. 
   c. Sändningsproducenten tankar om körschemat, se 6.3 Ändring i körschemat under   sändning. 
   d. Sändningsproducenten Laddar filen igen, se S1 
2. Om filen inte laddats för att sändningsproducenten inte tryckt tillräckligt hårt på CUE. 
   a. Sändningsproducenten trycker på knappen igen och Laddar filen igen, se S1. 
3. Om filen inte laddas för att den inte hunnit föras över till sändningsservern än. 
   a. Sändningsproducenten fortsätter med nästa programpunkt. 
 

6.4.2 Systemet startar ej fil. 
Vid {Startar ej}  om systemet inte startar en laddad fil. 
     1. Om filen inte startar och aktören nyligen har tankat om körschemat. 
         a. Sändningsproducenten Laddar filen igen, se S1 
         b. Sändningsproducenten Startar filen, se S2 
     2. Om filen inte startar för att det är fel på sändningsservern 
         a. Sändningsproducenten ber Mixern att byta till den andra sändningsservern. 
         b. Sändningsproducenten Laddar filen igen, se S1 
         c. Sändningsproducenten Startar filen igen, se S2 
     3. Om filen inte laddats för att sändningsproducenten inte tryckt tillräckligt hårt på  ”PLAY”. 
         a. Sändningsproducenten trycker på knappen igen och Startar filen igen, se S2. 
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     6.5 Löp 
Vid {Löp} om det står inskrivet löp i sändningens körschema. 
     1. Sändningsproducenten trycker på ”LISTA” en eller två gånger. 
     2. Systemet visar den ’löpläget’. 
     3. Sändningsproducenten väljer att ladda första löpet på DKS-kanal C, se S1. 
     4. Systemet laddar första löpet på DKS-kanal C. 
     5. Sändningsproducenten utför Sända löp, se S3. 
     6. Sändningsproducenten säger till mixern att starta slutvinjett 
     {Rapports löp} 
     7. Mixern startar slutvinjetten till löpen.  
     8. Systemet spelar upp slutvinjetten till löpet 
     9. Återgå till punkt 8 i basflödet. 

 
     6.6 Rapports slutvinjett 

Vid {Rapports löp} när slutvinjetten till löpen ska laddas. 
1. Sändningsproducenten väljer att ladda slutvinjetten för löpen på DKS-kanal A     genom att  
utföra Ladda vinjett, se S1 

     2. Sändningsproducenten utför Sända vinjett, se S1 efter sista löpet. 
     3. Återgå till punkt 8 i basflödet. 

 
7. Subflöden 
     S1 Ladda vinjett/löp/inslag/telegrambilder (DKS) 

1. Sändningsproducenten markerar vinjett/löp/inslag och trycker på knappen ”CUE” för 
tangentbordet på vald sändningskanal. 
{Laddar inte} 
2. Systemet laddar vald vinjett/löp/inslag på vald sändningskanal och visar startbilden på  inslaget. 

 
     S2 Sända vinjett/inslag/telegrambilder (DKS) 

1. Sändningsproducenten trycker på ”PLAY” på tangentbordet för vald sändningskanal och startar 
det laddade inslaget. 
{Startar inte} 
2. Systemet spelar upp det laddade inslaget från sändningsservern i vald sändningskanal. 
3. Sändningsproducenten säger till mixern att klippa eller mixa ut vinjetten/löpet/inslaget i sändning. 

  
     S3 Sända löp (DKS) 

1.Sändningsproducenten trycker på ”PLAY” på tangentbordet för sändningskanal DKS C 
{Startar inte} 
2.Systemet spelar upp startvinjetten för löpen och spelar därefter upp det laddade löpet. 
3.Sändningsproducenten trycker på ”PLAY” på tangentbordet för sändningskanal DKS C för att 
starta nästa löp 
4.Systemet spelar upp en övergångsbild och spelar sedan upp nästa löp. 
5.Upprepa punkt 3 till löpen är slut.  
6.Punkt 4 inträffar ALLTID efter punkt 3 
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A12 Assisterar program 
1. Beskrivning: Assisterar program syftar till att aktören ska hjälpa sändningsproducenten, med att bland 
annat hålla koll på namnskyltar och tider under sändningen av ett program.  
 
2. Mål: Att assistera sändningsproducenten genom att hjälpa till med tidräkning, grafik och skyltar. 
 
3. Aktör:  Sändningsassistent 
 
4. Precondition: Ett körschema för programmet finns i systemet. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsassistenten väljer att tanka upp programmets körschema i 
kontrollrummet. 
2 Systemet visar det valda körschemat 
3 Sändningsassistenten trycker på knappen ”LISTA” på tangentbordet. 
4 Systemet ändrar till körschemaläge, så att det går att sända det som ligger i körschemat 
5 Sändningsassistenten Hanterar namnskyltar, se S13 
6 Sändningsassistenten Laddar bildminne och stillbilder, se S14 
7 Sändningsassistenten Laddar grafik med GR-kod, se S15. 
8 Systemet visar grafik med GR-kod, se S16 
9 Sändningsassistenten Laddar klockan inför studiointervju, inslag från redigeringsblock eller 
liveväder, se S7. 
10 Sändningsassistenten startar klockan 
11 Systemet räknar ner tiden för inslaget i kameran. 
12 Punkterna 5 – 11 upprepas utan inbördes ordning, enligt programmets körschema. Punkt 7 sker 
ALLTID före punkt 8. Punkt 9 sker ALLTID innan punkt 10, som i sin tur ALLTID sker innan 
punkt 11. 
13 Användarfallet avslutas när programmet är färdig sänt. 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Ändring i körschemat under sändning 

     1. Sändningsassistenten väljer att tanka sändningens körschema igen 
     2. Systemet visar det valda körschemat 
     3. Sändningsassistenten trycker på knappen ”LISTA” på tangentbordet. 
     4. Systemet ändrar till körschemaläge 
     5. Återgå till basflödet, punkt 12. 

 
7. Subflöden 
 
     S7  Ställer in klockan 

1. Sändningsproducenten knappar in tiden på klockan och trycker två gånger på  ”Start/Stopp” 
      
     S13 Hanterar namnskyltar 

1. Sändningsassistenten markerar namnskylten i körschemat och trycker ”ENTER”. 
2. Systemet renderar namnskylten 
3.Sändningsassistenten mixar ut namnskylten i bild när sändningsproducenten säger till.  
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     S14 Laddar bildminne och stillbilder 
1. Sändningsproducenten markerar bilden i körschemat och väljer vilket bildminne den ska laddas 

upp på. 
2. Systemet laddar grafiken på valt bildminne 

 
     S15 Laddar grafik med GR-kod 

1. Sändningsassistenten väljer att ”LADDA GRAFIK” som finns i det aktuella körschemat 
2. Systemet tar fram all grafik som ligger i körschemat 
3. Sändningsassistenten markerar den grafik som ska ut i sändning och trycker på knappen ”CUE” 
på tangentbordet för sändningskanalen DKS C. 
4. Systemet laddar vald grafik på grafikdatorn. 

 
    S16 Visar grafik med GR-kod 

1. Sändningsproducenten säger till när grafik ska visas i bild. 
2. Sändningsassistenten trycker på ”PLAY” på tangentbordet för sändningskanalen DKS C 
3. Systemet visar den laddade grafiken. 

A13 Flyttar på körschema 
1. Beskrivning: Flyttar på körschema syftar till att flytta innehållet i ett körschema till ett annat 
körschema.  
  
2. Mål: Innehållet i ett körschema kopieras till ett annat körschema. 
 
3. Aktörer: sändningsproducent, sändningsassistent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har tagit fram det körschema som ska kopieras.  
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att kopiera körschemat genom att markera alla dokument i 
körschemat. 
2 Aktören drar sedan körschemat till det nya körschema dit dokumenten ska kopieras. 
3 Systemet kopierar det markerade till det valda körschemat. 
4. Användarfallet avslutas när systemet kopierat körschemat 
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A14 Klipper ut delar av morgonsoffan för publicerin g på webben 
1. Beskrivning: Programmet Gomorron Sverige är uppdelat i morgonsoffan och en nyhetsdel. I 
morgonsoffan görs recensioner, förs diskussioner och samtal med live gäster. Denna del kan också innehålla 
musik, matlagning mm. Klipper ut delar av morgonsoffor för publicering på webben syftar till att aktören 
ska välja ut vilka delar av morgonsoffan i Gomorron Sverige som ska visas på webben. De tidkoderna för var 
klippet ska starta och stanna skickas sedan iväg till en server där de sparas och hämtas när man vill se 
programdelarna på internet. 
  
2. Mål: Aktören ska välja ut vilka delar av Gomorron Sverige, som inte är nyheter, som ska visas på 
webben. 
 
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat och loggat in i applikationen MetaEdit. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer vilken inspelad morgonsoffa som ska editeras. 
2 Systemet startar en uppspelning av den valda inspelningen. 
3 Sändningsproducenten väljer ut den del av inspelningen som ska visas på internet. 
{Välj ut klipp}  
4 Sändningsproducenten väljer att förhandsgranska klippet 
5 Systemet spelar upp det markerade klippet 
6 Sändningsproducenten väljer att spara klippet 
7 Systemet visar att tidkoderna för in- och utpunkt och tiden för hela klippet är sparat. 
8 Sändningsproducenten väljer att skicka filen till servern. 
9 Systemet begär att aktören skriver in en titel för klippet 
10 Sändningsproducenten fyller i en titel och väljer återigen att skicka filen till servern. 
11 Systemet sparar titeln till filen och skickar sedan filen till servern, där den sparas. 
12 Upprepa punkterna 1-11 tills information om alla soffdelar i dagens program är sparade på 
servern. 
13 Användarfallet avslutas när alla soffdelar i dagens program är sparade på servern 
   

6. Alternativa flöden 
     6.1 Välja ut klipp som ska visas på webben 

Vid {Välj ut klipp}  när sändningsproducenten ska välja ut vilka delar av inspelningen som ska visas 
på internet 

1. Sändningsproducenten väljer vilken del av den valda inspelningen som publiceras på internet 
genom att markera var klippet startar (inpunkt) och slutar (utpunkt). 

