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Summering  
I det här projektet har det undersökts och tagits reda på hur man skapar en kortfilm på ett 

enmansteam. Hur arbetet under projektets gång måste planeras, struktureras och läggas upp för att 

det ska bli genomförbart för en person att fylla alla roller under en filmproduktion. Metoden som 

valdes för projektet var att det skulle genomföras praktiskt. Att alla moment under en filmproduktion 

skulle testas, för att tydligt kunna se vilka fördelar och nackdelar det kunde finnas med att utföra ett 

projekt på det här sättet. Resultatet utav projektet var positivt och visar på att det absolut går att 

genomföra ett projekt i denna omfattning på ett enmansteam. Att en person kan fylla ut alla roller 

under en filmproduktion genom noggrann planering, strukturerat arbete och mycket tålamod. Trots 

detta resultat skulle denna metod bara rekommenderas för ett projekt som är mindre omfattande än 

detta, som tog upp till 12 veckor att slutföra. Om det ska genomföras ett projekt i liknade skala eller 

större rekommenderas det att vara två personer. Det håller kostnaderna nere samtidigt som många 

utav de nackdelar som uppstod med att vara själv under produktionen kan motverkas.  
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Introduktion 

Bakgrund: 
Under det här projektet har det undersökts och tagits reda på hur man skapar en kortfilm på ett 

enmansteam. Hur arbetet under projektets gång måste planeras, struktureras och läggas upp för att 

det ska bli genomförbart. Detta är något som inom filmbranschen anses nästintill omöjligt, eftersom 

det under en vanlig filminspelning brukar behövas åtminstone 6 st personer, bestående av en 

projektledare, en regissör, en kameraman, en ljudtekniker, en kostymör/sminkös och en 

skådespelare. Därför har det testats under detta projekt hur en person kan fylla ut alla dessa roller 

och därigenom skapa en kortfilm på ett enmansteam.  

 

Metoden som valdes för projektet var att det skulle genomföras rent praktiskt. Att alla moment och 

aspekter inom ett filmprojekt skulle testas, ifrån utvecklandet av idén till slutproduktion. Detta 

gjordes för att kunna analysera var begränsningarna ligger, hur man kan hantera dem och vilka 

fördelar och nackdelar det kan finnas med att göra en kortfilm på det här sättet. 

 

Avgränsningar:  
Projektet är inte riktat till långfilm och har inte som intention att det ska användas under inspelning 

av långfilm utan projektet ska presentera ett bra och informativt underlag som kan användas till 

mindre produktioner som t.ex. kortfilm eller reklamfilm.  

 

Projektet och dess slutresultat är enbart baserat på den information som framkommit och samlats in 

under projektets utförande. Detta gör att projektet inte är en övergripande studie av 

kortfilmsskapande utan ett projekt som begränsats till ett specifikt tillvägagångssätt, för att kunna 

fungera som ett exempel och inspirationskälla.  

 

Projektet har haft en bestämd tidsram på 10 veckor. Detta har gjort att projektet begränsats och 

anpassats för att kunna hålla och bemöta den uppsatta deadlinen och för att projektet ska vara 

slutfört i tid.  

 

Projektet har inte haft en budget att röra sig med och därför har kostnader som i vanliga fall 

förekommer inte kunnat tas ut, så som lön och utrustning. Det har gjort att projektet har begränsats 

och anpassats till ett projekt som kan genomföras utan eller med en liten budget.  

 

Projektet har begränsats och anpassats till de resurser som funnits att till gå under projektets gång. 

De böcker, programvara och utrustning som har används under projektet har lånats av Umeå 

Universitet, Film Västernorrland eller varit projektledarens egen utrustning.  

 

Syfte: 
Syftet till att detta projekt har genomförts är för att se och ta reda på hur bra man kan få till en film 

när man är ensam, hur man då måste lägg upp arbetet och vad det finns för fördelar och nackdelar 

med att genomföra en filmproduktion på det här sättet. Resultatet ifrån projektet kan vara 

användbart för t.ex. mindre företag som ska göra en reklamfilm på en liten budget eller 

amatörfilmskapare som inte har möjlighet till ett större team än sig själv. Därför ska denna rapport 

ge svaret på hur man skapar en kortfilm på ett enmansteam.  
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Metod 

Genomförandet av projektet delades upp i fem steg, Development, pre-production, production, post-

production och distribution. Det delades upp i de här fem stegen för att det är ett känt 

tillvägagångssätt inom filmindustrin som ofta används under filmproduktioner. I varje steg beskrivs 

alla underliggande moment som har genomförts i det här projektet.  

 

1. Development (Utveckling) 

I den här fasen av projektet fastställdes ramverket för projektets upplägg. Film Västernorrland 

fungerade som beställare och samarbetspartner under hela projektets gång.  

 
1.1. Förstudie 

Projektet inleddes med att en förstudie skrevs. Förstudien gjordes för att få fram ett 

beslutsunderlag för om projektet ansågs möjligt att starta och fullfölja. I förstudien gjordes 

blandat en analys av målgruppen för projektet, en swot-analys och riskanalys. Förstudien 

fungerade som underlag för arbetet av projektplanen och kravspecifikationen. För att läsa 

förstudien i sin helhet, se bilaga nr 1. 

 

1.2.  Kravspecifikation 

I kravspecifikation etablerades kraven som slutprodukten ska uppfylla vid leverans, se tabell 

1. De här tio kraven som bestämdes har fungerat som en förhållningsram för 

projektgruppen under utförandet av alla moment rörande filmen.  

 
 

Tabell 1.Kravspecifikation och prioritering  

 

De kraven som tagits fram har prioriterats efter en skala hög, mellan och låg. Detta betyder 

att de krav med hög prioritet är fasta krav och går inte att förhandla om. De krav med 

prioritet mellan är inte ett fast krav, men ett krav som önskas att uppfyllas. De krav med låg 

prioritet är ett flexibelt krav. För att läsa kravspecifikationen i sin helhet, se bilaga 

Kravspecifikation. 

 

1.3 Projektplan 

I projektplanen strukturerades arbetet kring projektets alla olika delar upp. Det togs fram en 

 Krav Prio 

1 Skapa en kortfilm på ett enmansteam Hög 

2 Hålla en låg budget  Mellan 

3 Filmad i full HD Hög 

4 Filmad med 25 fps Hög 

5 Egenskriven idé och manus  Hög 

6 Max 15 min lång Låg 

7 Egenproducerad grafik  Mellan 

8 Ska kunna renderas ut i olika format Mellan 
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aktivitetsplan och ett Ganttschema skapades för att det skulle vara enkelt att få en överblick 

av alla moment och enskilda aktiviteter som skulle genomföras i projektet. Ganttschemat 

gjorde det även enklare att se om projektet låg i fas eller om arbetet skulle behöva 

omstruktureras. För att se och läsa projektplanen i mer detalj, se bilaga Projektplan. 

 

1.4 Utveckling av idén 

Det var även under den här fasen som grundidén till filmen testades och bearbetades för att 

kunna se om det skulle hålla att göra en kortfilm utav den. Idén till filmen uppkom innan 

projektet drog igång och därför fanns det redan en skriven synopsis. Synopsisen testades 

och utvecklades tillsammans med samarbetspartnern under första mötet, för att få fram en 

grundstruktur kring händelseförloppet och för att fastställa huvudkonflikten för filmen. 

 

I Berum (1996, 120-122) beskrivs vad en synopsis är och hur man ska gå tillväga för att 

bygga upp en grundstruktur till filmen, vilka frågor idén ska testas emot för att veta vad det 

är man berättar och vad som tänkt att hända i varje steg.  

 

2. Pre-production (Förarbete) 
Pre-production var den fas som det investerades mest tid i av projektet. Detta gjordes för att pre-

production var en av de viktigaste faserna under hela produktionen, eftersom det arbetet som 

gjordes under den fasen la grunden för productionsfasen och slutproduktens kvalité.  

 

2.1 Litteraturstudie  

För att fördjupa och samla den kunskap som behövs vid ett sådant praktiskt genomförande 

var det viktigt att göra en litteraturstudie. Det fanns tyvärr inga direkta böcker om ämnet att 

göra en kortfilm på bara en person, men det fanns andra böcker om det olika rollerna som 

kunde ge de kunskaper man behövde för att klara av projektet. Det viktigaste under den här 

fasen var att inte vara nonchalant och tro att man kunde allt, utan att man tog sig tid till att 

undersöka, läsa på och förbereda sig för projektet. De böcker som används var Breum 

(1996), Brindle (2013) och Waldeback (2012). Det var även viktigt att se manualerna till 

utrustningen som en del av litteraturstudien.  

 

2.2 Manusskrivande  
Manuset till filmen skulle komma att fungera som en stomme för allt arbete som kom efter. 

Därför var det viktigt att utveckla idén och skriva ett manus som passade för ett 

enmansteam. Det svåraste med att skriva manuset var inte att skriva ner idén till filmen 

utan det var att få idén att hålla som film. Att det skulle finns något som rörde handlingen 

framåt och att det skulle finnas en konflikt som skulle lösas eller inte lösas. Att manuset var 

välarbetat och hade en handling som var intressant för en publik att titta på, samtidigt som 

det inte fick bli ett för svårt projekt att genomföra. Därför var det viktigt att jobba med 

projektets begränsningar och inte emot dem, för att kunna skapa en historia som gick att 

berätta inom dessa rammar. 

 

Själva manusskrivandet började med att synopsisen och idén bröts ner i mindre delar, en 

början, en mittendel och ett slut. Detta gjordes för att kunna utveckla de olika delarna var 

för sig och bestämma mer konkret vad som skulle hända i varje del, för att i sin tur kunna 

dela upp manuset i scener. Efter att innehållet och antalet scener tagits fram började det 

mer ingående arbetet utav att skapa ett korrekt manus. Det finns regler och bestämmelser 
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att rätta sig efter, vilket kunde känns jobbigt att förhålla sig till när manuset enbart skulle 

skrivas för en egen produktion, men det gjorde att manuset blev enklare att läsa och att 

man fick med det som var väsentligt för att senare t.ex. kunna skapa ett inspelningsschema. 

De förhållningsregler som finns gällande hur ett manus ska skrivas tas upp i Brindle (2013, 

128-129). Manuset som skapades har följt dessa förhållningsregler, men det lades till en del 

i slutet av varje scenen där alla kameravinklar tas upp. Detta gjordes för att underlätta 

skapandet utav en storyboard. 

 

Huvudkaraktären och dialogerna som skulle finnas med i filmen var något som tog tid att få 

till och som krävde bearbetning. Eftersom huvudpersonen är ensam i filmen fanns det ingen 

dialog mellan personer, därför måste dialogen arbetas fram på ett annat sätt. Dialogen som 

skulle skrivas var snarare en monolog som skulle säga rakt in i kameran, som att 

huvudpersonen talade direkt till dig i publiken och informerade dig om det du behövde veta 

utöver det du kunde se. Därför måste monologen vara medvetet vald samtidigt som den 

skulle kännas naturlig för huvudkaraktären och väsentlig för dig i publiken. För att utveckla 

huvudkaraktären och ta reda på vad som skulle sägas eller inte sägas i monologerna 

användes övningar ifrån Waldeback (2012, 43,69). Dessa övningar hjälpte till att djupare 

utforska och förstå huvudkaraktären och hur man på bästa sätt uttrycker dess känslor i en 

monolog. Det gjorde i sin tur att monologerna blev mer naturliga och levande, samtidigt 

som de var informativa. Se bilaga nr 4 för att läsa manuset i sin helhet.    

