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Sammanfattning 
 
Den här rapporten behandlar ämnet filmskapande, vilka delar som ingår när film skapas samt 

vad som är bra att tänka på när film görs för första gången. En kortfilm har skapats och utifrån 

det har den här studien gjorts för att ta reda på om teorin stämmer överens med verkligheten. 

Rapporten är även baserad på Tom Holdens bok ”How to get started i film making” samt 

intervjuer med personer inom filmbranschen. 

  

  

  

  

  

  

Abstract 

This report is about film making, wich parts that are included in film making and things that is 

good to think of when doing film for the first time. A short movie has been created and from 

this, this study has been done to figure out if the theory is like the reality. Also the report is 

based om the book ”How to get started in film making” by Tom Holden and interviews with 

people working with film. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Examensarbetet kommer att utföras genom att skapa en kortfilm där hela produktionen leds 

av en enda person. Filmen ska skapas helt från grunden och slutföras till färdig produkt. Med 

det menas att de delar som bland annat ska utföras är att skriva manus, hitta skådespelare, 

göra inspelningsschema, filma samt klippa och redigera. Samtidigt som filmen skapas ska 

teorin kring hur filmskapande går till tillämpas för att ta reda på vad som görs och inte görs 

enligt teorin och varför.  Examensarbetet utförs med hjälp och stöd av Film i Västerbotten. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med det här examensarbetet är att få en djupare inblick och fördjupade kunskaper inom 

ämnet filmskapande. Att i praktiken jämföra teorin och ta reda på hur mycket som krävs för 

att skapa en film för första gången. Målet är att med en person i hela produktionen skapa en 

kortfilm som visas på något större evenemang, till exempel Västerbottens Filmfestival. 

 

1.3 Grundläggande frågeställningar 

Studien har genomförts utifrån frågeställningarna: 

Vilka delar ingår när man gör film? 

Vad är bra att tänka på när man gör film för första gången 
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2. Teoretisk referensram 
 
För att ta reda på vilka delar som krävs för att skapa en kortfilm har en teoretisk referensram 

skapats utifrån litteraturen “Get started in film making” av Tom Holden samt Voodoofilm.org 

och Film i Västerbotten.	

	

2.1  Manusförfattande	

Enligt Holden 1 är det väldigt viktigt att ha ett färdigt manus att filma. Det är nyckeln för att 

visa andra vad du vill göra, vad anslaget är samt vilka karaktärerna i filmen är. Om det inte 

finns ett manus finns det inte heller några karaktärer eller någon story. Det finns alltså 

ingenting att filma. Därför är ett manus den första byggstenen för att skapa en film.	

	

2.1.1 Karaktärer	

Det är, enligt Holden2, väldigt viktigt att veta vad berättelsen ska handla om och det valet är 

upp till var och en som ska skapa en film. Det enda som spelar någon roll och vad man ska 

sträva efter är vad du själv tycker om manuset. Däremot finns det såklart saker som måste 

vara rätt för att lyckas med ett manus. En av de sakerna är karaktärerna. Alla dialoger som 

ingår i manuset ska sägas av en karaktär som föreställas att säga det. Enligt Holden3 är ett sätt 

att ta reda på vilka karaktärer som passar är att till exempel välja tre siffror som karaktärer 

och därefter ställa frågorna “på vilket sätt relaterar de till varandra?”, “är de kvinnor eller 

män?”, “varför är de i ditt manus?”, “vad arbetar de med?” samt “är de den goda eller onda?”. 

På så sätt kan ideer formas i huvudet. 

 

Däremot säger Stina Sturesson, manusförfattare till Voodoofilm.org att karaktärerna och 

historien får växa fram under tiden hon skriver. Hon låter historien leva sitt eget liv utan att 

fundera för mycket på vart den ska leda eller om den är dramaturgiskt korrekt. När 

karaktärerna väl är framtagna känner Sturesson 4 att hon inte kan lämna karaktärerna i sticket. 

Alla karaktärer har ett mål och det är författarens uppgift att låta dem uppfylla sina mål och 

knyta ihop säcken för karaktärerna. Det spelar ingen roll om det blir lyckligt eller inte, det 

viktiga är att det blir något slags avslut. 