     2. Systemet registrerar tidkoderna för de valda in- och utpunkterna 
     3. Återgå till punkt 4 i basflödet 
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A15 Uppdaterar text till webbpublicerat soffavsnitt . 
1. Beskrivning: Programmet Gomorron Sverige är uppdelat i morgonsoffan och en nyhetsdel. I 
morgonsoffan förs diskussioner, recensioner och samtal med live gäster. Denna del kan också innehålla 
musik, matlagning mm. Uppdaterar text till webbpublicerat soffavsnitt syftar till att aktören ska skriva in en 
kort text vad en webbpublicerad del av morgonsoffan handlar om. 
  
2. Mål: Aktören ska skriva en kort text till vad ett videoklipp från Gomorron Sverige handlar om. 
  
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat och loggat in i systemets 
webbpubliceringsprogram 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att gå in i mediespelare under Gomorron Sverige 
2 Systemet tar då fram och visar en lista på de dagar i veckan som programmet sänds 
3 Sändningsproducenten väljer den aktuella dagen 
4 Systemet visar en lista över länkar till de videofiler som finns publicerade från den valda dagen. 
5 Sändningsproducenten väljer att redigera länken till en videofil 
6 Systemet visar textfält som ska fyllas i. 
7 Sändningsproducenten fyller i textfälten och väljer att publicera texterna till videofilen. 
8 Systemet sparar de ifyllda texterna och publicerar dem på webben tillsammans med länken till den 
valda videofilen. 
9 Upprepa punkterna 4-9 till alla dagens videoklipp fått en text. 
10 Användarfallet avslutas när alla videoklipp från Gomorron Sverige fått en text publicerad 
tillsammans med länken till videofilen. 

A16 Tar bort videofiler från webben 
1. Beskrivning: Programmet Gomorron Sverige är uppdelat i morgonsoffan och en nyhetsdel. I 
morgonsoffan förs diskussioner, recensioner  och samtal med live gäster. Denna del kan också innehålla 
musik, matlagning mm. Tar bort videofiler från webben syftar till att aktören ska ta bort de videofiler som 
inte ska visas på webben, bl.a på grund av rättighetsskäl.  
  
2. Mål: Aktören ska ta bort de videoklipp som inte ska visas på webben. 
  
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat och loggat in i systemets 
webbpubliceringsprogram 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att gå in i mediespelare under Gomorron Sverige 
2 Systemet tar då fram och visar en lista på de dagar i veckan som programmet sänds 
3 Sändningsproducenten väljer den aktuella dagen 
4 Systemet visar en lista över länkar till de videofiler som finns publicerade från den valda dagen. 
5 Sändningsproducenten väljer vilken fil som inte ska vara publicerad 
6 Systemet visar inte den valda videofilen. 
7 Upprepa punkterna 4-6 tills alla videoklipp som inte ska visas är borttagna från internet. 
8 Användarfallet avslutas  
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A17 Publicerar soffavsnitt på webben 
1. Beskrivning: Programmet Gomorron Sverige är uppdelat i morgonsoffan och en nyhetsdel. I 
morgonsoffan görs recensioner, förs diskussioner och samtal med live gäster. Denna del kan också innehålla 
musik, matlagning mm. Publicerar soffavsnitt på webben syftar till att aktören ska se till att morgonens 
morgonsoffa i Gomorron Sverige finns att se på webben. 
  
2. Mål: Aktören ska se till att morgonens morgonsoffa i Gomorron Sverige finns på webben. 
  
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och dagens Gomorron Sverige har sänts. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten utför Uppdatera text för videofiler på webben, 
användarfall nr 15. 
2 Sändningsproducenten utför Tar bor videofiler från webben, användarfall nr 16. 
3 Användarfallet avslutas 

A18 Uppdaterar länken dagens program på Gomorron Sv eriges hemsida 
1. Beskrivning: Programmet Gomorron Sverige är uppdelat i morgonsoffan och en nyhetsdel. I 
morgonsoffan görs recensioner, förs diskussioner och samtal med live gäster. Denna del kan också innehålla 
musik, matlagning mm. Uppdaterar länken dagens program på Gomorron Sveriges hemsida syftar till att 
aktören ska se till att den länken går till morgonsoffan som sändes under morgonens program. Detta görs 
genom att uppdatera en webbartikel i systemets webbpubliceringsprogram. 
  
2. Mål: Aktören ska uppdatera länken dagens program på Gomorron Sveriges hemsida så att den går till 
dagens sända program. 
  
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat och loggat in i systemets 
webbpubliceringsprogram 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer att gå in på Gomorron Sverige / Hem / kolumn höger / 
Grupp video /Veckans soffor 
2 Systemet visar denna artikeln 
3 Sändningsproducenten väljer att redigera artikeln 
4 Sändningsproducenten väljer att gå in under rubriken Extramaterialslänkar 
5 Systemet visar ett fönster med olika rubriker för olika val. 
6 Sändningsproducenten väljer att ändra dag under rubriken Länk till artikel 
7 Systemet visar en lista över dagarna. 
8 Sändningsproducenten väljer den aktuella dagen och väljer att publicera detta. 
9 Systemet uppdaterar länken Dagens program på Gomorron Sveriges första sida. 
10 Användarfallet avslutas  
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A19 Spelar in regionalt väder 
1. Beskrivning: Det regionala vädret spelas in i Stockholm, där meteorologerna befinner sig, och läggs i 
systemet så att distrikten kan ta del av de delar som berör deras distrikt. 
 
2. Mål: Alla 13 väderinslag ska spelas in och ligga i systemet åtkomligt för SVT distrikten. 
 
3. Aktör:  Sändningsproducent 
 
4. Precondition: Sändningsproducenten är inloggad i systemet och körschemat är framtaget och uppdaterat 
med dagens datum och namnet på vilken meteorolog det är. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten utför punkt 2 eller 3. Dessa punkter kan ske utan 
inbördes ordning. 
2 Sändningsproducenten Startar inspelningsprogrammet, se S4 
3 Sändningsproducenten Startar jingelprogrammet, se S5 
4 Sändningsproducenten anger vilket väderinslag som ska spelas in med rätt DKS-kod, se S6 
5 Systemet registrerar namnet på inslaget som ska spelas in. 
6 Sändningsproducenten ställer in klockan efter önskad längd på inslaget, se S7 
7 Sändningsproducenten trycker på knappen ”START” i inspelningsprogrammet. 
8 Systemet startar inspelningen av utgåendebild 
9 Sändningsproducenten startar klockan 
10 Systemet räknar ner tiden för inslaget i kameran som meteorologen tittar i. 
{Vädervinjett} 
{Bra inspelning} 
11 Sändningsproducenten trycker på ”STOPP” i inspelningsprogrammet. 
12 Systemet avslutar inspelningen och överför den till videoservern. 
13 Systemet frågar om sändningsproducenten vill göra ytterligare en inspelning. 
{Ytterligare inspelning}  
14 Sändningsproducenten svarar ja 
15 Systemet har inspelningsprogrammet igång. 
16 Sändningsproducenten utför Inslaget är i systemet, se S8 
{Inslaget i systemet} 
17 Punkt 16 utförs parallellt med punkt 4-15. 
18 Punkt 4-15 upprepas till alla väderinslag är inspelade och finns i systemet. 
19 Användarfallet avslutas 
 

6. Alternativa flöden 
     6.1 Vädervinjett spelas in 

Vid {Vädervinjett}  om det man spelar in är Nordsverigeväder eller Sydsverigeväder. 
     1. Sändningsproducenten väljer att starta vädervinjett när meteorologen pratat klart. 
     2. Systemet startar vald vädervinjett.  
     3. Sändningsproducenten klipper ut vädervinjetten i utgående bild. 
     4. Systemet spelar in vädervinjetten 
     5. Fortsätt vid punkt 11 i basflödet.  

 
     6.2 Inga ytterligare avsnitt spelas in 

Vid {Ytterligare inspelning}  om sändningsproducenten svarar nej. 
     1. Användarfallet avslutas. 
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     6.3 Långsamt svar av sändningsproducent 
Vid {Ytterligare inspelning}  om sändningsproducenten ej hinner svara inom rimlig tid.  
     1. Systemet stänger inspelningsprogrammet 
     2. Sändningsproducenten väljer att starta inspelningsprogrammet. 
     3. Systemet startar inspelningsprogrammet. 
     4. Återgå till punkt 4 i basflödet. 

 
     6.4 Inspelningen är ej godkänd, sändningsproducenten trycker på ”STOPP”. 

Vid {Bra inspelning} om meteorologen eller sändningsproducenten inte tycker att inspelningen är 
bra. 
     1. Sändningsproducenten trycker på ”STOPP” i inspelningsprogrammet. 
     2. Systemet avslutar inspelningen och startar överföring till systemet. 
     3. Sändningsproducenten ändrar DKS-koden för inslaget i körschemat. 
     4. Återgå till punkt 4 i basflödet. 