 

2.3 Storyboard 

Att ha skapat en Storyboard innan filminspelningen drog igång var bland det viktigaste 

momentet när det gällde att filma på egen hand. Det var i det momentet som varje 

scenupptagning och vinkel planerades och det sattes upp ramar för hur visionen för filmen 

rent praktiskt skulle förvandlas till verklighet. Hade storyboarden gjorts för svår i det här 

stadiet, med t.ex. mycket rörliga kamerasvepningar med dig själv framför kameran, så skulle 

det inte kunna genomföras senare under inspelningen. Därför lades mest arbete med 

storyboarden på att kunna skapa rörelse i bild trots stationära kameror. Detta uppnåddes 

genom att arbeta med olika bildutsnitt, vinklar och att huvudkaraktären rördes sig in och ur 

bild. Det dokumenterades i storyboarden genom skisser för varje enskild scen med en kort 

detaljerad beskrivning som förklarade de olika bildutsnitten eller vinklarna. Storyboarden 

underlättade arbetet avsevärt under filminspelningen eftersom det redan fanns en plan och 

en referensbild att förhålla sig till. Exempel bild från storyboard kan ses i Figur 1. 

 
Figur 1. Exempel på en scenbeskrivning ifrån Storyboarden. 
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Se bilaga nr 5 för att se hela filmens storyboard.  

 

2.4 Planering och Inspelningsschema 

Att planera och strukturera upp arbete trots att man var själv var ett måste. För tas det inte 

fram en plan över vad som ska filmas när och vad för utrustning som kommer behövas, kan 

det lätt uppstå onödiga problem när filmningen väl ska genomföras och då tar inspelningen 

ännu längre tid, vilket är kostsamt. Därför var det viktigt att skapa ett inspelningsschema, se 

Tabell 2. Ett inspelningsschema där tid, dag och den scen som skulle filmas framgick. Det 

stod även vilken typ av kostym som skulle användas och den utrustning som skulle behövas. 

Detta togs upp i inspelningsschemat för att det skulle vara enkelt att kunna se och checka av 

vad som behövdes för varje separat inspelningsdag. Det underlättade särskilt när filmen inte 

spelades in i kronologisk ordning utan det gjordes i den ordning som passade 

omständigheterna bäst.  

 

Tabell 2. Ett exempel ifrån inspelningsschemat. 
 

För att se hela inspelningsschemat se bilaga nr 6. 

 

2.5 Införskaffande av Teknik 

Tekniken som användes till detta projekt var lånad utav Umeå Universitet eller 

projektledarens egen. Utrustningen bestod utav en videokamera Canon XF100, en 

digitalkamera Canon 70D, en Iphone 4S, en Zoom H4n handy recorder, en trådlös mick med 

sändare och två stativ. Utrustningen testades innan själva inspelningen drog igång. Detta 

gjordes för att kunna bekanta sig med utrustningen för att bl.a. komma fram till hur de två 

kamerorna skilde sig ifrån varandra och hur de skulle ställas in för att kunna fungera 

tillsammans. Den trådlösa micken med sändare uteslöts ifrån produktionen efter att tester 

hade genomförts. Det var på grund av för dålig ljudupptagning med mycket störande biljud 

ifrån kläder och vind. Därför bestämdes det att den externa ljudinspelaren Zoom h4n handy 

recorder skulle användas som ljudkälla vid inspelning av miljöljud och Iphone 4S skulle 

användas vid inspelning av monolog.  

 

Torsdag den 5/5 Kl 18:00 

Spelar in scen 1.1 & 1.3 Scen 1.1 och 1.3 är när huvudpersonen 

gömmer sig bakom en sten.  

Kostym Jacka och ryggsäck 

Utrustning Två kameror, två stativ, zoom hz4n 

 Kl 22:00 

Spelar in scen 2.1 Scen 2.1 är när huvudpersonen går in i 

skogen och hittar ett ”läger” och spelar in sin 

första video. 

Kostym Jacka och ryggsäck 

Utrustning Två kameror, två stativ, zoom h4n och 

Iphone 4S 
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3. Production (Inspelning). 
Det var under Production som alla moment rörande det praktiska filmandet, som hade planerats 

under development och pre-production, sattes på prov och genomfördes.  

 

3.1 Filminspelning  

Filminspelningen tog ungefär 1,5 vecka, om man räknar med de efterkorrigeringar som 

behövdes göras. Det var den kortaste och intensivaste perioden under hela projektet. Detta 

berodde mycket på att det var en person som skulle utföra allt som planerats och därför 

blev varje inspelningsdag extra lång, men eftersom inspelningsschemat var planerat för bara 

en person kunde tidsplanen hållas. 

Alla inspelningsdagar såg ungefär likadana ut. De började med att inspelningsschemat 

checkades för att se att all utrustning som skulle behövas var med. Sedan bars utrustningen 

till inspelningsplatsen, som oftast var i skogen runt berget eller uppe på berget. Väl på 

inspelningsplatsen riggades all utrustning upp och det gemfördes emot storyboarden för att 

se till att alla bildutsnitt och vinklar täcktes in under inspelningen. Det genomfördes tester 

framför kameran för att få till rätt fokus och placering av skådespelaren i bild. Automatiska 

inställningar användes aldrig utan vitbalans och fokus ställdes in manuellt för varje tagning. 

Ljudet testades för att kunna justera ljudnivåerna och för att kunna höra om det togs upp 

några störningsljud. När allt detta gjorts började själv filminspelningen. 

 

Att filma med två kameror samtidigt som man var framför kameran var verkligen inte en 

enkel sak att göra. Att dela upp arbetet mellan före, under och efter en tagning var tvunget. 

Eftersom före och efter en tagning fylldes rollerna regissör, kameraman och ljudoperatör. 

Det togs då tid till att titta på bilden som fångats upp av kameran och lägga märke till de 

små detaljerna, som inte märktes framför kameran, och korrigera dem. Det kunde vara ett 

störningsmoment i bilden, något så simpelt som ett löv eller en kvist som skulle behövas tas 

bort eller att tempot i scenen skulle behöva ökas. Det var också att hålla koll på tekniken och 

vara medveten om vad du gjorde och hur du kunde få ut det du ville av varje scen. Under 

själva tagningen fylldes rollen som skådespelare, enbart fokuserande på vad som skulle 

sägas och göras i scenen. Det var viktigt att inga tankar fanns på tekniken runt omkring, utan 

att allt fokus låg på skådespeleriet och dess uppgift. Att dela upp arbetet på detta sätt 

gjorde det möjligt att skilja på de olika rollerna och där med enklare att hålla koll på vad som 

behövdes göras för varje tagning. Det underlättade särskilt för skådespelarinsatsen eftersom 

det gavs tid till förberedande inför rollen. En vanlig inspelningsdag där en scen på ca 1 minut 

skulle spelas in kunde det ta upp emot 3 timmar ifrån start till slut. Själva agerande framför 

kameran tog minst tid. Det var alla moment innan, mellan och efter en tagning som gjorde 

att varje scen tog lång tid att filma. Vissa scener var mer tidspressade än andra eftersom de 

hade ett element som tex en solnedgång eller skymning att passa. Detta gjorde att man var 

tvungen att filma precis när solen gick ner och att man inte kunde förspilla för mycket tid. 

Det togs alltid tre stycken tagningar per vinkel, oftast mer, för att vara säker på att det blev 

något att arbeta med senare under redigeringen. Efter att allt som skulle filmas hade filmats 

checkades storyboarden av en sista gång innan utrustningen packades ihop. 

 

 

 

3.2 Kameror och stativ  

Att det fanns möjlighet till att använda två kameror under filminspelningen gjorde mycket. 



10 
 

Löpnummer ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

Det gav framför allt möjlighet till att filma fler vinklar under en tagning, som tex 

avståndsbilder och närbilder, vilken senare skulle underlätta redigeringen. Det gjorde även 

att arbetet blev mer tidseffektivt genom minskade förflyttningar av kamerorna, eftersom 

annars hade en kamera behövt flyttas runt fler gånger för att kunna täcka in alla vinklar och 

då hade varje inspelningsdag blivit ännu längre. Det var mer omfattande att arbeta med två 

kameror samtidigt, speciellt när de var av olika modeller som dess två, men fördelarna ifrån 

att ha tillgång till två kameror vägde upp nackdelarna, så som att det blev mer och tyngre 

utrustning att bära.  

 

3.3 Ljud + klappa 

Att få till bra Ljud under filminspelningen var en viktig faktor. Under professionella 

produktioner burkar det vara en person som enbart sköter ljudupptagningen, så kallad 

boom operator/B-ljud. Detta sker oftast genom en mikrofonboom, en förlängningsarm som 

mikrofonen fästs på, som brukar vara placerad ovanför skådespelarnas huvud precis utanför 

bild, för att få så bra ljud som möjligt. Den tekniken gick dock inte att använda under 

filminspelningen och därför användes i ställen en Zoom h4n för att kunna spela in ljud. 

Zoom h4n var en extern ljudinspelare utrustad med 4 kanaler som kunde spela in ljud, två 

egna mickar och två externa som ljudkällor kunde kopplas in i. Utav dessa fyra kanaler 

användes de två egna mickarna på Zoomen för att spela in miljöljud. Mickarna var täckta 

utav ett vindskydd för att minska upptagningen av störningsljud under inspelning utomhus. 

Under monologerna användes mikrofonen på Iphones 4S eftersom den var närmast 

ljudkällan och fick bäst möjliga ljudupptagning. För att enklare kunna synkronisera ljud och 

bild senare under redigeringen användes en filmklappa i början av varje tagning.     

 

3.4 Efterkorrigeringar & green screen  
De efterkorrigeringar som behövde göras under projektet var att en scen som skulle filmas 

igen och att en annan scen som skulle behöva skapas genom green screen. 

Den scen som skulle filmas igen utspelades uppe på ett berg i skymningen. Den första 

filminspelningen hade tagit för lång tid och ljusupptagningen blev för dålig, vilket 

resulterade i en mörk inspelning med mycket störande brus i bilden. Därför beslutades det 

att scenen skulle filmas igen, denna gång en timme tidigare för att få till rätt ljus. 

Den andra scenen som skulle behöva skapas genom green screen var en scen där en 

helikopter flyger över skogen. Den scenen lades till i efterhand och fanns ej med i manuset 

eller storyboarden ifrån början. Den lades till för att en helikopter flög över medan en annan 

scen spelades in och då beslutades det att den scenen skulle komplimenteras med en scen 

innehållandes en helikopter. Detta skapades då genom att en leksakshelikopter filmades 

framför en green screen, som byggts upp temporärt, och sedan användes croma key för att 

separera och frilägga helikoptern ifrån den gröna bakgrunden. Hur man filmar framför en 

green screen och sedan redigerar filmklippet finns beskrivet i Brindle (2013, 172). Efter att 

helikoptern frilagts adderades den till en skogsbakgrund som filmats separat. För att få 

klippet att se mer verklighetstroget ut skapades det två lager utav bakgrunden. Ett lager där 

enbart skogen fanns med och himlen tagit bort som sedan lades ovan på klippet med 

helikoptern. Detta gjordes för att skapa en illusion utav djup i filmklippet, 

så att helikoptern såg ut att komma fram emellan träden i stället för framför. För att få 

helikoptern att röra sig igenom filmklippet lades det till ett rörelsemönster och hastigheten 

ställdes in. Själva scenen sattes ihop och redigerades under post-productionfasen, men 

underlaget filmades under productionfasen.      
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4. Post-Production (Efterarbete) 
Post-production var den fas där allt arbete som gjorts innan redigerades och sattes ihop till den 

slutgiltiga kortfilmen.  
 