																																																								
1  Holden, T. (2010), “Get started in film making”, ISBN: 978-1-444-10514-8, s. 1 
2 Ibid., 9 
3 Ibid., 10 
4 Badics, Fredrik. 2007. Att skriva manus. http://www.voodoofilm.org/artikel/manusforfattare-stina-
sturesson#att-skriva-manus 
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Enligt Holden 5är det viktigt att karaktärerna inte ändrar personlighet eller namn under 

manusets gång. Detta är lätt hänt om författaren kommer av banan och inte har tänkt på 

historien eller vad som pågår i karaktärernas huvud. Det är viktigt att försöka tänka på att det 

som sägs i dialogerna inte kommer från författarens mun utan från karaktärernas. Orden 

kommer alltså från olika röster, det är inte bara samma röst från olika namn. 

 

2.1.2 Längd på manus 

Längden på ett manus är enligt Holden6 återigen upp till var och en. Den professionella	

tumregeln	är	att	1	sida	i	manuset	=	1	minut	filmtid.	Att	tänka	på	är	att	det	inte	är	dialog	

genom	en	hel	film.	Det	förekommer	många	tysta	tillfällen	som	adderar	tid	till	filmen	men	

inte tar så mycket plats i manuset. Storleken spelar ingen roll, det är vad manuset innehåller 

som bestämmer kvaliteten. 

 

2.1.3 Format på manus 

Enligt Holden7 beror formatet på manuset på vilken krets filmen ska skapas i. Ska filmen 

skapas med kompisar eller icke-professionella grupper behöver manuset endast vara 

förståeligt. Vill författaren bli tagen på allvar eller vill att ett stort och berömt företag tittar på 

manuset måste det vara gjort på ett visst sätt. De professionella tumreglerna för ett 

manusformat är enligt Holden8 dessa: 

- 12 punkter, Courier text på ett A4. 

- Taltext ska vara indragen två steg eller centrerad. 

- Karaktärernas namn ska vara indragna tre steg eller centrerade samt stå med tjock text. 

- Exteriör (EXT) och interiör (INT) ska stå i fet text precis framför förklarande text. 

- Kamerarörelser och vinklar ska inte skrivas i manuset. Det är regissören som tar reda på det. 

 

2.1.4 Tidslinje i manus 

Enligt Holden9 är det bra att till sist göra en tidslinje med dramaturgin (bild 1). Hur börjar 

filmen? Vad har filmen för konflikt? Vad händer under mitten av filmen? Hur slutar filmen?	

	

																																																								
5 Holden, T. (2010), “Get started in film making”, ISBN: 978-1-444-10514-8, s. 11 
6 Ibid., 14 
7 Ibid., 15 
8 Ibid., 16 
9 Ibid., 19 
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Bild	1.	Tidslinje	med	dramaturgi.	

	

Enligt Sturesson10 kan man förmodligen bli en skicklig manusförfattare genom att bli väldigt 

duktig på dramaturgi och sådant som man lär ut på manusutbildningar. Sturesson tror dock	att	

om författaren vill att historien stannar kvar hos tittarna är det något annat som krävs. 

Människor kommer alltid undra varför människor agerar som de gör, vad folk egentligen 

menar när de säger saker, vad deras tystnad betyder och så vidare. Enligt Sturesson11 är det 

som är manusförfattarens jobb, att undra, inte ge svar. 

 

“Om jag får en idé försöker jag sätta igång direkt utan några större krusiduller” 

- Stina Sturesson, manusförfattare 

 

2.2 Casting 

När manusarbetet är färdigt ska skådespelare hittas till filmen. Den första saken att göra enligt 

Holden12 är att på ett realistiskt sätt bestämma hur stor filmen skall komma att bli. Med att 

vara realistisk menar Holden13 att bara för du skrivit ett manus du är väldigt stolt över betyder 

det inte att det största produktionsbolaget kommer ringa dig. 

 

2.2.1 Hitta skådespelare 

För den som är otålig är det bäst att inte bry sig om de större filmskaparplatserna, det är 

mycket lättare att få andra intresserade av projektet. Enligt Holden14bör man tänka på 

																																																								
10 Badics, Fredrik. 2007. Att skriva manus. http://www.voodoofilm.org/artikel/manusforfattare-stina-
sturesson#att-skriva-manus 
11 Badics, Fredrik. 2007. Att skriva manus. http://www.voodoofilm.org/artikel/manusforfattare-stina-
sturesson#att-skriva-manus 
12 Holden, T. (2010), “Get started in film making”, ISBN: 978-1-444-10514-8, s. 26 
13 Ibid., 26 
14 Ibid., 28 
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människor eller organisationer som kan vara intresserade av att skådespela manuset. Det kan 

till exempel vara skådespelarutbildningar, vänner eller familj. 