 
     6.5 Inspelningen är ej godkänd, sändningsproducenten trycker på ”AVBRYT”. 

Vid {Bra inspelning} om meteorologen eller sändningsproducenten inte tycker att inspelningen är 
bra. 
     1. Sändningsproducenten trycker på  ”AVBRYT” i inspelningsprogrammet. 
     2. Systemet raderar inspelningen. 
     3.Återvänd till punkt 4 i basflödet. 

      
     6.6 Inslaget kommer ej in i systemet. 

Vid {Inslaget i systemet} om inslaget inte överförs till systemet. 
     1. Systemet visar röd färg på inslagets rad. 
     2. Sändningsproducenten väljer att starta Stockholm1. 
     3. Systemet startar Stockholm 1. 
     4. Sändningsproducenten söker efter allt material 
     5. Systemet visar allt inlagt/inspelat på servern det senaste visas överst i sökresultatet. 
     6. Sändningsproducenten letar upp det inspelade inslaget och väljer att det visas i PreCut. 
     7. Systemet visar inslaget i PreCut. 
     8. Sändningsproducenten väjer att markera hela inslaget som ett nytt klipp. 
     9. Systemet markerar inslaget som ett nytt klipp. 
     10. Sändningsproducenten väljer att  posta inslaget till systemet med ett nytt DKS-namn. 
     11. Systemet postar inslaget med det nya DKS-namnet. 
     12. Sändningsproducenten skriver in det nya DKS-namnet för inslaget i körschemat i Avstar. 

13 Om fler inslag är kvar att spela in återgå till punkt 4 i basflödet, annars återgå till punkt 16. 
 
7. Subflöden 
     S4 Startar inspelningsprogrammet 

1. Sändningsproducenten väljer att starta programmet ArdCap 
2. Systemet startar programmet och begär användaruppgifter. 
3. Sändningsproducenten väljer Ingest och skriver i sina användaruppgifter. 
4. Systemet verifierar användaren och ställer in sig för att spela in utgående bild. 

 
     S5 Startar jingelprogrammet 

1. Sändningsproducenten väljer att starta Caspar Rundown. 
2. Systemet startar programmet 
3. Sändningsproducenten väljer Connect i menyn Options. 
4. Systemet begär att ip-numret bekräftas av aktören. 
5. Sändningsproducenten bekräftar ip-numret och trycker på ”F9”. 
6. Systemet sätter programmet i sändningsläge. 
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     S6 Anger vilket inslag som ska spelas in 
1. Sändningsproducenten väljer att kopiera det valda väderinslagets DKS-kod körschemat. 
2. Systemet läser av koden och sparar den tillfälligt. 
3. Sändningsproducenten väljer att klistrar in DKS-koden i Titelfältet i ArdCap. 
4. Systemet skriver ut den sparade DKS-koden i Titelfältet i ArdCap. 

 
     S7 Ställer in klockan 

1. Sändningsproducenten knappar in tiden på klockan och trycker två gånger på ”Start/Stopp”. 
2. Systemet visar den inmatade tiden och är i standby läge. 

 
     S8 Inslaget är i systemet 

1. Sändningsproducenten väljer att starta META. 
2. Systemet startar META. 
3. Sändningsproducenten väljer att se körschemat i META. 
4. Systemet visar körschemat i META. 
5. Sändningsproducenten ser vilken färg raden där det inspelad inslaget står har. 
6. Systemet visar raden grön när inslaget är i systemet.  

A20 Gör skärmgrafik till videofil 
1. Beskrivning: Gör skärmgrafik till videofil syftar till att aktören ska hämta rörlig grafik som en grafiker 
gjort och göra om den till en videofil så att den kan läggas ut i en skärm i studion vid sändning. 
 
2. Mål: Rörlig grafik ska bli till en videofil så att det går att använda i sändning. 
 
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och grafikern har gjort rörlig grafik. Systemets 
redigeringsprogram är startat. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten väljer att göra den rörliga grafiken till en videofil. 
2 Sändningsproducenten tar in grafikfilen till redigeringsprogrammet. 
{Importerar grafik} 
3 Sändningsproducenten markerar filen genom att sätta in- och utpunkter. 
4 Systemet registrerar in och utpunkterna för filen. 
{Lägg ner fil på timeline} 
5 Sändningsproducenten skriver i vilket namn som videofilen ska ha, samma namn som finns i 
körschemat. 
6 Sändningsproducenten väljer att skicka iväg videofilen till en viss server. 
{Överföring startar ej}  
7 Systemet skickar iväg videofilen till den valda servern, via browsekodare, och sparar den där under 
det valda filnamnet.  
8 Användarfallet avslutas, grafiken finns nu även som videofil.  
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6. Alternativa flöden 
     6.1 Tar in grafik till redigeringsprogrammet. 

 Vid {Importerar grafik}  när sändningsproducenten ska ta in den grafik som är gjord i 
redigeringsprogrammet. 
     1. Sändningsproducenten väljer att importera något till redigeringsprogrammet 

2. Systemet öppnar en filkatalog över de filer som användaren har tillgång till. 
     3. Aktören väljer vilken grafikfil som ska importeras 
     {Felmeddelande om full diska} 
     4. Systemet startar en överföring av den valda filen till redigeringsprogrammet 
     5. Återgå till punkt 3 i basflödet 
 

     6.2 Lägga ner valt klipp på timeline 
Vid {Lägg ner fil på timeline} när sändningsproducenten har markerat grafikfilen. 
     1. Sändningsproducenten väljer att lägga ner klippet på timelinen.  

 2. Systemet kopierar den markerade filen ner till timelinen. 
 3. Återgå till punkt 5 i basflödet. 
 

     6.3 Felhantering 
6.3.1 Hårddisk full 
Vid {Felmeddelande om full diska} om hårddisken som är kopplad till Avid- redigeringen är full. 

1. Sändningsproducenten går in i Media Tool i Avid och väljer vilka filer som ska tas bort. 
2. Systemet raderar valda filer. 
3. Återgå till 6.1 Tar in grafik till redigeringsprogrammet, punkt 1. 

 
6.3.2 Sändningsservrar fulla 
Vid {Överföring startar ej} om sändningsservrarna är fulla och inte kan ta emot inslaget som ska 
skickas iväg. 

1. Sändningsproducenten ringer till Datasupporten och ber dem kontakta driften så att de kan 
tömma servrarna. 
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A21 Gör studiointervju till videofil 
1. Beskrivning: Gör studiointervju till videofil syftar till att aktören ska klippa ut studiointervjuer som 
sänts i ett program och göra dem till videofiler, som sedan läggs i arkivet och kan användas eller citeras vid 
senare tillfälle. 
 
2. Mål: En studiointervju blir till separat videofil. 
 
3. Aktör: Sändningsproducent. 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet. Programmet har precis sänts och blivit inspelat i 
Mediehanteringen. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när sändningsproducenten väljer att göra den sända studiointervju till en 
videofil.  
2 Sändningsproducenten väljer att ta fram programmets körschema. 
3 Systemet visar körschemat  
4 Sändningsproducenten markerar den programpunkt som ska ändras 
5 Sändningsproducenten står i dokumentfältet och trycker på tangenterna Alt + Insert. 
6 Systemet visar ett nytt produktionsmärke (¤) 
{Ny videofil} 
7 Sändningsproducenten väljer att leta fram det inspelade programmet, i filhanteringsdelen av 
systemet. 
8 Systemet visar en lista på de senaste inspelade programmen 
9 Sändningsproducenten väljer det sökta programmet. 
10 Systemet öppnar vald applikation och startar uppspelningen av programmet. 
11 Sändningsproducenten markerar var studiointervjun börjar och slutar. 
12 Systemet registrerar tidkoden för de valda platserna i videofilen  
13 Sändningsproducenten väljer att kopiera den del i videofilen (klippet) som är markerad  
14 Systemet kopierar den markerade delen av videofilen 
15 Sändningsproducenten väljer att spara klippet på studiointervjun och ger filen det tidigare 
inskrivna namnet (DKS-koden). 
16 Systemet gör den utvalda delen till en egen videofil med det angivna namnet. 
17 Användarfallet avslutas när systemet gjort en ny videofil av det markerade klippet. 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Göra ny videofil vid programpunkt 

Vid {Ny videofil}  om programpunkten innehåller en videofil 
     1. Sändningsproducenten skriver in en DKS-kod för videofilen,  

exempel *DKS R-2007-0529-NAMNET21. 
     2. Sändningsproducenten skriver ”t” i T-kolumnen om videofilen behöver textas 
     3. Punkterna 1 – 2 sker utan inbördes ordning Punkt 2 sker ALLTID efter punkt 1. 
     4. Systemet lagrar den inmatade informationen 
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A22 Publicerar sändningen till mobilen 
1. Beskrivning: Aktuellt kl 21 publicerar sin sändning så att man kan se dem i mobiltelefoner och som 
Podd TV. Publicerar sändningen till mobilen syftar till att aktören ska publicera Aktuellt 21 till 
mobiltelefoner. 
  