4.1 Redigering  

Under redigeringen utav kortfilmen användes programvarorna Adobe Premier Pro och 

Adobe After Effects Creative Cloud vid Umeå Universitet. Redigeringen tog längst tid utav 

alla delmoment som utfördes under projektet. Detta var på grund utav alla underliggande 

moment som ingick i redigeringen, så som färgkorrigering och ljudredigering. Redigeringen 

började med att alla filmklipp och ljudfiler gicks igenom och det som skulle användas 

sållades ut. Klippen och ljudfilerna lades till i redigeringsprogrammet och började bearbetas. 

Ljud och bild synkroniserades och klippen kortades ner. Det skapades ett grovutkast utav 

kortfilmen som gemfördes emot storyboarden. Grovutkastet gav ett första intryck utav vad 

slutresultatet skulle kunna bli, utifrån det material som fanns att arbeta med. Alla bildutsnitt 

och vinklar granskades och gemfördes med storyboarden. Det var även här som det fattades 

beslut om något skulle tas bort eller läggas till. 

 

Efter att grovutkastet granskats och godkänts gick redigeringsarbetet in i en mer detaljerad 

fas, där varje filmklipp och ljudfil redigerades separat. Varje filmklipp färgkorrigerades för att 

få till en mer enhetlig känsla. Detta gjordes på grund utav att de två kamerorna fångade upp 

färger olika och därför krävdes färgkorrigering för att få klippen att se likadana ut. Det lades 

även till vinjetter och ljuseffekter på vissa av filmklippen för att leda ögat och skapa mer 

kontrast i bilden. Ljudfilerna redigerades ifrån brus och störningsljud så gott det gick utan att 

ljudkvalitén försämrades. Ljudnivåerna justerades emellan de olika ljudfilerna för att få ett 

jämt ljud genom hela filmen. Bild och ljudkvalité kontrollerades med jämna mellan rum 

under redigeringsarbetet genom att filmen renderades ut och testade på både en 

bärbardator och en TV-apparat.  

 

Under hela redigeringsarbetet användes storyboarden som en referensram, för att se att 

film låg i linje med den ursprungliga idén och visionen. Under slutfasen av 

redigeringsarbetet togs vissa scener bort eller kortades ner som fanns med i det 

ursprungliga manuset och storyboarden. Detta gjordes för att de scenerna eller den biten 

utav en scen inte tillförde något extra till berättelsen och kunde därför lika gärna tas bort. 

Detta kallas för kill your darlings inom filmindustrin (Breum, 1996, 128). Det sista som 

gjordes under redigeringen var att lägga till för och eftertexter. När det hade gjorts 

renderades filmen ut.   

 

4.2 Ljudeffekter  

De ljudeffekter som lades till i efterhand under redigeringen var fågelkvitter, porlande 

vatten, sprakande eld och pistolskott. Alla ljud utom pistolskotten spelades in med den 

externa ljudinspelaren Zoom H4n. Pistolskotten var skapade utav Mike Koening och 

laddades ner ifrån hemsidan Soundbible (Soundbible.com) som erbjuder ljudeffekter under 

creative commons licenses. Det betyder att de ljudeffekter som finns på deras hemsida som 

är under creative commons license är okej att använda så länge specifikationerna i avtalet 

följs (Creative Commons, 2016).  

 

4.3 Bakgrundsmusik 
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Bakgrundsmusik var ett viktigt moment som inte fick glömmas bort under redigeringen. 

Genom att använda bakgrundsmusik kunde känslor som skulle förmedlas i filmen förstärkas 

och göras mer mottagbara för tittaren. Under redigeringen valdes två olika musikstycken 

som bakgrundsmusik i filmen. Det första musikstycket hette Echos of times v2 och skulle 

förstärka känslan utav obehag och rädsla i början utav filmen. Det andra musikstycket hette 

Ambiment och skulle förstärka känslan utav naturen och den långa promenaden genom 

skog och mark. De både musikstyckena var skapad utav  Kevin MacLeod och hämtades ifrån 

en hemsida som erbjuder royalty free musik som står under creative commons licenses 

(Creative Commons, 2016) och får användas gratis emot att musikstycket nämns i 

eftertexterna (Incompetech Inc, 2016). 

 

4.4 Grafik 

Den grafik som har tagits fram till projektet var enkelt i form utav för och eftertexter i färgen 

vit med font Lucida Bright som visas i början och slutet utav filmen. Det grafiska objektet 

skapades i Adobe Illustrator Creative Cloud vid Umeå Universitet.  

 

5. Distribution. 
Distribution var det sista steget som gjordes under projektet. Det var under den här fasen som 

filmen förberedes för leverans.  

 

5.1 Leverans och Marknadsföring 

Innan man renderar ut en film måste man veta vilket forum som filmen kommer att spelas 

upp i. Skulle det t.ex. vara på en filmfestival så brukar festivaler ha olika bestämmelser och 

regler för formaten som de önskar att bidragen ska ha. Skickas filmen som bidrag till många 

olika filmfestivaler, kan formatet ha behövts ändras för varje festival. Denna film kommer 

att ha Youtube (Youtube, 2016) som främsta forum och renderades därför ut i formatet 

H.264 HD 1080i 25p. Samma format kommer att användas under redovisningen utav 

projektet där filmen kommer att visas upp via en projektor. 
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Resultat 

Projektet genomfördes ifrån början till slut med ett slutresultat som uppfyller det förutbestämda 

kraven. Kortfilmen som producerades uppfyllde kraven genom att den skapades utefter en 

egenskriven idé och manus och alla roller under projektet har utförts utav en och samma person. 

Kortfilmen filmades i full HD med 25 bilder per sekund (fps) och blev sammanlagt 7-8 minuter lång. 

All grafik som fanns med i filmen var egenproducerad och en låg budget kunde hållas igenom hela 

projektet. Den slutgiltiga filmen renderades ut i formatet H.264 HD 1080i 25, men kan renderas ut i 

olika format.  

 

Tabell 3. Kraven som har uppfyllts.  

 

Kraven för filmen kunde uppnås genom att projektet lyckades hålla en bra kvalitétsnivå. Detta nådes 

igenom noggrann planering under både development och pre-productionfasen som senare höll 

under det praktiska utförandet av filminspelningen. Det berodde också på att projektet lades på en 

genomförbarnivå redan från början och inte gjordes för svårt. Dock kunde den ursprungliga 

tidsplanen för projektet inte hållas. Tidsplanen som var satt för projektet låg på 10 veckor och 

projektet tog totalt 12 veckor att slutföra. Tiden som planerats i den ursprungliga tidsplanen fick 

distribueras om en aning, för att pre-production och post-production tog dubbelt så lång tid än 

planerat. Däremot tog production, inspelningsfasen, mindre tid än beräknat. Trots detta var det 

tvunget att förlänga hela tidsplanen med två veckor för att ge mer tid åt redigeringsarbetet och 

rapportskrivandet. Därför tog projektet i sin helhet 12 veckor att slutföra. 

 
Fördelarna med att genomföra ett projekt på det här sättet var att det var kostnadseffektivt. 

Planeringen kunde göras mer anpassningsbar och effektiv eftersom det kunde anpassas till en 

person. Det gav också mer kunskap om alla olika delarna som rör en filmproduktion. Nackdelarna var 

att det var svårt för en person att hålla samma höga nivå inom alla olika områden som ett helt team 

av olika specialiserade personer skulle ha gjort och att ljudupptagningen var svår att få till, eftersom 

en annan utrustning användes vid detta projekt. 

 

Resultatet av projektet var i sin helhet lyckat och visar på att det är möjligt att skapa en kortfilm på 

ett enmansteam och fortfarande kunna håll en bra kvalitéts nivå. För att se slutresultatet utav 

kortfilmen och projektet, följ denna länk https://youtu.be/1n9Gm2ijsww.  

 

 

1 Skapa en kortfilm på ett enmansteam Hög 

2 Hålla en låg budget  Mellan 

3 Filmad i full HD Hög 

4 Filmad med 25 fps Hög 

5 Egenskriven idé och manus  Hög 

6 Max 15 min lång Låg 

7 Egenproducerad grafik  Mellan 

8 Ska kunna renderas ut i olika format Mellan 

https://youtu.be/1n9Gm2ijsww
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Diskussion 

Projektet gick att genomföra och fick ett slutresultat som jag hade tänkt, även om projektet visade 

sig att vara en ännu större utmaning än vad jag hade trott ifrån början. Det var inte så mycket det 

hårda arbetet som alla moment krävde som det kreativa flödet som var tvunget att infinna sig. Att i 

varje moment hålla igång kreativiteten och inspirationen till projektet. Att inte få idétorka under 

manusskrivandet eller tappa visionen under filminspelningen. Att hela tiden peppa sig själv att finna 

drivet och kreativiteten till projektet var nog det svåraste med att genomföra en produktion på det 

här sättet. Eftersom du bara har dig själv att tillgå som resurs, så finns det ingen att utbyta tankar och 

idéer med, utan den processen måste du ha med dig själv i stället, vilket inte alltid ger lika mycket. 

Det var svårt att prestera på topp hela tiden under 12 veckor och arbetet kunde bli och kännas 

väldigt ensamt, speciellt om man tidigare har arbetat på större film och teaterproduktioner som jag 

har gjort. Sådana saker som tabbar och bloopers som i vanliga fall brukar vara roliga och bidra till ny 

energi under en filminspelning, blev inte riktigt lika roligt när det var du själv som ramlade och du var 

den enda som kunde skratta åt det. Men det fanns också saker som var positivt med att vara själv 

under projektet, så som att du kunde planera och styra upp en arbetsdag hur du ville eftersom det 

bara var dig själv du behövde ta hänsyn till. Du kunde t.ex. ta om en scen hur många gånger du ville 

eller ändra i manuset och ta bort scener. Du bestämde över alla steg i produktionen och svarade inte 

gentemot någon annan, vilket gav en viss frihetskänsla och därför var det bara ditt tålamod och din 

ork som satte stopp för kreativiteten. Det var även enklare att direkt känna sig bekväm framför 

kameran och våga agera och testa saker än vid en större produktion, eftersom här var det bara du 

som såg och hörde dig själv medan filmen spelades in. 

Vad gick bra under projektet?  

Planeringen för alla delmoment under projektet gick väldigt bra. Genom noggrann planering, bra 

strukturerat arbete och mycket tålamod kunde en person fylla ut alla roll under produktionen. Även 

Inspelningsarbetet och hanteringen utav tekniken fungerade bra. Det var viktigt att kunna ha 

självdistans för att kunna redigera själv, men med en tydlig vision för hur slutresultatet skulle bli 

underlättades arbete under inspelningen. Redigeringsarbetet flöt på bra även om det tog mer tid på 

grund utav att kamerorna fångade upp färger olika och det därför krävdes extra mycket 

färgkorrigering per klipp. Överlag fungerade det mesta väldigt bra under projektet och inget blev för 

krångligt eller ställde till med för mycket problem för att det skulle kunna bli en film. Utan det kunde 

skapas en kortfilm som levde upp till de förutbestämde kraven och som blev som jag hade tänkt mig. 

 

Vad gick mindre bra? 

Det som däremot var svårt att få till under inspelningarna var ljudet. Jag vet att det tagit upp förut 

och beskrivits varför men det är nog den största och mest tydliga faktorn när man ser på filmen. Att 

ljudupptagningen kunde ha varit bättre och renar. Sedan var det svårt att skriva ett manus. Att 

utveckla grund idén och få den att hålla som film var utmanande. Att försöka komma på en handling 

som svarar på alla frågor som skulle kunna komma upp hos en publik var svårt, men handlingen som 

skrev och togs fram känns ändå som att den blev bra och kommer hålla. Sedan var det svårt att hålla 

en lika hög nivå inom alla olika områden inom projektet, även om man läst och studerat under 

litteraturstudien. Det är stor skillnad på att ha erfarenhet ifrån att ha gjort något gems emot att ha 

läst om det. Det var även svårt att skapa variation i bildsnitten genom filmen och green screen 

momentet var svårt att få till bra under redigeringen. Helikoptern ser inte så verklighetstrogen ut. 