 

2.2.2 Pitcha idé 

En del av de tillfrågade skådespelarna kan fråga efter detaljer i produktionen för att överväga  

beslutet om att vara med eller inte. Därför är det enligt Holden15 bra och professionellt att 

vara förberedd och kunna ge dessa människor grundläggande detaljer av historien i manuset 

och så vidare. Till detta är det också, enligt Holden16, bra att ha en muntlig pitch. Detta 

innebär att hela filmen ska skalas ned till några få meningar som innehåller vad hela historien 

handlar om. 

 

2.3 Repetitioner 

Enligt Holden 17 är det bra att ha repetitioner med skådespelarna som ska medverka i filmen. 

Det behöver inte vara på något speciellt ställe; det kan vara hemma hos manusförfattaren, i 

någons rum eller på en skola. Även om det är första gången filmskaparen ska regissera är det 

viktigt att inte gripas av panik. Manusförfattaren bör tänka på att det är dennes manus och idé 

människorna har kommit dit för. Enligt Holden18 ska manusförfattaren skicka ut manuset till 

skådespelarnas adresser eller e-posta i förväg alternativt ge direkt i handen samma dag. 

 

Det är alltid, enligt Holden19 en bra idé att filma repetitionerna när det är möjligt. Det ger 

manusförfattaren möjlighet att komma på nya idéer och ger skådespelarna möjlighet att träna 

framför en kamera. Skådespelare som är väldigt erfarna av att stå på scen och skådespelare 

kan bli obekväma så fort det kommer upp en kamera, därför är det bra att låta skådespelarna 

öva framför kamera innan det är dags för den riktiga inspelningen. 

 

2.3.1 Regissera under repetitioner 
En regissör ger direktiv. Det kan kännas grundläggande men enligt Holden20 är det vanligt att 

det glöms bort eller att manusförfattaren är för rädd för att höja sin röst och faktiskt ge 

direktiv åt energiska och kreativa individer. Det är viktigt att förklara saker och inte bara luta 

																																																								
15 Holden, T. (2010), “Get started in film making”, ISBN: 978-1-444-10514-8, s. 29 
16 Ibid., 29 
17 Ibid., 30 
18 Ibid., 30 
19 Ibid., 31 
20 Ibid., 34 
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sig tillbaka, att säga till skådespelarna hur och varför den här karaktären pratar på det sättet 

den gör. 

 

2.4 Att välja kamera 

Utan kamera går det inte att göra någon film, därför är det väldigt viktigt att välja rätt kamera. 

Om filmskaparen inte vet någonting om kameror kan det, enligt Holden21, vara ett svindlande 

äventyr att försöka absorbera allting om dem. Varje kamera har olika funktioner, knappar 

sitter på olika ställen, de har olika kapacitet, olika linser, olika filmformat och så vidare. Det 

finns, enligt Holden22 tre olika kategorier av användare; konsumenter, “prosumer” och 

professionella. 

 

Konsumentkameror är kameror som kan köpas på de lokala elektronikaffärerna. De används 

av amatörer och ibland av professionella som behöver en back up-kamera. Kamerorna är 

väldigt enkla och designade för att användas med minimal uppståndelse. 

 

“Prosumer” är ett ord som enligt Holden23är skapat för att förklara kameror som är attraktiva 

för både professionella och konsumenter. I den professionella världen används de när 

kameran inte behöver bra ljus eller när en begränsad budget finns. Kontrollerna kan vara 

förfinade även om de är mycket enklare än deras professionella motsvarighet. 

 

Professionella kameror är de som används exklusivt av film- och TV-bolag och/eller 

produktioner med hög budget. 

 

2.4.1 Filmkameror 
Namnet filmkamera antyder på kameror som använder kassetter eller filmrullar. 

Filmkamerornas namn kommer av vilken vidd det är på filmen som används i just den 

kameran. De tre mest använda vidderna följer nedan. 