2. Mål: Aktören ska se publicera Aktuellt 21 till mobiltelefonen. 
  
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat och loggat in i systemets 
publiceringsprogram 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när systemet efterfrågar ett avdelningsnummer. 
2 Sändningsproducenten fyller i den önskade uppgiften 
3 Systemet visar då en lista för den valda avdelningen 
4 Sändningsproducenten väljer att redigare artikeln ”Aktuellt fördjupning den dagensdatum”. 
5 Systemet visar vad sändningsproducenten kan ändra på i artikeln 
6 Sändningsproducenten fyller i en beskrivning av kvällens fördjupning och väljer att publicera 
7 Systemet publicerar nu fördjupningen på mobil.svt.se och på Podd TV. 
8 Användarfallet avslutas 
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A23 Kopplar ihop band med program. 
1. Beskrivning: Kopplar ihop band med program syftar till att aktören ska koppla ihop det medium som 
ska användas för att spela in ett program och även användas vid sändning av programmet, med själva 
programmet. Denna koppling behöver också vara gjord för att kunna koppla ihop det inspelade materialet till 
en sändningstid, se användarfall nr 24 Gör sändningsbesked. 
 
2. Mål: Ett medium kopplas ihop med ett program. 
 
3. Aktör: Scripta 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet. Ett sändningsband är uthämtat från VB-arkivet. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när scriptan väljer att starta programmet för materialhanteringen. 
2 Systemet startarprogrammet och visar startsidan. 
3 Scriptan väljer att söka efter ett innehåll. Söka medium eller innehåll, se S17  
4 Scriptan markerar det innehåll som söktes och drar det till ett översiktsfönster. 
5 Systemet noterar vilket innehåll som dragits till översiktsfönstret och visar en ikon att innehållet 
finns där. 
6 Scriptan väljer att söka efter ett medium. Söka medium eller innehåll, se S17 
7 Scriptan markerar det medium som sökts och drar det till innehålls ikonen i översiktsfönstret.  
8 Scriptan väljer att skapa logisk del 
9 Systemet visar ett fönster som begär information. 
10 Scriptan fyller i uppgifterna som efterfrågas. 
11 Systemet sparar den ifyllda informationen och en logisk del har skapats. 
12 Användarfallet avslutas, när en logisk del har skapats .  

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Söka i Plan 

 Vid {Sökning i Plan} om sökning sker i systemets program Plan. 
1. Scriptan väljer att visa sökresultatet som sändningstid. 

     2. Återgå till S17 punkt 3. 
 
7. Subflöden 
     S17 Söker efter medium eller innehåll 

1. Systemet visar sökfönstret 
2. Scriptan fyller i sökkriterier 
{Sökning i Plan} 
3. Systemet går igenom alla registrerade medium eller innehåll och visar en lista över de som 
matchar sökkriterierna 
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A24 Gör sändningsbesked 
1. Beskrivning: Gör sändningsbesked syftar till att aktören ska generera ett sändningsbesked innan ett 
program sänds. Ett sändningsbesked meddelar sändande avdelning och respektive sändningsledare vilket 
avsnitt av ett program som skall sändas. Där får de också information om vilken tidpunkt det ska sändas, i 
vilken kanal, vilket format materialet har, om programmet ska textas och hur långt programmet är. 
 
2. Mål: Ett sändningsbesked görs. 
 
3. Aktör: Scripta 
 
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet. Ett sändningsband är uthämtat från VB-arkivet och 
registrerat i systemet. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när scriptan väljer att starta programmet för materialhanteringen. 
2 Systemet startarprogrammet och visar startsidan. 
3 Scriptan väljer att söka efter det registrerade sändningsbandet, se Söka medium eller innehåll S17 
4 Scriptan markerar det medium som motsvarar sändningsbandet och väljer att uppdatera 
informationen om det som ska spelas in på sändningsbandet. 
5 Systemet visar fälten för inskrivning av information. 
6 Scriptan fyller i information om programmet och väljer att spara 
7 Systemet sparar den inskrivna informationen. 
8 Scriptan Kopplar medium till sändningstiden, se S18 
9 Scriptan Gör arkivbeslut, se S19 
10 Scriptan Fyller i kontaktperson och rättigheter, se S20 
11 Scriptan Skriver ut sändningsbesked, se S21 
12 Användarfallet avslutas, när scriptan har skrivit ut sändningsbesked .  

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Söka i Plan 

 Vid {Sökning i Plan} om sökning sker i systemets program Plan. 
1. Scriptan väljer att visa sökresultatet som sändningstid. 

    2. Återgå till S17 punkt 3. 
 
7. Subflöden 
     S17 Söker efter medium eller innehåll 

1. Systemet visar sökfönstret 
2. Scriptan fyller i sökkriterier 
{Sökning i Plan} 
3. Systemet går igenom alla registrerade medium eller innehåll och visar en lista över de som 
matchar sökkriterierna 
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     S18 Kopplar medium till sändningstiden 
1. Scriptan väljer att söka efter det aktuella innehållet. Söka medium eller innehåll, se S17 
2. Scriptan markerar det avsnitt som söktes och väljer att visa sändningstider. 
3. Systemet visar vilka sändningstider som innehållet har. 
4. Scriptan markerar den rätta sändningstiden och väljer att lägga till medium. 
5. Systemet visar vilka medium som finns kopplade till det innehåll som valts. 
6. Scriptan väljer vilket medium som ska kopplas till sändningstiden. 
7. Systemet registrerar vilket medium som kopplats till sändningstiden och lagrar informationen. 
 

     S19 Gör arkivbeslut  
1. Scriptan väljer att göra ett arkivbeslut 
2. Scriptan väljer att söka efter det aktuella innehållet. Söka medium eller innehåll, se 
S17 
3. Scriptan markerar det avsnitt som söktes och väljer att skapa A-förslag. 
4. Scriptan väljer att verifiera arkivbeslutet. 
5. Systemet kontrollerar det förslag som beslutats och visar resultatet. 
6. Scriptan väljer att spara arkivbeslutet. 
7. Systemet sparar arkivbeslutet. 
  

     S20 Fyller i kontaktperson och rättigheter 
1. Scriptan väljer att fylla i kontaktperson och rättigheter. 
2. Scriptan väljer att söka efter det aktuella innehållet. Söka medium eller innehåll, se 
S17 
3. Scriptan markerar det avsnitt som söktes och väljer sändningsbesked. 
4. Systemet visar sändningsbeskedet. 
5. Scriptan skriver i kontakt information och vilka rättigheter SVT har till programmet. 
6. Systemet sparar informationen. 
 

     S21 Skriver ut sändningsbesked 
1. Scriptan väjer att skriva ut sändningsbesked. 
2. Scriptan väljer att söka efter det aktuella innehållet. Söka medium eller innehåll, se 
S18 
3. Scriptan markerar det avsnitt som söktes och väljer att skriva ut sändningsbesked. 
4. Systemet hämtar och visar en förhandsgranskning av sändningsbeskedet. 
5. Scriptan väljer att skriva ut körschemat. 
6. Systemet skriver ut körschemat på vald skrivare.  
7. Användarfallet avslutas när systemet skrivit ut körschemat 
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A25 Mixar sändningen 
1. Beskrivning: Den som arbetar som TOM (Technical operating manager) jobbar också som mixer. Detta 
innebär att denna person lägger ut en bildkälla i sändning, på sändningsproducentens begäran.  
 
Bildmixern är som ett gränssnitt för en dator. Denna dator kan man förprogrammera till att utföra olika saker 
och spara olika inställningar i. Förprogrammerade inställningar läggs som snabbkommando på mixerbordet 
så att de ska bli lättare att använda mixern och färre inställningar som behöver göras i sändning då det går 
väldigt fort under sändning. Det som är förprogrammerat är allt möjligt från rörlig och statisk grafik, skicka 
en bildkälla till någon skärm till olika kombinationer av bildkällor som till exempel kamera på 
programledaren och en cutoutbild bredvid. 
 
Mixar sändningen syftar till att aktören ska lägga ut rätt bild- och grafikkälla på angivet kommando från 
sändningsproducenten så att programmet blir sänt. 
 
2. Mål: Lägga ut bild- och grafikkällor i sändningen. 
 
3. Aktör: TOM/ Mixer 
  
4. Precondition: Aktören sitter framför mixern och denna är förprogrammerad. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när TOM:en väljer att lägga ut en bildkälla i sändning. 
{Förbereder nästa bild- eller grafikkälla}  
{Statisk grafik, shotbox} 
{Rörlig grafik, shotbox} 
{Snapshot} 
{Lägga ut namnskyltar} 
{Lägga ut grafikdator}  
2 Systemet lägger ut den valda bildkällan.  
3 Punkt 1-2 utförs upprepade gånger enligt instruktioner från sändningsproducenten. 
4 Användarfallet avslutas, när sändningen är utsänd. 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Förbereder nästa källa som ska läggas ut i sändning 

Vid {Förbereder nästa bild- eller grafikkälla}  när man ska gå från den bildkällan som ligger ut i 
sändning till en annan och inte klipper direkt på programskenan. 

1. Aktören väljer på preview- skenan vilken bildkälla som ska komma efter den som just nu 
ligger ut i sändning. 

     2. Systemet visar att den uppfattat valet 
     3. Aktören väljer att byta till den förberedda bildkällan 
     4. Systemet byter bildkälla 
     5. Återgå till basflödet punkt 3 

 
     6.2 Lägger ut förprogrammerad statisk grafik eller andra förprogrammerade funktioner. 

 Vid {Statisk grafik, shotbox} när man ska ta fram statisk grafik eller andra förprogrammerade 
funktioner, som ska ut i sändning. 

1. Aktören väljer vilken förprogrammerad grafik eller annan funktion som ska ut i sändning. 
     2. Systemet tar fram eller utför den valda grafiken / funktionen. 
     3. Återgå till basflödet punkt 3. 
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     6.3 Lägger ut förprogrammerad rörlig grafik 
Vid {Rörlig grafik, shotbox}  när förprogrammerad rörlig grafik ska laddas och startas. 