Det var även lite dåligt att den övergripande tidsplanen inte kunde hållas trots att det hade tagits till 

marginal.  
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Vad skulle jag göra annorlunda?  

Det jag skulle välja att göra annorlunda med projektet är att göra det mindre omfattande. Att det 

skulle vara ett mindre projekt där ambitionsnivån inte lagts riktigt lika högt. Det hade gjort att den 

ursprungliga tidsramen på 10 veckor hade kunnat hållas. 

 

Jag hade även försökt hitta ännu flera böcker som handlar om de olika rollerna. All information som 

samlades in genom böcker eller manualer kom verkligen till användning under projektet. Därför hade 

det varit skönt att ha haft en ännu mer omfattande litteraturstudie. 

 

Jag hade även investerat mer tid i att filma utfyllnads material till filmen. Med det menar jag t.ex. 

sådant material som kan verka obetydligt men som senare spelar stor roll under redigeringen, för att 

det kan användas som utfyllnad mellan scener i filmen. Att ha som regel att hellre ha för mycket 

material att arbeta med än för lite.  

 

Jag hade också valt att använda två likadana kameror, i stället för två utav olika sort som under det 

här projektet.  

 

Vad är viktigt att tänka på? 

Att under filminspelningen även säger det som står på klappan, som t.ex. tagning 3 scen 1.3, för att 

underlätta synkningen av ljud och bild för att det gör letandet av rätt ljud till rätt videofil enklare.  

 

Att det är viktigt att investera mycket tid i pre-productionfasen. För det är den viktigaste fasen under 

projektet och desto mer tid du investerar här desto bättre blir ditt slutresultat.  

 

Tänk på att spela in en scen tar tid och att ljuset kan förändras på minuter. Kolla upp platser innan 

och gärna klockslag för när ljuset är perfekt eller solen står precis i det läget du vill ha den i scenen, så 

kan planera med marginal i stället för att behöva ta om hela inspelningen en annan dag.  

Ta bilder som kan fungera som en Scripta funktion, alltså en bild som visa hur alla kläder såg ut och 

vilken rekvisita som användes. Speciellt viktigt som det är en scen behövs spelas in igen. 

Att när en inspelningsdag planeras, ha tidsmarginal. Så att om du vill ta fler tagningen inte behöver 

känna dig stressad utan fortfarande håller tidsplanen.  

Om du filmar ute i skogen och naturen visa hänsyn och respekt gentemot naturen och dess 

skogsägare. Lämna inte skräp, även om det kan brytas ner av naturen, eftersom det är någon annans 

mark. Det kan också vara bra att fråga om lov att få filma för att vara artig, även om allemansrätten 

är på din sidan. 

När du filmar green screen är det viktigt att belysa green screenen jämt för att enklare kunna 

redigera bort den. Försök även motverka att det blir reflektioner i objektet du ska filma, för då 

kommer det området med grönfärgen också att försvinna vid redigeringen.  

Rekommenderar jag denna teknik för ett annat projekt? 

Jag skulle rekommendera samma tillvägagångssätt om projektet var mindre och inte lika omfattande 

i alla steg som det här projektet. Det går absolut att genomföra ett projekt utav liknade storlek på ett 

enmansteam, men jag skulle inte rekommendera det på grund utav de nackdelar som jag påpekat 

här ovan. Däremot skulle jag rekommendera att vara två stycken om projektet är lika eller mer 

omfattande som detta. Genom att vara två personer under produktionen  motverkas många utav de 
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problem som stötts på under detta projekt och dessutom hålls fortfarande antalet personer och 

budgeten för produktionen nere. Det ger möjlighet till utbyte utav tankar och idéer och det skulle 

vara fyra händer som arbetar samtidigt i stället för två.  
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Presentation av projektgrupp och beställargrupp 
 

Beställare 

Namn Ansvar Telefon E-post 

Film Västernorrland / 
Marie Nilsson 

Beställare/samarbetspartner 060-658 54 18 
marie.nilsson@filmvasternorrland.se  

 

 

Projektgrupp 

Namn Ansvar Telefon E-post 

Jenny Olofsson Projektledare 073-073 73 94 Jennyolofsson_89@hotmail.com 

  

mailto:marie.nilsson@filmvasternorrland.se
mailto:Jennyolofsson_89@hotmail.com
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Projektets namn, bakgrund, syfte och mål 
Namn: Kortfilm under enmansproduktion. 

Bakgrund: Projektet är ett examensarbete för högskoleexamen vid Medieproducentutbildningen, 

Umeå Universitet.  

Syfte: ta reda på om det går att skapa en kortfilm där en person fyller alla roller inom en produktion, 

så som projektledare, regissör, kameraman, ljud, ljus och skådespelare. 

Mål: skapa en så kvalitativ och bra kortfilm som möjligt trots projektets begränsningar. 
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Omfattning (WBS och GANTT schema) 

 

Figur 1. WBS 

 

Figur 2. GANTT schema  

ID Aktivitet var. Ber. v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 Ansvarig

1 Projektstart 0 0 JO

2 Förstudie 2 1 JO

3 Kravspecifikation 2 2 JO

4 Projektplan 1 2 JO

5 planering av filmarbete 3 3,4 JO

6 Filminspelning 3 5 JO

7 Redigering 2 3,6 JO

8 Projektrapport 10 2,3,4,5,6,7 JO

9 Projektavslut 0 0 JO

10 Handledarmöte 10 2,3,4,5,6,7,8 JO

11 Beställarmöten 10 2,5,6,7 JO
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Nulägesanalys inkl. SWOT-analys 
S                                                               Inom    

Kunskaper/färdigheter 

Bra struktur på arbetet 

Bra resurser i både teknik & mark/natur 

Motivation & engagemang 

 

W 

Begränsningar 

Tidsödande 

Ingen bärhjälp 

Svårframkomligt  

 

O                                                             Utanför 

Bra utmaning  

Spännande att test något nytt 

Allemansrätten 

Att målgruppen är aktiv på internet och sociala 

medier 

 

T 

Väder 

Björnar och andra djur  

Teknikstrul 

Olyckor 

Figur 3. Swot-analys 

Kortfilmen 

Det ska skapas en kvalitativ och bra kortfilm, trots projektets begräsningar. Det ska vara en film som 

får tittaren att tänka till och som skapar frågor. En film som griper tag och skapar insikt i något som 

en yngre generation kanske aldrig ifrågasatt sig eller tänkt på. 

Målgruppen 

Filmen är riktad till målgruppen 16-25 år. Målgruppen är oberoende av kön, religion och 
utbildning. Personerna i målgruppen har växt upp med internet och tycker att det är en del av 
vardagen. Att instagramma, twittra, blogga eller youtuba är något man gör dagligen och det tillhör 
normen. 

 
Persona: 
”Emilie, 16 år, har en youtube kanal med 6000 subscribers. Hon filmar sin vardag där hon jobbar som 

sminkös och hon gör även olika tutorials för smink. Detta arbete tar upp mycket av hennes tid, men 

det är också så hon tjänar pengar. Hon bor i en två i centrala Stockholm med pojkvännen Linus och 

hunden Sigge.” 

 

”Johan, 25 år, bor i Umeå med sin fru Klara och har en podd tillsammans med en kompis där de 

recenserar filmer och pratar om filmindustrins framtid. Han är halvtidsanställd på SverigesRadio och 

jobbar med att göra roliga musikinslag två gånger i veckan.” 

Mål enligt kravspecifikation 
Enligt kravspecifikationen är målet att skapa en kortfilm på ett enmansteam.  
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Våra egna mål 
Skapa en snyggt filmad kortfilm.  

Skapa en kortfilm som kan medverka på en filmfestival. 

Analys av SWOT 
Vi har kommit fram till att det finns många möjligheter och styrkor i detta projekt, men det finns 

även hot. Det största hotet är vädret som kan påverka hela projektet negativt om det t.ex. regnar. 

Det är även en svaghet att projektet medför stora begränsningar och det gör projektet extra svårt. 

Sedan är det ett hot att perioden för inspelning förfaller sig i tiden för när björnar vaknar och 

kommer ur sina iden hungriga eller med ungar. Det gäller att vara extra försiktig och observant, så att 

ingen olycka inträffar. Detta kan gälla fler djur än bara björnar, men de utgör den största faran. Det 

är även en svaghet att vissa av platserna som man vill filma på kan vara svårframkomliga. Naturen 

kan alltid ändras och man kan inte alltid räkna med att man kan ta bil dit man ska och då får man i 

stället gå och bära all utrustning själv i långa sträckor. Det leder upp till en annan svaghet som är att 

projektets olika delar blir väldigt tidsödande. Det kräver mer när man är helt själv. Inget kan göras 

samtidigt och det blir mycket springande fram och tillbaka till kameran. Sedan kan ju alltid tekniken 

strula även om man checkat och arbetat förebyggande. Dock är projektet starkt genom att 

projektgruppen besitter olika kunskaper och färdigheter som kommer underlätta arbetet. Projektet 

är väl planerat och har en bra struktur över arbetet.  Det är även en utmanande och spännande 

utmaning och det är en stor fördel att målgruppen för projektet är så aktiv och uppkopplad till 

internet och sociala medier. 

Riskanalys 

Tabell 1. Riskanalys 

Risk Sannolikhet 1-5 Konsekvens (1-5) Riskvärde  Åtgärd 

Tekniska problem 3 3 9 Förebyggande 

arbete 

Sjukdom 3 3 9 Omplanering av 

arbete 

Familjehändelse 2 3 6 Omplanering av 

arbete 

Missad deadline 2 3 6 Omdistrubition 

av tid 

Samarbetsproblem 1 5 5 Prata med 

Handledaren och 

kursansvarig 
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1 Sjukdom (sannolikhetsgrad 3/5) 
1.1 Sjukdomar 

Om sjukdomar uppstår är det viktigt att personen vilar och fokusera på att bli frisk så snabbt som 

möjligt. Omdistribution av tid och arbete blir nödvändigt.  

2 Gruppen 
2.1 Familjehändelser (sannolikhetsgrad 2/5) 

Om oplanerade familjehändelser (dödsfall, olyckor eller allvarligare sjukdom) händer är det viktigt att 

i tid vidta åtgärder, bedöma situationen och omplanera arbetet. 

 

2.2 Samarbetsproblem (sannolikhetsgrad 1/5) 

Om det uppstår samarbetsproblem mellan beställare och projektledare/projektgruppen ska 

handledare och kursansvarig kontaktas.  

3 Missad deadline (sannolikhetsgrad 2/3) 

3.1 Feldisponerad tid 

Det är viktigt att hålla tidplanen för att undvika tidsbrist för de olika projektdelarna. Om man skulle 

märka att tidsplanen inte går att hålla eller om någon del tar längre tid och en deadline kommer att 

missas, kommer den avsatta tiden att omdistribueras.  

4 Tekniska problem (sannolikhetsgrad 4/5) 
4.1 Program varor 

Allt arbete under projektets gång ska sparas på Google Drive, parallellt med att det sparas på en 

dator. Arbetet ska sparas ofta så att om någonting händer förloras inte för mycket arbetstid. Större 

filer sparas på en separat hårddisk.   