 

2.4.1.1 Super 8 mm 
Det här är en kamera som, enligt Holden24, var väldigt populär fram till sent 70-tal och tidigt 

																																																								
21 Ibid., 40 
22 Ibid., 41 
23 Ibid., 41 
24 Ibid., 42 
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80-tal, då många använde dem för att göra hemmavideos. Sedan dess har många övergett 

dessa på grund av moderna videokameror. På grund av detta började, enligt Holden, Super 8 

mm säljas till budgetpriset och på grund av de mekaniska enkelheterna fungerar dessa 

fortfarande idag efter alla dessa år. En kassett eller filmrulle till Super 8 mm är, enligt Holden, 

inte billig och räcker inte heller mer än till 2,5-3 minuter film, beroende på kamerans 

inställningar. Till priset av en Super 8 mm filmrulle kan man köpa flera förpackningar av 

MiniDV-band. En annan viktig grej att tänka på enligt Holden är att när filmen är filmad går 

det inte att filma över det som precis filmats, den spelar inte in ljud, filmen måste skickas iväg 

för att framkallas och för att kunna redigera filmen måste den bli i digitalt format. Trots detta 

är det, enligt Holden25, många låg-budget filmskapare som älskar utseendet och känslan av det 

här formatet. 

 

2.4.1.2 Super 16 mm 
Detta format används enligt Holden26 huvudsakligen som en kostnadseffektiv väg för TV-

produktioner, då det fortfarande ger hög visuell standard. Formatet är, enligt Holden, 

fortfarande ett populärt förstahandsval i Europa vid drama- och TV-produktioner då det oftast 

är mycket lägre budget än i Nordamerika. Denna kamera har dock, enligt Holden27, används 

vid skapandet av första säsongen Sex and the City och O.C. Som för alla filmrullar är även 

rullarna till Super 16 mm inte billiga. En kassett som räcker tre minuter kostar lika mycket 

som en kamera av konsumentnivå. 

 

2.4.1.3 35 mm 
Det här är det filmformat som enligt Holden28 associeras med TV-produktioner och film av 

hög standard. Det har varit relativt oförändrat och har används vid skapande av bio-filmer i 

årtionden. Trots den högkvalitativa film den ger försvinner den, enligt Holden29, snabbt på 

grund av uppgången i högupplösta kameror i stora filmer. Enligt Holden är 35 mm-formatet 

ett professionellt filmformat och det finns ingen billig version, ingen “konsument”-version. 

Den är, och kommer enligt Holden alltid att vara dyr att äga och använda. 

 

																																																								
25 Ibid., 42 
26 Ibid., 43 
27 Ibid., 43 
28 Ibid., 43 
29 Ibid., 44 
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2.4.2 Videokameror 
Termen “videokamera” är enligt Holden fel då alla versioner av videokameror inte spelar in 

på videoband. Trots användningen av flash-kort, hårddiskar, DVD och optiska skivor, 

fortsätter enligt Holden30 uttrycket video att användas för att filma även om en filmkamera 

inte används. 

 

Nedan följer två av de, enligt Holden, mest populära formaten på videokameror. 

 

2.4.2.1 MiniDV 
Enligt Holden31 är dessa kameror små, digitala videoband-kassetter. De väger lite, är billiga 

och räcker en timme eller längre beroende på kamerans inställningar. De användes först under 

90-talet och var, enligt Holden32, då det mest populära formatet för hemmavideokameror. 

Samma band används också av nyare HD-videokameror (HDV).  

 

2.4.2.2 HDD (Hard Disk Drive) 
Dessa kameror spelar in bilder på en inbyggd hårddisk och har därför, enligt Holden, fördelen 

att inte behöva byta band och riskera att missa något man vill filma. HDD-kameror kan filma 

i SD och HD. Något att tänka på är enligt Holden33 att en HDD-kamera lätt kan missförstås 

och tas som en HD-kvalitativ kamera. 

 

Redigering blir enligt Holden34 lättare då istället för att spela upp alla bilder som filmats är 

dessa uppdelade i varje enskilt klipp. 