1. Aktören väljer vilken rörlig grafik som ska läggas ut. 
     2. Systemet noterar valet och har denna grafik som standby. 
     3. Aktören väljer att starta och lägga ut grafiken. 
     4. Systemet startar grafiken i utgåendebild. 
     5. Återgå till basflödet punkt 3. 

 
     6.4 Väljer förprogrammerad inställning av olika bilder 

Vid {Snapshot} när en förprogrammerad kombination av bildkällor ska läggas ut i bild i sändning. 
1. Aktören väljer vilken kombination av bildkällor som ska läggas ut i sändning. 

     2. Systemet tar fram den valda kombinationen. 
     3. Aktören väljer att lägga ut den i sändning. 
     4. Systemet sänder ut den valda kombinationen. 
     5. Återgå till basflödet punkt 3. 

 
     6.5 Lägger ut namnskyltar 

Vid {Lägga ut namnskyltar och bilder} om det är framtaget en namnskylt eller bild som ska läggas 
ut i sändning på BM1 eller BM2. 

1. Aktören väljer att lägga ut det bildminne som är framtaget i BM1 eller BM2 
     2. Systemet  sänder ut det som är framtaget i BM1 eller BM2. 
     3. Återgå till basflödet punkt 3. 

 
     6.6 Lägger ut grafikdatorn 

Vid {Lägga ut grafikdator}  om det finns framtaget grafik som ska ut i sändningen. 
1. Aktören väljer att lägga ut det som är laddat på grafikdatorn. 

     2. Systemet  sänder ut det som ligger på grafikdatorn. 
     3. Återgå till basflödet punkt 3. 
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A26 Ändrar innehåll från profiledatorn. 
1. Beskrivning: Det finns olika grafiska loopar till olika program som läggs upp i skärmar och där 
dessutom olika effekter är inprogrammerade. Dessa återfinns i en dator som kallas profile, den har 6 
utgångar och där kan man lägga olika effekter och loopar. I bildmixern kan man sedan lägga ut dessa loopar 
och andra effekter i till exempel skärmar. Beroende på vilket program som ska sändas så behöver den som 
jobbar som TOM ändra innehållet på utgångarna från datorn. 
 
2. Mål: Ändra innehåll från profile datorn. 
 
3. Aktör:  TOM/ Mixer 
  
4. Precondition: Profile datorn fungerar. 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören markerar den utgång som ska ändras. 
2 Systemet visar att utgången är markerad. 
3 Aktören väljer att stanna den loop som för tillfället ligger på utgången. 
4 Systemet stannar den valda loopen 
5 Aktören väljer att ladda en ny loop eller effekt 
6 Systemet tar fram och visar en filkatalog där de olika effekterna och looparna finns lagrade. 
7 Aktören väljer vilken loop eller effekt som ska laddas. 
8 Systemet öppnar den valda loopen eller effekten i utgången. 
{Konfigurera kanalen} 
9 Aktören väljer att starta loopen.  
10 Systemet startar loopen. 
11 Användarfallet avslutas. 

 
6. Alternativa flöden 
     6.1 Konfigurera utgången. 

Vid {Konfigurera kanalen}  när man behöver ändra inställningar för att effekter och loopar ska 
fungera korrekt på utgången. 

1. Aktören väljer att konfigurera kanalen. 
     2. Systemet  visar vilka inställningar som kan ändras. 
     3. Aktören väljer vilka ändringar som ska göras. 
     4. Systemet gör de valda ändringarna och sparar dem. 
     5. Återgå till basflödet punkt 9 
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A27 Byter crawltext i Nyttan. 
1. Beskrivning: Under 24 direkts sändningar så förekommer ibland en crawltext i nedre delen av bilden. 
Det är oftast redaktören som lägger ut denna crawltext i bild och ändrar den, men ibland så händer det att 
sändningsproducenten gör det. Ett sådant tillfälle kan vara när redaktören har gått iväg från kontrollrummet. 
Byter crawltext i Nyttan syftar till att aktören ska byta innehållet i crawltexten. Så att nästa gång crawltexten 
läggs ut så visas en ny text. 
  
2. Mål: Aktören ska ändra innehåll på crawltexten. 
 
3. Aktör: Sändningsproducent 
  
4. Precondition: Aktören är inloggad i systemet och har startat och loggat in i applikationen Nytta 
 
5. Basflöde 

1 Användarfallet startar när aktören väljer under rubriken Layouter att släcka den crawl som ligger 
för sändning 
2 Systemet gör att denna crawltext inte längre syns när man lägger ut den. 
3 Sändningsproducenten väljer vilken den nya crawltexten ska vara och trycker byt innehåll till. 
4 Systemet byter text i crawlen 
5 Sändningsproducenten väljer att tända crawltexten så att det är den som visas när man lägger ut 
crawlen i bild. 
6 Systemet tänder den valda crawlen och lägger den redo för utsändning. 
7 Användarfallet avslutas   
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Bilaga B Förteckning över användarfallen 
 

Nr Namn 
1 Loggar in 
2 Editerar körschema 
3 Namnpostar inslag 
4 Letar bilder 
5 Redigerar 
6 Gör grafik i Cosmo 
7 Gör grafik i Viz Pilot 
8 Bildbeskriver 
9 Tittar på videofil 
10 Skriver ut körschema 
11 Sänder program 
12 Assisterar program 
13 Flyttar körschema 
14 Klipper ut delar av morgonsoffan för publicering på 

webben 
15 Uppdaterar text till webbpublicerad soffavsnitt 
16 Tar bort videofiler från webben 
17 Publicerar soffavsnitt på webben 
18 Uppdaterar länken dagens program på Gomorron 

hemsidan 
19 Spelar in väder 
20 Gör skärmgrafik till videofil 
21 Gör studiointervju till videofil 
22 Publicerar sändningen till mobilen 
23 Kopplar ihop band med program 
24 Gör sändningsbesked 
25 Mixar sändningen 
26 Ändrar innehåll från profile datorn 
27 Byter crawltext i Nyttan 
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Bilaga C Manualer 

 C1 Manual för sändningsproducent till Rapport 

R       

Arbetstid:  1100 - 2230  

Sändningstider och kontrollrum 
Sändning Kontrollrum Kanal Hawrys 
    
13.00 -13.03 K1 SVT 24 Tanka shift 9 
19.30 -20.00 K1 SVT 1 Tanka 2 
21.30 -
21.50* 

K1 SVT 24 Tanka shift 0 

 
* På sommaren är det inget nöjesnytt i rapport 21.30 bara a-ekonomi och sportnytt. 

Körschema i Avstar 
Stockholm.kortnyheter.sänd.heltimme 
Stockholm.kortnyheter.sänd.kortlistan 
Stockholm.rapport.sänd.1930 
Stockholm.rapport.sänd.2130 

Körschema i Meta 
stockholm.kortnyheter sänd.heltimme 
stockholm.kortnyheter sänd.kortlistan 
stockholm.rapport sänd.1930 
stockholm.rapport sänd.21.30 

Viz Pilot 
De mallar som oftast används i Viz Pilot är: 
 
Concept Template 

Rapport 19.30 Direkt-skylt 

Rapport 21.30 Löprubriker_21.30 

Rapport 21.30 Imorgon_AVA_21.30 

 

Innan sändning 

• Genomgång med redaktören ca 12.00 
• Prata med telegramredaktören om 13-sändningen 
• Möte med redaktören kl 15.00 
• Skriv DKS, BM och GR-kod i körschemat, där det behövs. 
• Uppdatera körschemat, se separat dokument. 
• Kontrollera alla namnskyltar och namnposta inslag om det behövs. 
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• Leta arkivmaterial i Meta till löp och eventuella palinare. 
• Redigera löp, eventuellt palinare 
• Gör bildstöd (ej cutar), samt kartor mm i Cosmo, vid behov. Om det behövs t.ex tecknade 

bilder eller komplicerad grafik som ej kan göras i Cosmo kan man vända sig till 
grafikavdelningen. 

• Gör eller ändra textgrafik i Viz Pilot, vid behov  
• Kolla cutar med grafikern. 
• Om inslag ska översättas håller säpo kontakt med översättarna och informerar redigerare att 

de ska T-posta inslaget. 
• Beställ länkar och upprätthåll kontakt med Mediehanteringen. 
• Se inslagen innan sändning, om tid finns.  
• Se så nedryckare finns, skriv nedryckare vid behov.  

 
• I kontrollrummet, ställa in skärpa och bildutsnittet på kameror, med hjälp av fjärrstyrning 

(kamerarobot). Ej 19.30 och 21.30 
• Tanka körschema 

Sändning 

• Ladda och starta löp 
• Ladda och starta inslag 
• Säg hur lång tid det är kvar på inslaget och förvarna om slutord 
• Förvarna om nästa programpunkt 
• Ge förvarning om övergångar och nästa programpunkt till mixern, ljudteknikern och 

fotograferna 
• Ge kommando till mixern och ljudteknikern vad som ska ligga ut i sändning och när. 
• Ge förvarning om bildutsnitt till fotografer 

Efter sändning 

• Ta bort allt under slutraden i körschemat. 

Övrig info 

• Rapport 19.30 har en egen grafiker som gör alla cutar och tar fram dem i sändning. 
• Inför Rapport 21.30 görs ett löp och rubriktest cirka 20.30. 
• Både till R19.30 och R21.30 så är det en sändningsassistent med som hjälper till innan och 

under sändning. 
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C2 Manual för sändningsproducent som planerar inför  sändningen av 
morgonsoffan i Gomorron Sverige, följande dag. 

x       

Arbetstid:  0900- 1700 

Sändningstider och kontrollrum 
Detta arbetspass är bara förberedelser för Gomorron Sverige, som sänds dagen efter. 