4.2 Teknikrustning 

All teknikutrustning ska hanteras varsamt och instruktionsmanualer ska alltid läsas. Alla batterier ska 

bytas ut eller sättas på laddning i slutet av varje arbetsdag, så att nästa arbetsdag har fulladdade 

batterier. Extra batterier ska alltid tas med till kamera, mickar och annat.  
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Intressentanalys och Informations/kommunikationsplan 

 

Figur 4. Intressentanalys 

Projektägaren 

Projektägaren har både projektmål och effektmål som är ganska tydliga intressen i projektet. 

Projektmålen innefattar såklart att arbetet blir bra och att filmen kan nå ut till den tänkta 

målgruppen och att den får ett positivt bemötande. Filmen ger bra marknadsföring och det skapar 

mer medvetenhet hos målgruppen om Projektägaren. De långsiktiga effekterna av detta är att fler 

projekt, så som kortfilm, kan komma att genomföras på samma vis.  

Målgruppen 
Målgruppen är 16-25 år och är oberoende av kön, religion och utbildning. Personerna i målgruppen 

har växt upp med internet och tycker att det är en del av vardagen. Att instagramma, twittra, blogga 

eller youtuba är något man gör dagligen och det tillhör normen. 

Projektgruppen 
Projektgruppens intressen är att prestera en så högklassig film som möjligt med ett tydligt och 

genomtänkt budskap. Ambitionen för projektgruppen kommer både ur ett intresse att imponera på 

projektbeställaren och motsvara projektägarens förväntningar. Utmaningen att genomföra projekt 

på ett bra sätt kräver noggrann planering, men det är också en spännande utmaning och ett 

intressant uppdrag. Det är viktigt att samtliga parter, målgrupp, handledare och projektbeställare, 

känner sig positivt tillfredsställda till projektets utförande och slutresultat. 
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Kommunikationsanalys 

Tabell 2. Kommunikationsanalys 

 
 

Översiktlig milstolpeplan  

 

Figur 5. Milstoleplan 

 

 

        

Jenny Olofsson   

 

 

 

Mottagare Varför? Vad? När? Hur? Ansvarig 

Projektägaren Om projektet 

levererar 

affärsnytta 

Projektstatus Vid 

beslutspunkter 

Möten eller 

informella 

möten  

Projektledaren 

Handledaren Informera hur 

projektet 

ligger till 

Projektstatus Enligt 

förbestämd 

tidsplan eller vid 

behov 

Handledarmöte 

eller möte vid 

behov 

Projektledaren 

Projektgruppen Planering av 

egen tid eller 

relevant 

information 

Hur projektet 

framskrider 

eller annan 

information 

I början av 

projektet samt 

löpande 

Möten eller vid 

behov eller via 

chattgruppen 

Projektledaren 

Projektledaren Hur projektet 

går och vid 

eventuella 

problem 

Utfört arbete 

och 

förbrukad tid 

samt 

relevant 

information 

Löpande samt 

större 

avrapportering 

vid gruppmöten 

möten  Projektmedlem 
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Bilaga nr 2 

 
KRAVSPECIFIKATION 

EXAMEN MEDIETEKNIK 
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Projektidentitet 

 

Namn Ansvar Telefon E-post 

Jenny Olofsson Projektledare 073-07 37 394 Jennyolofsson_89@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jennyolofsson_89@hotmail.com


29 
 

Löpnummer ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenthistorik 

Version Datum Utförda förändringar  Utförda av Granskad 

1.0 2016-03-28 Första versionen 
Jenny 
Olofsson 

 



30 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

1 Inledning 

Det ska skapas en kortfilm som vänder sig till målgruppen 16-25 år. Under projektet gång tas det 

reda på om det är möjligt att göra en kortfilm på bara en person.   

Syfte och Mål 
Syftet med projektet är att ta reda på om det går att skapa en kortfilm där en person fyller alla roller 

inom en produktion, så som projektledare, regissör, kameraman, ljud, ljus och skådespelare. 

 

Målet är att skapa en så kvalitativ och bra kortfilm som möjligt trots projektets begränsningar. 

 

Bakgrundsinformation 
Projektet är ett examensarbete för högskoleexamen vid Medieproducentutbildningen, Umeå 

Universitet. 

Prioriteter 
Kraven har prioriterats efter en skala hög, mellan och låg. Detta betyder att de krav med hög prioritet 

är fasta krav och går inte att förhandla om. De krav med prioritet mellan är inte ett fast krav, men ett 

krav som önskas att uppfyllas. De krav med låg prioritet är ett flexibelt krav.  

2 Översikt av Hela projektet 

Grov beskrivning av projektet 
Projektet går ut på att ta reda på om det går att skapa en kortfilm där en person fyller alla roller inom 

en produktion och samtidigt hålla en kvalitativ och bra standard trots projektets begränsningar. 

Produktkomponenter 
Det som ska produceras är en film. 

Det ska skrivas en examensrapport som analyserar arbetet.  

 

Tidsplan 
Den tidsplan som gäller är följande: 

Projektstart 2016-03-28 

Börja med Förstudie  2016-03-28 

Börja med Kravspec 2016-03-28 

Klar med förstudierapport och kravspecifikation 2016-04-04 

Börja med projektplan 2016-04-04 

Klar med projektplan  

  

2016-04-08 
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Planering av filmarbete 2016-04-08 

Manus & Storyboard 2016-04-08 

Litteraturstudie 2016-04-08 

locationspotting 2016-04-11 

Tekniktester 2016-04-12 

Inspelningsschema  2016-04-15 

Klar med planering av filmarbete 2016-04-21 

Lämna in första utkastet till rapporten  2016-04-22 

Börja filminspelning 2016-04-25 

Slut på filminspelning 2016-05-11 

Redigering 2016-05-12 

Kollegial granskning  2016-05-13 

Klar med redigering  2016-05-20 

Skriva färdigt projektrapport 2016-05-20 

Projektredovisning 2016-06-02 

Projektinlämning 2016-06-03 

Projektavslut 2016-06-03 

 

Budget 

I detta projekt finns det ingen budget att röra sig med och därför kommer kostnaderna som i vanliga 
fall förekommer inte att tas ut, så som lön och kostnader för utrustning. Hade detta projekt haft en 
budget hade den behövt ligga på ungefär 100 000 kr. Då är det en snäv budget, men den täcker upp 
löner och utgifter för projektet. Det har räknats på 180 kr/timme för en person som då är 
projektledare/projektmedlem som arbetar 40 timmar i veckan och projektet ska pågå i 10 veckor. 
Det blir ungefär 28 800 kr i månadslön under projektet. Resterande 28 000 kr av budgeten läggs på 
andra utgifter som uppkommer under projektet, så som köpa/hyra utrustning, programvara och 
bensinkostnader.  

Personalkostnad 
72 000 kr till lön (180 kr/timme + sociala utgifter 
Projektledare/projektmedlem).  

Utrustning och andra 

kostnader 28 000 kr till utrustning, programvara och bensin. 
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Krav för Filmen 

Inledande beskrivning av filmen 
Det ska skapas en kvalitativ och bra kortfilm, trots projektets begräsningar. Det ska vara en film som 

får tittaren att tänka till och som skapar frågor. En film som griper tag och skapar insikt i något som 

en yngre generation kanske aldrig ifrågasatt sig eller tänkt på. 

 

Krav 
1 Skapa en kortfilm på ett enmansteam Hög 

2 Hålla en låg budget  Mellan 

3 Filmad i full HD Hög 

4 Filmad med 25 fps Hög 

5 Egenskriven idé och manus  Hög 

6 Max 15 min lång Låg 

7 Egenproducerad grafik  Mellan 

8 Ska kunna renderas ut i olika format Mellan 

Krav 1  
1 Skapa en kortfilm på ett enmansteam Hög 

Hela produktionen av filmen ska utföras av en person och bara en person. Det viktigt att detta hålls 

för att information som samlas till projektrapporten ska vara sann och verklighetstrogen. Det gör 

även stor skillnad för slutsatsen om projektet genomförts som tänkt.  

 

Krav 2   
2 Hålla en låg budget  Mellan 

Se till att detta projekt skulle gå att genomföras med en snäv/låg budget. Att det inte ska behöva kosta 

flera hundra tusen kronor för att bedriva ett liknade projekt, utan att det ska hålla sig inom rammen för 

100 000 kr.  

Krav 3 
3 Filmad i full HD Hög 

Att kameran som används i projektet kan filma i full HD-kvalité. 

Krav 4 
4 Filmas med 25 fps Hög 

Att kortfilmen ska filmas i 25 hel bilder per sekund för att få bra bildkvalité. 
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Krav 5 
5 Egenskriven idé och manus  Hög 

Att idé och manus är egenproducerat. Det ska arbetas fram och skrivas själv. 

Krav 6 
6 Max 15 min lång Låg 

Max längden är 15 min för denna film och den får inte överskridas. Det lutar mot att denna kortfilm 

kommer att bli ca 8-10 min. 

Krav 7 
7 Egenproducerad grafik  Mellan 

Om någon typ av grafik förkommer i filmen ska den vara egenproducerad, undantagsvis för loggan 

för beställaren/samarbetspartnern Film Västernorrland. 

Krav 8 
8 Ska kunna renderas ut i olika format Mellan 

Många festivaler har olika regler och bestämmelser för hur deras bidrag ska renderas ut och därför 

ska projekt sparas så att det kan renderas ut i olika format. 

3 målgrupp 

Den tänkte målgruppen för filmen är 16-25 år. Målgruppen är oberoende av kön, religion och 
utbildning. Personerna i målgruppen har växt upp med internet och tycker att det är en del av 
vardagen. Att instagramma, twittra, blogga eller youtuba är något man gör dagligen och det tillhör 
normen. 

3.1 Exempelpersoner ur målgruppen 

 

”Emilie, 16 år, har en youtube kanal med 6000 subscribers. Hon filmar sin vardag när hon jobbar som 

sminkös och hon gör även olika tutorials för smink. Detta arbete tar upp mycket av hennes tid, men 

det är också så hon tjänar pengar. Hon bor i en två i centrala Stockholm med pojkvännen Linus och 

hunden Sigge.” 

 

”Johan, 25 år, bor i Umeå med sin fru Klara och har en podd tillsammans med en kompis där de 

recenserar filmer och pratar om filmindustrins framtid. Han är halvtidsanställd på SverigesRadio och 

jobbar med att göra roliga musikinslag två gånger i veckan.” 

 

  

        

Jenny Olofsson   
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Bilaga nr 3 
 

 

 

 

 

PROJEKTPLAN 
EXAMEN MEDIETEKNIK 
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PROJEKTIDENTITET 
 

Namn Ansvar Telefon E-post 

Jenny Olofsson Projektledare 073-0737394 Jennyolofsson_89@hotmail.com 
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1 Beställare 

Namn Ansvar Telefon E-post 

Film 

Västernorrland / 

Marie Nilsson 

Beställare/samarbetspart

ner 
060-658 54 18 

marie.nilsson@filmvasternorrland.se  

 

 

Beställare och samarbetspartner är Film Västernorrland.  

2 Översiktlig beskrivning av projektet 

Projektet går ut på att ta reda på om det går att skapa en kortfilm där en person fyller alla roller inom en produktion 

och samtidigt hålla en kvalitativ och bra standard trots projektets begränsningar. 

 

2.1  Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta reda på om det går att skapa en kortfilm där en person fyller alla roller inom en 

produktion, så som projektledare, regissör, kameraman, ljud, ljus och skådespelare. 

 

Målet är att skapa en så kvalitativ och bra kortfilm som möjligt trots projektets begränsningar. 