 

2.5 Ljussättning 

Det behövs inga stora ljusuppsättningar och det är möjligt att bra ljus redan finns i hemmet 

som effektivt belyser det som ska filmas. Beroende på kamerans ljuskänslighet och vilket 

känsla filmen ska ge, finns enligt Holden35 många sätt att improvisera på. Enligt Holden36 är 

det bra att börja med så mycket ljus som möjligt och därefter arbete nedåt med ljuset. Enligt 

																																																								
30 Ibid., 44 
31 Ibid., 44  
32 Ibid., 45  
33 Ibid., 45 
34 Ibid., 46 
35 Ibid., 82 
36 Ibid., 82 
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Jens Fischer37  däremot är det svårare att få ett bra ljus ju fler lampor som används. Det största 

problemet enligt Fischer är att ta bort från de ställen där ljuset inte ska vara. Att till varje pris 

hålla ljuset borta från väggar då dessa i 99 fall av 100 är för ljusa när det är dags att filma. 

Enligt Fischer står det i varje instruktionsbok att två lampor ska användas, en på varje sida på 

exakt samma avstånd. Det är enligt Fischer precis så man inte ska göra. Det första som ska 

göras enligt Fischer är att använda ett huvudljus och flytta detta tills det känns bra. 

Huvudljuset ska ge karaktären och de andra ljusen är till för att hjälpa kameran se de 

kontraster ögat redan kan se. Om kontrasten är för stor och den mörka delen av ansiktet flyter 

ihop med den mörka bakgrunden ska, enligt Fischer, ett bakljus sättas in för att få fram glitter 

i håret eller ett öra och på så sätt skapa en kontur runt huvudet. Detta är dock något som, 

enligt Fischer ska användas med försiktighet. Är kontrasten är för hög ska, enligt Fischer, ett 

lättningsljus sättas in. Viktigt är att lättningsljuset inte är ett huvudljus, det ska alltså enligt 

Fischer inte sättas upp spegelvänt exakt likadant som huvudljuset38. 

 

Enligt Holden39 kan färgade lampor användas för att få rätt känsla på ljuset. Till exempel 

menar Holden att rött ljus ger en mer erotisk eller djävulsk känsla medan blått ljus ger en kall 

och jagande atmosfär. Enligt Holden finns en generell regel om att hushållslampor är 

ineffektiva för videokameror då saker kan se tillräckligt ljusa ut för ögat men att det i kameran 

är väldigt mörkt. Det är enligt Holden viktigt att förstå vilket ljus som kommer att fungera och 

vilket ljus som inte kommer att fungera med kameran. Samtidigt menar Holden 40 att 

hushållslampor kan vara väldigt användbara då det går att ändra ljusstyrkan enkelt genom att 

endast byta glödlampor i dem. 

 

2.5.1 Trepunktsljussättning 
Den här typen av ljussättning är enligt Holden41 ett riktmärke för att ljussätta människor och 

det är en bra startpunkt att experimentera med. Trepunktsljussättning består av ett huvudljus, 

ett fyllnadsljus samt ett bakgrundsljus. Huvudljuset ska enligt Holden placeras en bit ifrån 

kameran och vara riktad mot skådespelarens ansikte, fyllnadsljuset ska vara placerad en bit 

ifrån på andra sidan av kameran. Effekten av dessa två ljus är, enligt Holden att framhäva 

skådespelarens ansikte och minska skuggor i bakgrunden. Bakgrundsljuset ska vara placerat 

																																																								
37 Badics, Fredrik. 2008. Voodoofilm. http://www.voodoofilm.org/artikel/filmfotograf-jens-fischer 
38 Badics, Fredrik. 2008. Voodoofilm. http://www.voodoofilm.org/artikel/filmfotograf-jens-fischer 
39 Holden, T. (2010), “Get started in film making”, ISBN: 978-1-444-10514-8, s. 83 
40 Ibid., 83 
41 Ibid., 83 
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bakom skådespelaren men utanför bilden i kameran. Det är enligt Holden42 precis som enligt 

Fischer 43 till för att skapa en kontur vid huvudet och separera det från bakgrunden. 

 

  

“Ljussättning är som att spela jazzmusik. I början sprutar man ur sig ljud. Man spelar så 

många toner man överhuvudtaget bara kan. När man börjar ljussätta använder man hur många 

lampor som helst. Men så småningom, med viss mognad, lär man sig att man inte behöver 

det. Ju fler lampor man använder, desto svårare gör man det för sig.” 