Körschema i Avstar  
Stockholm.gomorron.sänd.sofflista 
Stockholm.gomorron.sänd.sofflager 
Stockholm.gomorron.sänd.soffvinjetter 
Stockholm.gomorron.form.sofflistaform 
Stockholm.gomorron.planering.sändplan07.mån.dag* 
 
*Sändplan07 syftar på att det är året 2007, mån = numret på månaden (två siffror) och dag= dagen i 
månaden 

Körschema i Meta 
stockholm.gomorron sänd.sofflista 
stockholm.gomorron sänd.sofflager 
stockholm.gomorron sänd.soffvinjetter 

Viz Pilot 
De mallar som oftast används i Viz Pilot är: 
 
Concept Template 

Gomorron Sverige Tabla_5_program 

Gomorron Sverige Strax_manuell 

Gomorron Sverige Justnu_manuell 

Gomorron Sverige Rulltext_25_program 

Gomorron Sverige Crawl med rubrik 

Gomorron Sverige Direkt-skylt 

Gomorron Sverige Bokbetyg_gomorron_04 

Gomorron Sverige Filmbetyg_Gomorron_01 

 

Innan sändning 

• Mycket av arbetet på x-passet beror  på vilken dag det inträffar och hur programmet 
kommer att se ut. 

• 0945 Redaktionsmöte 
• Drag körschemat sofflistaform till körschemat sofflistan ca 10.45 
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• Kolla i körschemat planering.sändplan07.mån.dag på respektive programdel, vilka bilder 
som efterfrågas. 

• Leta arkivmaterial i Meta, News, bildarkiv, TV-arkiv, ljudarkiv m.m. Om bilderna inte finns 
digitalt i Meta, så be mediehanteringen om hjälp för att få det digitalt. 

• På varje sofftid (6.44, 7.15 etc) i sofflistan gör ett produktionsmärke där det står ---------tid--
------- 

• Skriv DKS, BM och GR-kod i körschemat, där det behövs. 
• Dra över eventuell soffvinjett till körschemat sofflistan 
• Uppdatera körschemat, se separat dokument. 
• Redigera puffar, palinare och eventuellt annat material som behövs till sändningen. 
• Ha kontakt med TOM och Bing om det ska vara något speciellt i studion, t.ex musik eller 

mat 
• Beställ grafik hos grafikerna och håll kontakt med dem under dagen. 
• Håll koll på att SVT har rättigheter att visa de utvalda bilderna. 
• Gör eventuellt grafik i Viz Pilot beroende på hur sändningen ser ut. Bok och filmbetygen 

görs i Viz Pilot. 
• Är det livemusik i programmet, kolla så att det kommer att finnas en extra ljudtekniker på 

plats. 
• Eventuellt speaka puffen. 

Övrig info 
Stående programpunkter 
Måndag: sportpanel och en gång i månaden rese-recension. 
Tisdag: bokrecension och Nöjesnytt 
Onsdag: hälsa eller datorspel, de turas om varannan onsdag. Nöjesnytt 
Torsdag: filmrecension och Nöjesnytt 
Fredag: nyhetspanel, nöjespanel och Nöjesnytt 
 
På M-disken i mappen gomorrongrafik finns redigeringsmallar till puffar 
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C3 Manual för TOM (tekniskt ansvarig) vardagkvällar  

Kx och Kd vardagar 
Arbetstid:  Kx 15.30 – 23.30 

Kd 13.00 – 23.30  
 
K1, tekniskt ansvarig för nyheter varje timme till kl 17, Aktuellt 18, Rapport 19.30, Aktuellt 21, 
Rapport 21.30, Sportnytt 22.00 och Sena rapport. 
 
Rapport varje heltimme från K1 från kl 14 till kl 17, sitter vid Rapport 19.30-platsen alla 
sändningar utom Rapport 16 då står man vid ståbordet framför den stora skärmen. 
Förberedelser 
Kolla att kameran framför Rapport-platsen är på remote. 
Inför Rapport 16. 
Flytta kameror 
Kolla styrning på kamerorna. 
Starta och flytta Rapportskärmen till rätt läge. 
 
Studiobokning 
Ändra till rätt grafik i profile-datorn 
Flytta kameror 
Starta eventuell inspelning VTR 
Prata med mediehanteringen om inspelning sker där 
Om inspelningen ska ske i 16:9 ändra formatet på kamerorna. 
Eventuellt frysa bild 
 
Uutiset sänds kl 17.45 från K1 
Ändra till rätt grafik i profile-datorn 
Byt till SVT 2 i monitorerna i studion 
Ta fram tangentbord på Uutisets programledarplats. Det är mitten platsen vid Nyheternas spelplats. 
Flytta kamera 1 och 3 till rätt position för Uutiset. Kontrollera att friktionsskuvarna är lossade och 
att de är inställda på remote. 
Flytta kamera 2 så den står vänd mot Aktuellts spelplats 
Starta skärmar 
 
Aktuellt 18 sänds från K1   
Ändra så att promptern i Kamera 4 visar utgående bild med klocka. (Kameran till vädret) 
Starta Aktuelltskärm 
Starta monitorväggen 
Routa in Kamera 4 
Byt text i prompter 
Routa eventuellt in bussen, redigeringsblock eller länkar. 
Kalibrera mot PK2 helt en kvart före sänding. 
Kolla vilka förprogrammerade inställningar som behöver ligga på M/E1 och M/E2 
 
Kulturnyheterna sänd kl 19.00 från K1 
Byt styrning på Grafikdator i Hawrysen 
Byt styrning av grafikdator i Pilot 
Starta Kulturnyheterna-projektorn 
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Dra ut skärmväggarna på kulturens spelplats. 
Ändra till rätt grafik i profile-datorn. Kulturnyheterna har en loop för varje vardag. 
Ta fram puffglob till Rapportpuffen. 
Starta VTR1 eller VTR2 för att spela in Rapportpuffen. 
 
Rapport 19.30 sänds från K1 
Förberedelse 
Stäng av Kulturskärmen 
Se efter att det är rätt grafik på utgångarna i profiledatorn. 
Gör DVE till väder överlämning 
Ställ in kamera 4 
 
Aktuellt 21 sänds från K1 
Byt tillbaka styrning på grafikdator i Hawrysen 
Ändra till rätt grafik på utgångarna i profiledatorn, även de som behövs för Rapport 21.30. 
Kolla så att det fungerar att lägga upp saker i Aktuelltskärmen. 
 
Rapport 21.30 sänds från K1 
Går kant i kant med Aktuellt 21. Så alla förberedelser görs innan Aktuellt 21. 
 
Sportnytt sänds kl 22.00 från K1 
Stäng av Rapportskärmen 
Stäng av monitorvägg 
Se efter att det är rätt grafik vald på profile-datorn 
Routa in eventuella redigeringsblock eller andra källor 
Ta fram sportnytt på touchscreenen 
 
Sena Rapport sänds från K1 för tid se i TV-tablån 
Förberedelser för den sändningen och för morgonen 
Stäng av monitorer i taket 
Vrid ”Rapportskärmen till morgonläge 
Dra ihop skärmarna till kulturnyheterna 
Släck Aktuellt projektorn 
Ställ fram TV-vagnen med platt skärm 
Skriv tekniktestamente 
Flytta kamera 1kam4 framför Rapport programledaren. 
Flytta kamera 2kam3 till greenscreenen vid Rapportspelplatsen. Routa in den 
 
Efter sista sändning 
Skriv tekniktestamente 
Slå av promptrarna på kamerorna 
Ändra till Gomorron och sportmorgon grafik på utgångarna i profiledatorn. 
Sätt på klockan i CAR 
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C4 uppgiftsmanual Uppdatera körschema 

Uppdatera körschemat 
 
Det som står här är bara en hjälp för att komma ihåg vad man skriver och kan skriva i körschemat. 
Allt det här ska inte tvunget göras. Vad som ska göras beror på hur sändningen ser ut. Vissa 
sändningar har speciella saker som skrivs in, dessa står under dessa punketer var för sig. 

 
• Fyll i mallområdet till det översta dokumentet i körschemat, med 
• Gör nytt produktionsmärke ¤ genom att trycka Alt + Insert 
• Skriv ”t” i T-kolumnen om videofilen behöver textas 
• Skriv ”g” i G-kolumnen om det ska göras eller beställas grafik 
• Skriv ”n” i N-kolumnen om namnskyltar är korrekt inskrivna, men inslaget ej är namnpostat 
• Skriv ”N” i N-kolumnen när ett inslag har blivit namnpostat 
• Skriv ”G” i G-kolumnen när grafiken är klar 
• Skriv in ”P” när ett inslag är postat till sändningsservern 
• Skriv in eller ändrar tid för inslag i Tid-kolumnen. 
• Skriv ny skylt/namnskylt      
• Skriv in slutordet på inslaget och hur många sekunder effektljud som kommer efter i 

slutords-kolumnen. 
• Skriv in ljudkod 
• Skriv in tiden för löp- och palinarbilder i slutords- kolumnen 
• Ändra i DKS- koden 
• Ändra i GR- eller BM- koden. 
• Ändra skylt. 
• Ändra titel på programpunkt. Inslag skrivs med VERSALER är det en palinare så skriver 

man PAL före namnet. Telegram skrivs ”tgm namn” med gemener. 
• Ta bort programpunkter 
• Lägger till ny rad  
• Flytta programpunkt till eller från ett annat körschema 
• Skriv in kameror i FO-kolumnen 
• Skriv kamera ordningen vid överlämning i FO-kolumnen 
• Kopiera produktionsmärke ¤ 
• Ta bort produktionsmärke ¤ 
• Skriv ”CUP” i slutordskolumnen, kan också skrivas i ANT-kolumnen 
• Skriv ”www” i RU-kolumnen vid webbpuff 
• Skriv ”xxx” i FO-kolumn när det ska kryssas mellan dks:er 
• Skriv datum i översta raden eller vinjettraden 
• Skriv ”t?” om inslag eventuellt ska textas 
• Skriv tid för länk i slutordskolumnen 
• Skriv var länkar kommer ifrån i slutordskolumnen 
• Skriv var inslag kommer ifrån i slutordskolumnen 
• Skriv ”N*” när namnskylt ligger i slutet av inslaget 
• Skriv ”SN” i slutordskolumnen, det betyder att det är en snäv början eller slut på inslaget. 