 

2.2 Omfattning 

 

 

Figur 1. WBS 
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2.3 Nulägesanalys inkl. SWOT-analys 

S                                                               Inom    

Kunskaper/färdigheter 

Bra struktur på arbetet 

Bra resurser i både teknik & mark/natur 

Motivation & engagemang 

 

W 

Begränsningar 

Tidsödande 

Ingen bärhjälp 

Svårframkomligt  

 

O                                                             Utanför 

Bra utmaning  

Spännande att test något nytt 

Allemansrätten 

Att målgruppen är aktiv på internet och sociala 

medier 

 

T 

Väder 

Björnar och andra djur  

Teknikstrul 

Olyckor 

Figur 2. Swot-analys 

2.4 Målgruppen 

Filmen är riktad till målgruppen 16-25 år. Målgruppen är oberoende av kön, religion och utbildning. Personerna i 
målgruppen har växt upp med internet och tycker att det är en del av vardagen. Att instagramma, twittra, blogga eller 
youtuba är något man gör dagligen och det tillhör normen. 
 
Persona: 
”Emilie, 16 år, har en youtube kanal med 6000 subscribers. Hon filmar sin vardag där hon jobbar som sminkös och hon 

gör även olika tutorials för smink. Detta arbete tar upp mycket av hennes tid, men det är också så hon tjänar pengar. 

Hon bor i en två i centrala Stockholm med pojkvännen Linus och hunden Sigge.” 

 

”Johan, 25 år, bor i Umeå med sin fru klara och har en podd tillsammans med en kompis där de recenserar filmer och 

pratar om filmindustrins framtid. Han är halvtidsanställd på SverigesRadio och jobbar med att göra roliga musikinslag 

två gånger i veckan.” 

 

2.5 Mål enligt kravspecifikation 

Enligt kravspecifikationen är målet att skapa en kortfilm på ett enmansteam. 

2.6 Våra egna mål 

Skapa en snyggt filmad kortfilm.  

Skapa en kortfilm som kan medverka på en filmfestival. 
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2.7 Analys av SWOT 

Vi har kommit fram till att det finns många möjligheter och styrkor i detta projekt, men det finns även hot. Det största 

hotet är vädret som kan påverka hela projektet negativt om det t.ex. regnar. Det är även en svaghet att projektet 

medför stora begränsningar och det gör projektet extra svårt. Sedan är det ett hot att perioden för inspelning förfaller 

sig i tiden för när björnar vaknar och kommer ur sina iden hungriga eller med ungar. Det gäller att vara extra försiktig 

och observant, så att ingen olycka inträffar. Detta kan gälla fler djur än bara björnar, men de utgör den största faran. 

Det är även en svaghet att vissa av platserna som man vill filma på kan vara svårframkomliga. Naturen kan alltid 

ändras och man kan inte alltid räkna med att man kan ta bil dit man ska och då får man i stället gå och bära all 

utrustning själv i långa sträckor. Det leder upp till en annan svaghet som är att projektets olika delar blir väldigt 

tidsödande. Det kräver mer när man är bara själv. Inget kan göras samtidigt och det blir mycket springande fram och 

tillbaka till kameran och annat. Sedan kan ju alltid tekniken strula även om man checkat och arbetat förebyggande. 

Dock är projektet starkt genom att projektgruppen besitter olika kunskaper och färdigheter som kommer underlätta 

arbetet. Projektet är väl planerat och har en bra struktur över arbetet.  Det är även en utmanande och spännande 

utmaning och det är en stor fördel att målgruppen för projektet är så aktiv och uppkopplad till internet och sociala 

medier. 

 

2.8 Lösningsförslag 

För att uppfylla kraven i kravspecifikationen måste arbetet planeras och struktureras upp på ett tidseffektivt sätt, för 
att det ska vara möjligt att genomföra på bara en person och för att en låg budget ska kunna hållas.  
 
Manuset måste tas fram och skrivas så att kortfilmen blir underhållande, intresseväckande och att handlingen ska 
vara något som målgruppen kan relatera till. Handlingen utspelar sig i en relativ nutid för att målgruppen ska kunna 
känna igen sig och känna med huvudpersonen. 
 
För att filmen ska kännas modern och vara tilltalande för målgruppen kommer tekniken och prestandan att hållas hög 
under projektet. Filmen kommer att filmas i full HD i 25 fps och alla grafik kommer tas fram efter egendesign och 
kommer ha en modern utformning.  
 
Taktikerna nämnda här ovan bör vara effektiva. Detta lösningsförslag är S.M.A.R.T.a då det är specifikt för projektet, 
har mätbara resultat, har tydliga avgränsningar, är fullt realiserbara och måste vara klart till angivet datum. 

 

3 Fasplan 

3.1 Före projektstart 

Innan projektet startar ska ett examensarbete bestämmas och en beställare ska hittas. Ett första utkast av 
projektbeskrivningen ska godkännas av kursansvarig.  

3.2 Under projektet 

Först görs en förstudie för att få en överblick om hur projektet ska genomföras samt vilka förutsättningar projektet 
har för att lyckas. Det ska göras en analys av vilka risker som finns. Projektet ska också planeras för att se till att tiden 
disponeras på bästa sätt. 

Efter att förstudien är klar kan filmarbetet börja. Då kommer vi dela upp projektet i tre delar, planering av 
filminspelningen, själva inspelningen av filmen och redigeringen av det inspelade materialet. 

3.3 Efter projektet 

Efter att filmen är klar sammanställs och skrivs projektrapporten klart. Projektet redovisas sedan i sin helhet vid en 
projektredovisning och då visas även filmen upp.  
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4 Organisationsplan för hela projektet 

4.1 Villkor för samarbetet inom projektgruppen 
 

Mottagare Varför? Vad? När? Hur? Ansvarig 

Projektägaren Om projektet 

levererar 

affärsnytta 

Projektstatus Vid 

beslutspunkter 

Möten eller 

informella 

möten  

Projektledaren 

Handledaren Informera 

hur projektet 

ligger till 

Projektstatus Enligt 

förbestämd 

tidsplan eller 

vid behov 

Handledarmöte 

eller möte vid 

behov 

Projektledaren 

Projektgruppen Planering av 

egen tid eller 

relevant 

information 

Hur projektet 

framskrider 

eller annan 

information 

I början av 

projektet samt 

löpande 

Möten eller vid 

behov eller via 

chattgruppen 

Projektledaren 

Projektledaren Hur projektet 

går och vid 

eventuella 

problem 

Utfört arbete 

och 

förbrukad tid 

samt relevant 

information 

Löpande samt 

större 

avrapportering 

vid gruppmöten 

Chattgruppen 

eller möten  

Projektmedlem 

   

      

4.2 Intressentanalys 

 

 

Projektägarna 

Projektägaren har både projektmål och effektmål som är ganska tydliga intressen i projektet. Projektmålen innefattar 

såklart att arbetet blir bra och att filmen kan nå ut till den tänkta målgruppen och att den får ett positivt bemötande. 

Filmen ger bra marknadsföring och det skapar mer medvetenhet hos målgruppen om Projektägaren. De långsiktiga 

effekterna av detta är att fler projekt, så som kortfilm, kan komma att genomföras på samma vis. 
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Målgruppen 

Målgruppen är 16-25 år och är oberoende av kön, religion och utbildning. Personerna i målgruppen har växt upp med 

internet och tycker att det är en del av vardagen. Att instagramma, twittra, blogga eller youtuba är något man gör 

dagligen och det tillhör normen. 

 

Projektgruppen 

Projektgruppens intressen är att prestera en så högklassig film som möjligt med ett tydligt och genomtänkt budskap. 

Ambitionen för projektgruppen kommer både ur ett intresse att imponera på projektbeställaren och motsvara 

projektägarens förväntningar. Utmaningen att genomföra projekt på ett bra sätt kräver noggrann planering, men det 

är också en spännande utmaning och ett intressant uppdrag. Det är viktigt att samtliga parter, målgrupp, handledare 

och projektbeställare, känner sig positivt tillfredsställda till projektets utförande och slutresultat. 

 

5 Leveransplan 

När projektets produkt är färdig ska kortfilm och projektrapporten redovisas vid en projektredovisning där 

handledaren är närvarande och beställaren kan medverka om den så önskar. Projektledaren redovisar projektet i sin 

helhet.  

 

Det som ska levereras är: 

En projektrapport  

En kortfilm 

 

6 Dokumentplan 

 

Dokument 
Ansvarig/ 
Godkänns av 

Syfte 
Distribueras  
till 

Färdig- 
datum 

Förstudie PL/Handledare 
Skapar ett stabilt ramverk för projektet 
fortsatta arbete 

Handledare 2016-02-05 

Kravspec. Handledare 
Definierar alla krav på 
marknadsföringsmaterialet 

Beställare/ 
Handledare 

2016-02-19 

Projektplan PL/Handledare Beskriver projektet tillvägagångssätt Handledare 2016-02-19 

Projektrapport PL/Handledare 
Rapportera hur projektet har gått samt 
summera resultatet 

Handledare 2016-03-21 

 

7 Utbildningsplan 

En litteraturstudie kommer att genomföras i början av projektet för fördjupa kunskaperna om de olika områden som 
det här projektet berör.  

8 Rapporteringsplan 

Förstudien  2016-04-04 
Kravspecifikation 2016-04-04 
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Projektplan       2016-04-08 
Projektrapport 2016-06-03 

 

9 Resursplan 

9.1 Personer 

Jenny Olofsson - Projektledare 
Kommer att övervaka arbetets gång, skriva rapporter och ha kontakt med beställare och handledaren.  

9.2 Material 

Materialet som kommer användas är både Umeå Universitets och personliga datorer och de programvaror som redan 
finns på dessa (Photoshop, Illustrator, Premier Pro m.m.). Google Drive kommer användas som backup för allt 
material som skapas och tas fram under projektet. Det kommer även lånas tekniskt material som tex zoom, stativ och 
mickar till filminspelningen ifrån Umeå Universitet.  

9.3 Lokaler 

De lokaler som finns tillgängliga är projektledarens privata kontor och Universitetets lokaler. 

9.4 Ekonomi 

I detta projekt finns det ingen budget att röra sig med och därför kommer kostnaderna som i vanliga fall förekommer 
inte att tas ut, så som lön och kostnader för utrustning. Hade detta projekt haft en budget hade den behövt ligga på 
ungefär 100 000 kr. Då är det en snäv budget, men den täcker upp löner och utgifter för projektet. Det har räknats på 
180 kr/timme för en person som då är projektledare/projektmedlem som arbetar 40 timmar i veckan och projektet 
ska pågå i 10 veckor. Det blir ungefär 28 800 kr i månadslön under projektet. Resterande 28 000 kr av budgeten läggs 
på andra utgifter som uppkommer under projektet, så som köpa/hyra utrustning, programvara och bensinkostnader.  

 

 

 

10 Milstolpar och beslutspunkter 

10.1 Milstolpar 

 

 

Projektstart 2016-03-28 

Börja med Förstudie  2016-03-28 

Börja med Kravspec 2016-03-28 

Klar med förstudierapport och kravspecifikation 2016-04-04 

Börja med projektplan 2016-04-04 

Klar med projektplan  2016-04-08 

Personalkostnad 72 000 kr till lön (180 kr Projektledare/projektmedlem).  