- Jens Fischer, filmfotograf 

 

2.6 Ljud 

När människor tittar på film är det enligt Holden44 två saker som observeras: bilden och 

ljudet. I filmskapande är ljudet en del med egna egenskaper, kvaliteter och krav. I 

redigeringen är enligt Holden45 ljudet en mystisk och ofta bortglömd del av bildupplevelsen. 

Även om filmskaparen gjort sig bekant med mannen eller kvinnan som håller i den långa 

bommen med en mikrofon på, finns det enligt Holden mycket mer att göra i ljudredigeringen. 

Den person som håller i mikrofonen är bara en topp på ett isberg som ser till att ljudvågor som 

inte är för svaga eller för höga går in i en mixer. Det inspelade ljudet behövs enligt Holden46 

oftast förbättras i redigeringen och allmänt ändras på något sätt. 

 

2.7 Inspelningsplatser 

När idé, manus, val av skådespelare och val av kamera är klart finns nästan allt för att kunna 

skapa en film. Det som saknas nu är någonstans att spela in filmen på. Inspelningsplatser är 

enligt Holden en av många grejer som måste bestämmas innan kamerorna kan börja rulla. 

Förmodligen finns det några ställen manuset skriker efter. Genren är nyckeln i manuset och 

historien och influerar därför vilka typer av platser som filmen bör spelas in på för att få rätt 

känsla. Till exempel spelas enligt Holden47 ofta kriminalfilmer in på hemliga platser med 

hemliga möten under någon öde bro, på gator eller liknande. 

 

																																																								
42 Ibid., 86 
43 Badics, Fredrik. 2008. Voodoofilm. http://www.voodoofilm.org/artikel/filmfotograf-jens-fischer 
44 Holden, T. (2010), “Get started in film making”, ISBN: 978-1-444-10514-8, s. 95 
45 Ibid., 96  
46 Ibid., 96 
47 Ibid., 114 
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När manuset skrivs är det enligt Holden48 alltid bra att vara uppmärksam på de begränsningar 

som kan uppstå. Det är bra att enligt Holden tänka på platser som är begränsade till 

berättelsen och manuset och att vara medveten om vad som är möjligt och hållbart, att vara 

realistisk. Manuset innehåller en berättelse, karaktärer och miljöer. Det är efter dessa miljöer 

enligt Holden49platserna ska väljas ut eller byggas upp. Många lågbudgetfilmer filmas enligt 

Holden50 i skaparens eget hem eller kompisars/familjers hem på grund av obegränsad tillgång. 

 

När en inspelningsplats är bestämd är det enligt Holden51 väldigt viktigt att undersöka platsen, 

kolla omkring den för att ta reda på några fakta om den: 

 

Hur enkelt är det att ta sig dit? 

Hur stor är den? 

Vilka faciliteter har den (el, toaletter)? 

Vilka tillstånd krävs? 

Hur ser platsen ut? 

 

Listan på möjliga inspelningsplatser är väldigt lång. Enligt Holden52 behöver det inte alltid 

vara byggnader; det går att fråga lokala restauranger, en bondgård och så vidare. 

 

2.8 Finansiering 

Innan det är dags att ta reda på vilka olika sätt det finns att få pengar till filmen måste enligt 

Holden först summan av vad filmen kommer att kosta tas reda på. Enligt Holden53 är det bra 

att försöka se vad som är möjligt och därefter överväga att börja betala för saker. Det är 

viktigt att tänka på att allt inte kostar pengar. Istället för att använda de finansierade pengarna 

till en kamera och tillbehör kan man enligt Holden54 ta reda på om det går att låna dessa grejer 

gratis. Andra saker som inte kostar pengar är allt som har gjorts fram till nu, om man bortser 

från kontorskostnader som kopieringspapper, resa till möten och så vidare. Här nedan följer 

några saker som enligt Holden55 kan komma att kosta pengar för produktionen. 

																																																								
48 Ibid., 115 
49 Ibid., 117 
50 Ibid., 118 
51 Ibid., 120,121 
52 Ibid., 125 
53 Ibid., 128 
54 Ibid., 129 
55 Ibid., 130,131 
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2.8.1 Kamera 
Enligt Holden hänger den här kategorin på vad filmskaparen själv vill arbeta med. Det kan 

vara möjligt att låna kamera och tekniska prylar från kompisar eller andra i umgängeskretsen, 

eller kanske till och med ha råd att köpa en själv. Kanske vill filmskaparen enligt Holden56 

hyra en professionell kamera som är för dyr att köpa. Alternativet som finns då är att hyra en 

kamera några dagar. 