Kan också skrivas i RU-kolumnen 
 
Bildproducent soffan Gomorron Sverige x och Ms-pass 
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• Dra körschemamall till sändningens körschema 
• Skriv spelplats i T-kod kolumnen 
• Skriv antal gäster i FO-kolumnen 
• Skriv ”J” i G-kolumnen när det finns just nu- grafik 
• Skriv ”S” i G-kolumnen när det finns strax- grafik  
• Eventuellt skriv musikrättigheter i mallområdet eller dokumentet till programpunkten 

 
Rapport och Rapport helg 

• Skriv nedryckare 
• Skriv ”B” i G-kolumnen när nedryckaren är ok 
• Skriv ”c” i G-kolumnen där det ska vara cut 
• Skriv ”C” i G-kolumnen när cut är klar 
• Skriv i vilket redigeringsblock som ett inslag redigeras i T-kod kolumnen. 

 
Aktuellt 

• Skriv ”dks” i FO-kolumnen vid skärmarna 
• Skriv position i studion i T-kod kolumnen 
• Skriv övergång i slutordskolumnen 

 
Uutiset 

• Skriv ”tt” vid inslag så att både påan och inslaget textas 
• Skriv ”t” när telegram och palinartext ska textas 
• Skriv DKS-kod till telegrammen så att de kan textas 

 
Lilla Aktuellt 
 

• Skriv ”tb” när inslag i Lilla löpsedeln behöver textas. Ring översättarna och säg till att inslag 
behöver översättas. tb står för textbandning används eftersom inslaget spelas in på band 
innan det sänds. 



 

- 49 - 
  

C5 Programmanual för Cosmo 

Att göra grafik i Cosmo 
 

• Välj i vilket program som skylten ska användas i raden till vänster.  
• Nu visas de grafikmallar som finns till det valda programmet. 
• Välj vilken mall som grafikskylten ska ha. 
• Den valda mallen öppnas i ett nytt fönster och de olika inställningar som man kan göra i 

mallen visas. 

Bildgrafik 

• Om det ska vara en bild med i skylten så infogar man den genom att trycka på knappen 
infoga bild och sedan leta upp bilden som ska infogas. 

• Genom att hålla inne Ctrl och dra musen in mot mitten eller ut från mitten kan man ändra 
storlek på bilden. 

• Håller man inne vänster musknapp och drar med musen så kan man flytta på bilden. 
• Fyll i eventuella textfält. 
• Gör ytterligare inställningar bland de val som finns om det behövs. Till exempel om det är 

en medarbetare på bilden eller om det är en telefonintervju. 

Karta 

• Välj vilken typ av karta det ska vara, längst upp till höger. 
• Välj vilken del av kartan som ska visas 
• Välj vilka symboler/vägar/städer som ska visas på kartan 
• Skriv i eventuell stödtext. 

Textskylt 

• Skriv in den text som ska stå i textskylten 
• Välj hur många rader text som ska visas. 
• Välj tätheten mellan bokstäverna. 

Spara  

• När du är klar med bilden kan du välja att  
• Tryck på spara fritt  om du vill spara bilden på valfritt ställe, till exempel om bilden ska 

användas vid en redigering. 
• Välj vart du vill spara bilden och skriv in filnamnet till bilden. 
• Tryck på spara i SS/BM om du ska använda den separat i någon sändning.  

Till höger syns början på en BM kod. Till exempel om man valt programmet rapport så 
genererar systemet koden RR-2007-0531- 

• Skriv i filnamnet till bilden i rutan under knappen BM/SP. Namnet visas nu i slutet av BM-
koden. RR-2007-0531-INSKRIVETNAMN.  

• Skriv in BM-koden som syns på den högra sidan i körschemat. 

Tips 
I Cosmo, under fliken Instuktionsfilmer, längst upp i fönstret, så finns det utbildningsfilmer man 
kan titta på för att kanske lättare förstå hur programmet fungerar.   
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C6 Programmanual för Viz Pilot 

Att göra grafik i Viz Pilot 
Välj till vilket program grafiken ska användas under rubriken Concept. 

Gör ny grafik 

• Om man ska göra helt ny grafik ser man till att knappen Templates är i klickad högst upp 
till vänster.  

• Därefter väljer man vilken mall man vill använda och fyller i texten. 
• Tryck därefter på save och välj att spara som ny, skriv i filnamnet. 

Ändra i redan gjord grafik 

• Välj knappen Data högst upp i vänster hörn. 
• Nu visas en meny med senast sparade grafiken.  
• Leta upp den du söker. Klicka på namnet och mallen öppnar sig.  
• Gör dina ändringar.  
• Tryck på Save och välj overwrite för att spara den med samma namn eller välja att spara 

den under nytt namn.  
• Den ändrade grafiken är sparad. 
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Bilaga D Ordlista 
 
24 direkt: Program som sänder politik, samhälle och kultur direkt i SVT 24 på vardagar. 
användarkonto: Personlig del av datorsystemet på SVT. Behövs för att kunna logga in på datorer 
på SVT Nyheter och samhälle.  
applikation: Ett fristående datorprogram 
Ardcap:  se inspelningsprogram Ardcap 
arkivbeslut: Ett beslut som tala om i fall ett band, som innehåller en inspelning av en sändning, ska 
arkiveras för all framtid eller om det ska spelas över efter ett visst antal år. 
ava: se, avannons 
avannons: ett meddelande att ett TV-program eller programpunkt är slut.  
Avid: Redigeringsprogram som används av sändningsproducenter, redigerare och journalister för 
att redigera högupplöst videomaterial till inslag, telegrambilder med mera. Programmet tar stor plats 
och behöver oftast en stor och egen hårddisk tillgänglig. 
bildgrafik: Skylt som innehåller en bild. 
bildkällor: Olika typer av tekniska källor, så som servrar och grafikkort som aktivt visar bilder 
bildminne: Stillbild som har prefixet BM för att systemet ska veta att det är en stillbild. 
bildmixer: Mixerbord med olika kanaler för bildkällor som lägger ut deras utgående bildsignal i 
sändning. 
BM-kod: Kod som berättar för Hawrys att det är en stillbild som ska tas fram. Koden ser ut så här 
BM RR-2007-1030-BILDENSNAMN. RR betyder att det är för Rapport som bilden ska användas. 
Aktuellt skriver AA innan året istället. 2007 står för året och 1030 talar om vilken dag det är 
(månad, dag). 
Caspar Rundown: se jingelprogram Caspar Rundown 
Cosmo: Grafikprogram som används för att göra kartor, stillbilder och textskyltar som ofta visas i 
helbild. 
crawltext: Textremsa som rullar i nedan- eller ovankant i bild 
creditskylt: Bild/skylt som visas under inslag, telegrambilder eller i slutet av program som berättar 
vem som varit med och skapat det som visas eller visats. 
cue: Det ord står på knappen man trycker på när man förbereder eller laddar ett inslag i sändning.  
cutoutbild (cut):  Bildstöd, en avlång bild vid sidan om programledaren vid sändning som 
förstärker/förklarar det som programledaren säger. 
datasupport: Sektion inom SVT Sveriges television som tar hand om intern felanmälan och 
support av datorsystemet.  
DKS C: Uppspelningskanal som används på sändningsservrarna till att visa videofiler och grafik. 
DKS: Prefix som talar om för Hawrys att det är en videofil som ska spelas upp eller laddas. 
DKS-kod: Kod som berättar för Hawrys att det är en videofil som ska laddas eller spelas upp. 
Koden ser ut så här: DKS R-2007-1030-VIDEOFILENSNAMN. R betyder att det är för Rapport 
som videofilen ska användas. Aktuellt skriver A innan året istället. 2007 står för året och 1030 talar 
om vilken dag det är (månad, dag). 
driften: Avdelning på SVT som ansvarar för underhåll och felsökning i datorsystemen som 
används av SVT Nyheter och Samhälle.  
Easycut: Redigeringsprogram som går att använda på vilken PC som helst och där man redigerar i 
en lågupplöst kopia av videomaterialet. Dessa redigeringar görs sedan i det högupplösta materialet 
och en ny videofil skapas vid sidan om råmaterialet.  
effektljud: Ljud i videofil som inte är tillagt tal eller svar på intervjufrågor. 
effektsteg: Del av bildmixern där olika bildkällor kombineras ihop. 
filhanteringssystem: System som hanterar och håller rätt på filer, Meta. I detta fallet videofiler och 
grafik av olika slag. 