Utrustning och andra 

kostnader 28 000 kr till utrustning, programvara och bensin. 
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Planering av filmarbete 2016-04-08 

Klar med planering av filmarbete 2016-04-21 

Lämna in första utkastet till rapporten  2016-04-22 

Börja filminspelning 2016-04-25 

Slut på filminspelning 2016-05-11 

Redigering 2016-05-12 

Kollegial granskning  2016-05-13 

Klar med redigering  2016-05-20 

Skriva färdigt projektrapport 2016-05-20 

Projektredovisning 2016-06-02 

Projektinlämning 2016-06-03 

Projektavslut 2016-06-03 

 

 

 

10.2 Beslutspunkter 

 

Nr Beskrivning Datum 

1 Godkännande av projektbeskrivning, beslut att starta förstudie 2016-03-25 

2 Godkännande av förstudie, kravspecifikation och projektplan, beslut att starta utförarfasen 2016-04-08 

3 Godkännande av projektets utförande, beslut att starta slutfasen 2016-05-16 

4 Godkännande av projektrapport, beslut att avsluta projekt 2016-03-21 

 

11 Tidsplan/Ganttschema 

En tidsplan med Gantt-schema och milstolpar har skapats för att tydliggöra hur projektets övergripande plan ser ut. 

De röda rutorna är milstolpar, det vill säga moment i projektet som är avgörande för slutprodukten. I Gantt-schemat 

specificeras aktiviteterna med ett ID, var.(varaktighet), för hur många veckor aktiviteten pågår och ber.(beroende) för 

vilken aktivitet en annan aktivitet är beroende av för att kunna påbörjas. Projektet pågår ifrån vecka 13 till vecka 23. 

Det kommer göras avstämningar med Gantt-schemat under projektets gång för att se att hela projektet ligger i fas 

och håller tidsplanen.  
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12 Aktivitetsplan 

De aktiviteter som projektet kommer genomföra finns beskrivna i aktivitetsplanen här nedan. Aktivitetsplanen är till 
för att uppskatta projektets omfattning i tid och för att fördela resurser mellan de olika delarna i projektet. Den totala 
tiden som förberedelsefasen kommer att ta är 39 timmar, den totala tiden som genomförandefasen kommer att ta är 
227 timmar och den totala tiden som den avslutande fasen kommer att ta är 120,5 timmar. Hela projektet kommer 
att ta 400 arbetstimmar fördelat på 10 veckor, vilket blir ca 40 timmar i veckan. Vissa av dessa veckor kommer att 
vara intensivare än andra veckor och därför kommer så mycket som möjligt att göras i början av projektet då det 
finns mer tid för det.  

 

 

Nr Aktivitet Beskrivning 
Beräknad 

tid 

1 Förstudie skapas En förstudie skriva för projektet 12 tim 

2 Kravspecifikation skrivs 
Kravspecifikation framställs, presenteras 

och godkänns 
12 tim 

3 Projektplan skrivs Projektplanen sammanställs och lämnas in  15 tim 

4 Litteraturstudie Läsa böcker om film och manusskapande  20 tim 

5 Manus skrivs Manus för filmen tas fram 30 tim 

6 Storyboard skapas Storyboard för filmen tas fram 4 tim 

7 tekniktester Prova kamera, testa ljud etc.  3 tim 

8 Locationspotting Hitta platser att spela in på 4 tim 

9 Inspelningsschema 
Planera i vilken ordning scenerna ska 

spelas in 
3 tim 

10 Filminspelning  Filmen  120 tim  

11 Redigering  Redigera filmmaterialet 35 tim 

12 Grafik skapas Introtext, eftertexter och loggor 8 tim 

ID Aktivitet var. Ber. v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 Ansvarig

1 Projektstart 0 0 JO

2 Förstudie 2 1 JO

3 Kravspecifikation 2 2 JO

4 Projektplan 1 2 JO

5 planering av filmarbete 3 3,4 JO

6 Filminspelning 3 5 JO

7 Redigering 2 3,6 JO

8 Projektrapport 10 2,3,4,5,6,7 JO

9 Projektavslut 0 0 JO

10 Handledarmöte 10 2,3,4,5,6,7,8 JO

11 Beställarmöten 10 2,5,6,7 JO
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13 Projektrapport skrivs Projektrapporten skrivs och lämnas in  120 tim 

14 
Projektet redovisas vid en 

Projektredovisning  
Leveransen och projektet redovisas 0,5 tim  

15 Möte med handledare 
Hålls kontinuerligt för avstämning och 

uppdateringar 
7 tim 

16 Möte med beställare Hålls vid behov och för uppdateringar  5 tim 

 

12.1  Förberedelsefasen markerat med grönt 

Projektet inleds med att en förstudie skrivs. Förstudien ligger som beslutsunderlag för om projektet är möjligt att 
starta. I förstudien ingår också en analys av målgruppen och den är underlag för arbetet av projektplanen och 
kravspecifikationen. Projektet fortsätter med att en Kravspecifikationen tas fram som bestämmer rammarna som 
projektgruppen ska rätta sig efter under arbetets gång och ska godkännas av handledaren. Projektplanen redovisa 
hur alla delar av arbetet har strukturerats och planeras att utföras så att man kan leverera en slutprodukt av hög 
kvalité och hålla tidsplanen.  

12.2 Genomförandefasen markerat med Blått 

I den här fasen börjar med en litterärstudie där det samlas in mer bred kunskap om varje moment i projektet, som tex 
filmningsteknik och manusförfattande. Efter detta skrivs det ett manus som ligger till grund för allt arbete runt filmen. 
Det tas även fram en storyboard för att visa hur de olika scenerna i filmen är uppbyggda och hur de ska spelas in. Det 
görs tekniktester av utrustningen för att veta hur allt fungera innan själva filmandet drar igång. Det bestäms vilka 
platser som ska användas till vilka scener genom att en locationspotting görs. Sedan planeras själva 
filminspelningsdagarna genom ett inspelningsschema. Där beskrivs ordningen alla scener ska spelas in och hur/var 
det ska filmas in och med vilken utrustning. Efter detta drar själva filminspelandet igång och det kommer ta längst tid. 
Efter att allt har spelat in och allt material finns tillhands början redigeringsarbetet. Filmen klipps ihop, ljud redigeras 
och synkas och den grafisk kommer användas skapas och lägg in i filmen. 

12.3 Slutskedesfasen markerat med rött 

I den här delen av projektet kommer en projektrapport att skrivas för att informera liknande projekt om hur projektet 
kan förbättras samt lärdomar ifrån projektet. Projektet redovisas i form utav en projektredovisning.  

12.4 Genom hela projektet markerat med gult 

Möten med handledare kommer att hållas kontinuerligt, ungefär 6 gånger under projektets gång för att handledaren 
ska få information om vilken fas projektet befinner sig i. Det kommer ske möten med beställaren under projektets 
gång för att också hålla dem uppdaterad om projektet.  
 

13 Förändringsplan 

Projektledaren har ansvaret att informera projektgruppen om det sker några förändringar. Beslut om förändringar 
kan tas om en deadline hotas eller vid resursbortfall. 

14 Kvalitetsplan 

14.1 Granskningar 

Det som dokumenteras under arbetets gång kommer att granskas av projektledaren. Det kommer också rapporteras 
till handledare för ytterligare granskning. 
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14.2 Testplan 

Vi kommer utföra tester för att se att utrustning och annan teknik fungera som tänkt. När man lånar utrustning som i 
detta projekt är det viktigt att testa och se att det fungerar. Det samma gäller under filminspelningen, att vara noga 
med att testa tekniken innan man ger sig ut, tex att batteri verkligen är laddade. Vid redigeringen är det bra att testa 
att rendera ut och se att det låter och presterar lika bra som i regeringsprogrammet. Ljud är även något man måste 
testa på olika sätt under redigering, tex använda sig utav olika uppspelningsmetoder och inte bara använda hörlurar.   

15 Riskanalys 

 

1 Sjukdom 

(sannolikhetsgrad 3/5) 

1.1 Sjukdomar 

Om sjukdomar uppstår är det viktigt att personen vilar och fokusera på att bli frisk så snabbt som möjligt. 
Omdistrubition av tid och arbete blir nödvändigt.  

 

2 Gruppen 

2.1 Familjehändelser (sannolikhetsgrad 2/5) 

Om oplanerade familjehändelser (dödsfall, olyckor eller allvarligare sjukdom) händer är det viktigt att i tid vidta 
åtgärder, bedöma situationen och omplanera arbetet. 

 

2.2 Samarbetsproblem (sannolikhetsgrad 1/5) 

Om det uppstår samarbetsproblem mellan beställare och projektledare/projektgruppen ska handledare och 
kursansvarig kontaktas.  

 

3 Missad deadline (sannolikhetsgrad 2/3) 

3.1 Feldisponerad tid 

Det är viktigt att hålla tidplanen för att undvika tidsbrist för de olika projektdelarna. Om man skulle märka att 
tidsplanen inte går att hålla eller om någon del tar längre tid och en deadline kommer att missas, kommer den avsatta 
tiden att omdistruberas.  

 

4 Tekniska problem (sannolikhetsgrad 4/5) 

Risk Sannolikhet 1-5 Konsekvens (1-5) Riskvärde  Åtgärd 

Tekniska problem 3 3 9 Förebyggande 

arbete 

Sjukdom 3 3 9 Omplanering av 

arbete 

Familjehändelse 2 3 6 Omplanering av 

arbete 

Missad deadline 2 3 6 Omdistrubition 

av tid 

Samarbetsproblem 1 5 5 Prata med 

Handledaren och 

kursansvarig 
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4.1 Program varor 

Allt arbete under projektets gång ska sparas på Google Drive, parallellt med att det sparas på en dator. Arbetet ska 
sparas ofta så att om någonting händer förloras inte för mycket arbetstid.  

4.2 Teknikrustning 

Alla tekniskutrustning ska hanteras varsamt och instruktionsmanualler ska alltid läsas. Alla batterier ska bytas ut eller 
sättas på laddning i slutet av varje arbetsdag, så att nästa arbetsdag har fulladdade batterier. Extra batterier ska alltid 
tas med till kamera, mickar och annat. Allting ska förvaras i väskor lämplig förvaring för att skydda mot väta och fukt. 
 

16 Prioriteringar 

Prioriteringarna för vårt projekt kommer främst att ligga på de krav som ställts. Vi kommer lägga fokus på de kreativa 

arbetet och att vi håller en bra kvalité, men också att vi håller de deadlines som är uppsatta.  

  
  

17 Projektavslut 

Projektet avslutas med en projektredovisning där resultatet av hela projektet kommer att redovisas för handlare och 

eventuellt beställaren. Det kommer skrivas en slutrapport som ska lämnas in till handledaren.  

 

     

Jenny Olofsson   
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Bilaga nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUS 

“Survival of the Future” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad av 
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Jenny Olofsson 

Mariehemsvägen 17C 

906 55 Umeå 
 

 

Allmän information om filmen 
Namn på filmen: “Survival of the Future” 
Genre: Drama 
Språk: Svenska eller Engelska 
Längd på filmen: 7-8 minuter 
 
Syfte 
Syftet är att skapa en film som får en att tänka till och som skapar frågor. En film som griper tag och skapar insikt i 
något som en yngre generation kanske aldrig tänkt på hur det skulle kunna vara. 
 
Målgrupp 
Filmens målgrupp är 16-25 år. Målgruppen är oberoende av kön, religion och utbildning. Personerna i målgruppen har 
växte upp med internet och tycker att det är en del av vardagen. Att instagramma, twittra, blogga eller youtuba är något 
man bara gör och det tillhör normen. 
 
Innehåll, filmen i korta drag 
Huvudpersonen Sarah måste ta skydd och gömma sig undan ifrån de som invaderat och belägrat staden, eftersom 
hon har varit del av en motståndsrörelse. Hon tar skydd och gömmer sig i skogen med några få förnödenheter och 
under tiden spelar hon in korta videobloggar då o då på sin telefon för att slippa känna sig så ensam och för att 
dokumentera vad som händer. Hon söker sig norrut till nästa stad, för att ansluta sig till motståndsrörelsen där. I 
upplösningen blir Sarah upptäckt och jagad. Filmen slutar med en cliffhanger.  
 