 

2.8.2 Ljus 
Det kommer enligt Holden57 att behövas läggas till ljus i budgeten om filmskaparen bestämt 

sig för en kraftfull och professionell ljussättning som inte är möjlig att hyra. 

 

2.8.3 Hyra av platser 
Enligt Holden58 är ibland de platser filmskaparen vill ha inte gratis att vara på och om platsen 

absolut är avgörande för en viss scen finns inget annat alternativ än att hyra den. 

 

2.8.4 Mat och dryck 
Även om filmskaparen inte planerar att betala skådespelare och besättning i teamet, bör enligt 

Holden59 filmskaparen åtminstone ha artigheten att ge dessa mat. Om det inte är kul att ha 

människor runt omkring mellan tagningar hela dagarna är det enligt Holden60  ännu värre att 

ha de hungriga runt omkring sig. 

 

2.8.5 Resekostnader 
Enligt Holden är det bra att betala skådespelare och besättning för resor till och från 

inspelningsplatserna. Enligt Holden bör dock filmskaparen göra klart för alla att det är 

lokaltrafik som ska användas. I annat fall kan någon dyka upp i en dyr limousin och sedan ge 

räkningen till filmskaparen61. 

 

																																																								
56 Ibid., 130 
57 Ibid., 130 
58 Ibid., 130 
59 Ibid., 131 
60 Ibid., 131 
61 Ibid., 131 
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2.8.6 Tilläggskostnader 
Beroende på vad filmen handlar om, hur ambitiös den är och så vidare, finns några saker som 

enligt Holden [40] kan komma att kosta pengar när filmen skapas: 

 

- Make-up 

- Hårstylist 

- Specialeffekter 

- Kläder 

- Rekvisita 

 

2.8.7 Få finansiering 
Om filmskaparen själv inte har pengar att lägga på filmen måste andra sätt provas. 

 

2.8.7.1 Fråga kompisar och familj 

En rakt-på-sak och enkel metod. Det är enligt Holden62  ingen tvekan om att några av de som 

filmskaparen frågar inte kommer ha råd att hjälpa till. Någon rar farbror eller faster kanske 

sträcker ut en hand och det blir någon summa här och där, men i det stora hela menar 

Holden63  att kompisar och familj, med all rätt, kommer vara ganska tvivelaktiga att ge sina 

hårt intjänade pengar. 

 

2.8.7.2 Konstorganisationer 

Enligt Holden64  är ett bra sätt att få pengar på att höra av sig till konstorganisationer för att 

hitta potentiella finansieringskällor för lågbudget-film. Dessa organisationer är enligt 

Holden65 ofta mycket angelägna om att hjälpa till med råd och hjälp för att hitta information 

om finansieringsprocessen och så vidare. De är ofta den första ingången för människor som 

tidigare inte gjort något kreativt arbete. 

 

2.9 Action! 

Skådespelarna har lärt sig sina repliker, inspelningsplatserna är klara, kameratyp är vald, 

																																																								
62 Ibid., 132 
63 Ibid., 133 
64 Ibid., 135 
65 Ibid., 135 



19	
	

ljussättning är klart, betalning för transport, dryck och mat är klargjort för skådespelarna, 

rekvisitan är klar och finansieringen är klar. 

 

2.9.1 “Kallesle-schema” och inspelningsschema 
Nu är det enligt Holden66 en sak kvar att göra; inspelningsschema och “kallelse-schema”. 

 

“Kallelse-schemat” ska enligt Holden67 innehålla dessa punkter: 

- Telefonnummer till samtliga i teamet (skådespelare och personal) 

- Vilka som är involverade (skådespelare, kameramän, ljudmänniskor, personal överlag) 

- Var scenerna ska spelas in (platsens adress, kanske en karta om någon inte hittar dit) 

- När inspelningen ska ske (datum, tid från start till slut) 

- Vem som tar med vad (ljus, rekvisita, ljud med mera.) 

 

Vilken typ av film som skapas avgör vad som utöver detta kommer att behövas.  