 

- 52 - 
  

filkatalog: Katalog som innehåller beskrivningar av olika filer och underkataloger.  
grafik: Är data som blivit omvandlat till bilder i en dator. Grafik kan vara enstaka stillbilder eller 
flera bilder som blir rörlig grafik. 
grafikdator: dator som lagrar, hämtar och visar grafik. 
grafiska loopar: Filer med rörlig grafik, som spelas om och om igen. 
GR-kod: Kod som berättar för Hawrys att det är en fil med rörlig grafik som ska laddas eller spelas 
upp. Koden ser ut så här: GR RR-2007-1030-GRAFIKFILENSNAMN. RR betyder att det är för 
Rapport som videofilen ska användas. Aktuellt skriver AA innan året istället. 2007 står för året och 
1030 talar om vilken dag det är (månad, dag). 
gruppchef: En person som är chef över en arbetsgrupp på SVT Nyheter och Samhälle, till exempel 
sändningsproducenter eller redigerare. 
in- och utpunkt:  Ställen i en videofil som markerar en del av filen som man vill spara. Inpunkt 
markerar vart delen ska starta och utpunkt markerar vart delen slutar. 
inslag: Del av ett program, bestående av redigerat videomaterial, som är ett mindre reportage. 
inspelningsprogram Ardcap: Ett datorprogram som används för att spela in utgående kamerabild 
vid inspelning av väderprognoser i en specialstudio på Sveriges television.  
jingelprogram Caspar Rundown: Ett datorprogram som startar en vädervinjett på kommando från 
sändningsproducenten. 
karttyp: Syftar på att det finns olika varianter av kartor och att man bara kan använda en typ av 
karta. 
kontrollrum: Rum bredvid studion, varifrån sändningen styrs och övervakas. Här befinner sig 
sändningsproducent, ljudtekniker, redaktör, mixer och eventuell sändningsassistent. 
Kulturnyheterna: Nyhetsprogram som sänds på vardagar i SVT2. Programmet rapporterar endast 
om nyheter inom kultursfären. 
källmaterial: synonymt med råmaterial och syftar på det videomaterial man utgår ifrån när man ska 
redigera. 
körschema: Ett dokument som visar TV-sändningens upplägg. I vilken ordning programpunkterna 
kommer och deras längd är exempel på information som står i körschemat. 
körschemaläge: Sätt att visa programpunkterna och dess innehåll i datorprogrammet Hawrys, när 
man har laddat ett körschema. Detta visningssätt är det vanligaste när man ska sända ett program. 
listvy: Del av skärmbilden i  Avstar, som visar en lista på alla inskrivna programpunkter. 
liveväder: Väderprognos som sker live i studion med meteorolog. 
lägga ut bild: Handhavande på bildmixern som gör att en bildkällas bildsignal (och därmed bild) 
går ut i sändning.  
löp: Visning av en liten bit av de viktigaste ämnena/inslagen i sändningen. 
löpbilder: Videomaterial som redigerats ihop till en kort videosekvens, som visar ett viktigt/ 
aktuellt ämne som sändningen behandlar. 
mallkörschema: Ett körschema som är en mall för hur sändningen ska se ut. Varje sändning som 
ska se ut på ett visst sätt varje gång är baserat på ett mallkörschema. 
medium: Band, film, kassett eller annat medium som man kan lagra ett inspelat material på. 
META:  Namnet på filhanteringssystemet som hanterar alla videofiler och grafik vid sändning av 
program, men även arkiveringen av sänt material. 
mixar ut: En bildkälla visas i utgående bild. Övergången mellan att den inte syns och syns i bild är 
mjuk. 
mixer: En person som handhar bildmixern och lägger ut olika bildkällor i sändning. 
mixerbord: Enhet som mixar ut och blandar olika bildkällor eller ljudkällor.  
Morgonsoffa: Del av programmet Gomorron Sverige som förekommer mellan nyhetskvartar, som 
innehåller nyheter från Rapport, väder, Sportnytt eller A-ekonomi. På en morgon så förekommer 
morgonsoffan flera gånger då programmet sänds mellan 06.30- 09.30. 
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namnposta: Lägga namnskyltar och andra skyltar som tillhör ett inslag på specifika platser i 
inslaget.  
namnskylt: Bild/skylt som läggs ovan på andra bilder och berättar vem som syns på bilderna.  
namnskyltskod: Kod som talar om vilken typ av namnskylt som ska visas. 
Nytta: Webbaserat program som styr vilken text som visas i sändning när crawltexten läggs ut.  
Plan: Ett datorprogram som används för att planlägga och konstruera tablåer. 
postat: Skickat iväg ett färdigredigerat videomaterial som en ny fil till en server i 
filhanteringssystemet. 
preview-skena: Rad med bildkällor på bildmixern där man kan välja vilken källa som man ska byta 
till härnäst. 
produktionsmärke: Ett tecken (¤) som skrivs i  Avstar för att markera vilka olika filer eller bilder 
som behöver kunna tas fram från kontrollrummet. 
programpunkt:  Del av ett program, till exempel ett inslag, ett telegram, en intervju i studion eller 
vädret. 
publiceringsprogram: Datorprogram som används för att håller ordning på publicerat material på 
webben, mobil.svt.se och Podd-tv.  
puff: kort meddelande om innehållet i kommande Tv-program eller om innehåll på webben. 
Exempel på puffar som läses i kameran: ”mer om detta på svt.se”, eller ”och ytterligare debatt om 
detta blir det i Aktuellt 21 då statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin kommer till studion”. 
påa: se påannons 
påannons: meddelande om vad nästa program eller inslag handlar om. 
redaktör: Person som är ansvarig för det journalistiska innehållet i sändningen. 
redigeringsblock: Rum som innehåller redigeringsdator och bandmaskiner där redigerare och 
journalister tillsammans redigerar ihop inslag och eventuellt telegrambilder.  
scripta: Person som ansvarar för namnskyltar och namnpostning, håller koll på tider, STIM-
rapportererar och lägger ut namnskyltar i sändning för att nämna de huvudsakliga arbetsuppgifter.  
shotbox: Knappsats på bildmixern till vilken man kan programmera olika kombinationer av 
bildkällor, både rörliga och statiska.  
skylt:  Bild som läggs ovan på andra bilder och ger ytterligare information 
skärm: stor bildskärm i studion 
skärmgrafik: Rörlig grafik som grafiker gjort som ska visas i en skärm i studion i sändning.  
slutord: De sista orden som sägs i ett inslag. 
slutrad: Rad i körschemat som markerar var programmet tar slut. 
snapshot: Knappsatser på bildmixern, det finns en vid varje effektsteg, där olika kombinationer av 
bildkällor kan programmeras in.   
Stockholm1: Server dit allt material som tankas in från band hamnar. Servern har ett 
användargränssnitt som är väldigt likt Metas, medhjälp av vilket man kan leta material på denna 
specifika server. 
studiointervju: Intervju med person i studion som utförs av programledaren. 
sändningsassistent: Person som hjälper sändningsproducenten under sändning genom att lägga ut 
grafik, namnskyltar och hålla koll på tider. Sändningsassistenten ser till så att alla namnskyltar är 
korrekta och att inslagen blir namnpostade. 
sändningsband: Band som innehåller en inspelad sändning. 
sändningskanal: Utgång på sändningsserver som spelar ut videofiler. 
sändningsledare:  Person som arbetar i programkontrollen från vilket det bestäms vilka 
kontrollrum som ligger ute i sändning eller vilka andra program som ska sändas. 
sändningsproducent: Person som planera och ansvarar för utsändningen av ett nyhetsprogram. 
Sändningsproducenten ser till så att länkar till andra delar av Sverige och världen bokas till 
sändningen.  
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sändningsserver: Server dit alla videofiler som finns i aktiva körscheman skickas. Det är från 
dessa servrar man laddar och spelar upp filerna. 
tanka körschema: Att ladda ett specifikt körschema i kontrollrummet inför sändning.  
telegrambilder (palinare): Bilder som visas medan programledaren läser nyheten live. På SVT 
kallas sådana bilder för palinare.  
textgrafik: Bild/ skylt som endast innehåller text. 
tidkod: Varje bildruta i en videofil är märkt med en tidsangivelse som räknas från filens början, det 
är det som är tidkod. Varje videofil spelar upp 25 bildrutor/sekund.  
tidräkning: Information om hur lång tid det är kvar på ett inslag eller till sändning av ett inslag?. 
Man meddelar först hur många minuter det är kvar och när det är mindre än en minut kvar så säger 
man till när det är 30 sekunder kvar och därefter när det är 10 sekunder kvar. 
timeline: En tidslinje i redigeringsprogrammen där man lägger klippen som ska redigeras ihop i 
ordningsföljd. 
utdrags bilder (tumnagelbilder): Små bilder som visar bildrutor från en videofil vid olika 
tidkoder. Dessa är till hjälp när man vill se vilken typ av bilder en videofil innehåller. 
Uutiset: Finskspråkigt nyhetsprogram som sänds vardagar i SVT2. 
Videofil: Fil som innehåller rörliga bilder.  
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Bilaga E Manualernas design 

Titel 

Arbetstid 

Sändningstider och kontrollrum 

Körschema i Avstar 

Körschema i Meta 
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Bilaga F Aktivitetsdiagram 

F1 Aktivitetsdiagram för sändningsassistentpasset S  
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F2 Aktivitetsdiagram för sändningsproducent på Uuti set, nyheter på 
finska. 

 
 