Bildformat 
Den digitala filmningen kommer att ske i Full HD 1080p (1920x1080) med 25 bilder per sekund.  
 
Manusinformation 
Miljön beskrivs i varje scens rubrik via INT (inomhus) eller EXT (utomhus) samt via detaljinformation i själva scenen. 
Det framgår även tid på dagen, repliker, kameravinklar och ljud i manuset. Det har estimerats hur lång tid varje scen 
planeras ta och det står högst upp till höger. 
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MANUS 

“Survival of the Future” 

 
Under scen 1.1 och 1.2 spelas en intromusik samtidigt som förtexter visas. 

Förtexterna består av:……  

 

 
1.1   EXT             INTROSCEN              EFTERMIDDAG      10 sek  

 

Sarah gömmer sig bakom en sten, andningen är ansträngd, medan det hörs röster i 

bakgrunden. 

Ljud ifrån scen 1.2 börjar spelas upp och scen 1.1 övergår till 1.2. 

 

 

Bakgrundsljud: Instrumental dramatisk/spännande musik. 
Kameravinklar: Filmar närbild framifrån och slutar med cold cut till scen 1.2.  

 
1.2   INT             INTROSCEN                          1 min 
 

Klipp ifrån en video där Sarah uttalar sig starkt emot dem som tagit över och 

belägrat staden visas. 

(musiken från 1.1 fortsätter spelas i bakgrunden) 

 

SARAH: 

(brandtal med kraft i orden) 

Jag hoppas att du har vet nog att vara rädd. Att du har vet nog att 

inse allvaret i situationen. Att du är en av dem som känner hur fel 

det är att vår stad och halva vårt land ligger under belägring och 

styrs utav tyranner. Tyranner som skjuter kvinnor och barn för att 

visa deras makt. Tyranner som tagit ifrån oss våra rättigheter, våra 

jobb och all integritet som vi en gång haft. 

 

Jag hoppas innerligt att du är rädd, för är du inte det, är du en av 

dem och då är det inte dig jag talar till. Utan jag talar till dig 

som aldrig velat ha det så här, till dig som känner att du vill göra 

något, trots din rädsla. För vi lever under förtryck och i misära 

förhållanden, men ingen reagerar. Ingen vågar reagera. Vi måste slå 

tillbaka och kämpa för det som är vårt och som alltid har varit vårt. 

Vi kan inte bara se på och låta det hända. Vi måste göra någonting 

och vi måste göra det NU. 

 

I hope that you are scared. That you are wise enough to see the 

seriousness of the situation. That you are one of them that can feel 

how wrong it is that our town and half our country are being ruled by 

tyrants. Tyrants that are shooting women and children, just to show 

their power. Tyrants that have taken away our rights, our jobs and 

all the integrity that we once had. 

 

I hope that you are scared, because if you are not, then you are one 
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of them and then I’m not talking to you. I talking to you, who never 

wanted it this way. I’m talking to you who want to do something, 

despite your fear. 

Because we are living under suppression and in miserable condtions 

and no one is reacting. No one dares to react. 

But we have to. We have to fight for what is ours. We can’t just 

stand by and let it happen. We have to do something and we have to do 

it NOW.         

 

 

 
Bakgrundsljud: Instrumental dramatisk/spännande musik. 
Kameravinklar: Filmar rakt framifrån. Cold cut till scen 1.3    

 
1.3   EXT             INTROSCEN                 Eftermiddag   15 sek 

 
Sarah ligger fortfarande gömd bakom stenen, men ljuden har börjat avta. När 

ljuden tystnat helt vågar Sarah sig fram och börjar röra sig bort mot skogen.  

 

 
Bakgrundsljud: Instrumental dramatisk/spännande musik som avtar i stryka. 
Kameravinklar: Närbild på Sarahs ansikte. Halvkroppsbild när Sarah reser sig 

upp och går därifrån. Filma snett bakifrån medan Sarah går.  

 

 

 

 
2.1   EXT             SLÅR LÄGGER        EFTERMIDDAG/KVÄLL  1,30 min  

 
Sarah kommer fram till en plats som hon tycker duger som läger. Hon ställer ner 

sin ryggsäck och sätter sig på marken. Börjar förbereda sin mat och tar fram 

sin mobil och börjar prata.    

 
SARAH: 

Mitt namn är Sarah Henderson och jag är en av dem som startade 

motståndsrörelse som under tre månaders tid har arbetat emot dem som 

attackerat och belägrat vår stad. Min identitet har blivit avslöjad 

och jag har därför blivit tvungen att söka skydd i skogen. Mitt mål 

är att ta mig norr ut till nästa stad och ansluta mig till 

motståndsrörelsen där. Jag har med mig lite mat i form av havregryn, 

en kniv, en vattenflaska och tändstickor. Det är inte mycket jag hann 

få med mig, men jag får se till att det räcker de 10 mil som jag 

måste gå. 

 

Jag vet att det är en risk att använda mobilen, men jag har stängt av 

alla funktioner jag vet som de kan spåra en med och satt den på 

flight mode. Det är inte alls säkert men jag känner att det är 

viktigt att dokumenterar vad som händer, plus att jag känner mindre 

ensam på detta vis.     

 

 
Sarah stänger av mobilen, suckar djupt och börjar äta sin kalla gröt som hon 

förberett. 

 
Bakgrundsljud: miljöljud. 
Kameravinklar: Filmat ifrån sidan helbild när Sarah närmar sig lägerplatsen. 

Filmat framifrån när hon ställer ner ryggsäck. Närbild genom mobilen när hon 

pratar. Avståndsbild som zoomar ut efter att hon slutat filma.   
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3.1   EXT         Börjar vandringen             MORGON      45 sek 

 
Sarah står vid en bäck och fyller på sin vattenflaska. Hon sätter på sig 

ryggsäcken och börjar vandra. Hon vandrar genom skogen, över ett hygge och 

stannar för att äta. Tillslut kommer hon fram till en lägerplats upp på ett 

berg.   

 
Bakgrundsljud: Miljöljud och musik. 
Kameravinklar: Närbild på flaskan i vattnet. Halvkroppsbild när vattenflaskan 

läggs ner i ryggsäcken. Helbild när Sarah korsar bäcken och börjar vandra. 

Halvkroppsbild när hon går igenom skogen, filmat ifrån sidan. Helbild på 

avstånd när hon går i skogen.  

Filmat bakifrån när hon går igenom skogen upp på berget.  

 

3.2   EXT                    övernatta                KVÄLL   1 min 
 

Uppe på berget finns en rastplats som Sarah bestämmer sig för att stanna och 

övernatta vid. Hon sätter sig på bänken och tittar på solnedgången. Hon startar 

igång mobilen för att spela in.  

 
SARAH: 

(trött och säger med sliten röst) 
Det svåraste med att vara här ute i naturen, är inte bara att man är kall 

och hungrig, utan att man är helt isolerad och ensam. Man har ingen att 

prata med och man har ingen aning om vad som händer, vilket är en väldigt 

konstig känsla när jag vet vad jag tar skydd ifrån, men här ute är det som 

att allt det aldrig har hänt. Jag måste nästan påminna mig själv om vad 

som hänt och varför det är så viktigt att jag når till gränsen och kan 

fortsätta kämpa för mina och andras rättigheter. Att fortsätta vara stark 

trots att jobbiga tankar tränger sig på. Det är det värsta med att vara 

själv, att man blir sin egen värsta fiende, eftersom det lämnas så mycket 

utrymme till tankar.  

 

Men som tur är det inte så värst långt kvar dit jag ska, det kanske är en 

mil kvar. Man kan se dalen där gränsen går härifrån (visar utsikten), så 

jag tänker att om jag ger mig iväg tidigt imorgon så borde jag kunna korsa 

gränsen strax efter att mörkret fallit. 

 
Sarah går in i kåtan som finns på berget och gör upp en eld av vedträd som 

finns på plats och lägger sig sedan ner för att sova.   

 
Bakgrundsljud: Musik, miljöljud 
Kameravinklar: Helbild Filmat ifrån sidan när hon kommer upp på berget. 

Halvkroppsbild ifrån sidan när hon sitter på bänken. Helbild framifrån. Mobilen 

filmar framifrån. Halvkroppsbild ifrån sidan av bänken. Närbild på elden. 

Avståndsbild av kåtan och utsikten.  

 

 
4.1   INT             Fortsätter vandra                 DAG   30 sek  

 
Sarah lämnar lägret och går nerför berget. Stannar för att dricka vatten och 

beslutar sig för att lämna mobilen.  

 
SARAH: 

Eftersom att jag antagligen kommer nå mitt mål idag så kommer jag 

lämna mobilen här, så att om de spårat den leds de hit och inte dit 
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jag ska. Eller så kanske den blir upphittad av någon annan… Jag vet 

inte, men jag tänkte lämna…(avbryts av ljud) 

Fuck! De har hittat mig…(tappar mobilen, springer) 

 
Sarah springer och det hörs ljud utav folk som springer efter. Cut to black och 

ett det hörs ett pistolskott.  

 
Bakgrundsljud: Miljöljud, Dramatisk musik  

Kameravinklar: Helbild bakifrån. Helbild ifrån sidan när hon stannar. Närbild 

när hon tar upp mobilen. Mobilen filmar framifrån. Mobilen filmar ner i backen. 

Cut to black.  

 

THE END 
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Bilaga nr 5 

 



54 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



55 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



56 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



57 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



58 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



59 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



60 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 



61 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ME1611 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

Bilaga nr 6 

 

Inspelningsschema 
Survival of the Future 

Torsdag den 5/5 Kl 18:00 
Spelar in scen 1.1 & 1.3 Scen 1.1 och 1.3 är när huvudpersonen 

gömmer sig bakom en sten.  

Kostym Jacka och ryggsäck 

Utrustning Två kameror, två stativ, zoom h4n 

 Kl 22:00 
Spelar in scen 2.1 Scen 2.1 är när huvudpersonen går in i 

skogen och hittar ett ”läger” och spelar in 

sin första video. 

Kostym Jacka och ryggsäck 

Utrustning Två kameror, två stativ, zoom h4n och 

Iphone 4S 

Fredag den 6/5 Kl 20:00 
Spelar in slutet av scen 3.1 och scen 3.2 Scen 3.1 och 3.2 är huvudpersonen uppe på 

berget. Spelar in sin andra video. 

Kostym Jacka och ryggsäck 

Utrustning Två kameror, två stativ, extra batterier, 

zoom h4n och Iphone 4S 

Lördag den 7/5 Kl 8:00 
Spelar in scen 4.1 Scen 4.1 är sista scenen där huvudpersonen 

spelar in sin sista video och blir jagad. 

Kostym Jacka och ryggsäck 

Utrustning Två kameror, två stativ, zoom h4n och 

Iphone 4S 

Söndag den 8/5 Kl 7:30 
Spelar in scen 3.1 Scen 3.1 är den scen när huvudperson rör sig 

genom hyggen och skog. 

Kostym Jacka, ryggsäck + vattenflaska 

Utrustning Två kameror, två stativ, zoom h4n  

Måndag den 9/5 Kl 13:00 
Spelar in scen 1.2 Scen 1.2 är ett brandtal som huvudpersonen 

har spelat in och publicerat. 

Kostym Svartklädd  

Utrustning En kamera, två lampor, zoom h4n 

Fredag den 13/5 Kl 22:30 
Spelar in slutet av scen 3.2 Slutet av scen 3.2 är att kåtan filmas utifrån 

medan en vacker solnedgång syns i 

bakgrunden.  

Kostym Svartklädd  

Utrustning En kamera och zoom h4n 

 

 