 

																																																								
66 Ibid., 168 
67 Ibid., 168, 169 
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Bild 3. “Kallelseschema” av Tom Holden. 

 

 

2.9.2 Inspelning 
Enligt Holden68 är det bra att sträva efter att filma med sikte på enkel redigering. Fastän 

redigeringen inträffar i ett senare skede av filmskapandet är det enligt Holden69 väldigt viktigt 

att vara medveten om postproduktionen. Det kommer att hjälpa filmskaparen att filma på ett 

																																																								
68 Ibid., 171 
69 Ibid., 171 
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sätt som gör det mycket lättare vid redigeringen. Enligt Holden70  är de mest förekommande 

misstagen som kommer att avslöjas vid redigering; brist på kontinuitet och brist på 

klippbilder. 

 

En film som kantas med ovan nämnda problem kommer enligt Holden71  se ut som att den är 

gjord av fem olika regissörer som aldrig träffat varandra. Det kommer att se ut som en mycket 

ojämn mix av bilder som kommer vara svårt att titta på hur mycket man än tycker om det. 

Kontinuitetsproblem kan vara subtila eller otroligt öppna. Någon som ändrar sina kläder och 

frisyr efter varje tagning har fallit offer för en väldigt slarvig regissör. 

 

2.9.2.1 Klockor 

De största syndarna vid inspelning är enligt Holden72 väggklockor. Under all kaos och rörelse 

kommer enligt Holden alla ignorera väggklockorna tills det är dags för redigering och 

filmskaparen inser att väggklockan ändras med 15 minuter i varje tagning. Det är särskilt illa 

om scenen bara är meningen att vara en minut. Även professionella filmen faller enligt 

Holden ofta för den här fienden. Så vilka säkerhetsåtgärder finns för att vara säker på att en 

klocka inte ruinerar kontinuiteten i en annars perfekt scen? Dessa saker är enligt Holden bra 

att tänka på: 

 

- Ha inte en klocka på väggen så länge den inte är betydande för scenen. 

- Ha inte klockan i fokus, då spelar det ingen roll om den ändras 15 minuter varje tagning. 

- Stäng av klockan efter varje tagning om den är betydande för scenen. 

 

 

2.9.2.2 Levande ljus 
Levande ljus är andra objekt som enligt Holden73 orsakar huvudvärk och behöver tas hänsyn 

till under inspelning. Precis som en klocka kommer dessa att förändras med tiden, de blir 

kortare och det rinnande stearinet blir mer och och mer på sidan av ljuset ju längre tiden går. 

Om en kärleksscen ska spelas in med två människor som äter middag kommer ljuset att bli 

kortare med tiden och förstöra hela scenen. Så vilka säkerhetsåtgärder finns för att vara säker 

																																																								
70 Ibid., 171 
71 Ibid., 171 
72 Ibid., 172 
73 Ibid., 172 
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på att ett ljus inte ruinerar kontinuiteten i en annars perfekt scen? Dessa saker är enligt 

Holden74 bra att tänka på: 

 

- Används långsamt brinnande ljus 

- Släck ljuset efter varje tagning. Det behåller ljusets längd, men kan fylla nästa tagning med 

rök. 

 

2.9.2.3 Cigaretter 

Cigaretter är enligt Holden75 en annan fara att ta hänsyn till. Saker kan gå ordentligt fel med 

tanke på att cigaretter blir kortare och ändras fortare än vad klockor och ljus gör tillsammans. 

Det är enligt Holden mycket möjligt att se en film där skådespelaren i första klippet tänder 

cigaretten, i andra klippet fimpar den och i tredje sitter med en nytänd cigarett igen - allt 

under samma minut i filmen. Holdens råd med cigaretter är att inte ha med i filmen när 

skådespelaren röker en nytänd cigarett så länge det inte är meningen att cigaretten ska tändas i 

bild. 

 

2.9.2.4 Ändringar i scenen 
Ändringar i miljöerna som scenen utspelar sig på är också enligt Holden en mardröm att ta 

hänsyn till. Med ändringar i scenen menar inte Holden stolar, gardiner, möbler och annan 

rekvisita som ändras (fastän det också är viktigt), men andra saker som filmskaparen själv inte 

har kontroll över. Det kan enligt Holden76 vara att inspelningen äger rum på en gata där det 

står en rad bilar parkerade. I det ena klippet står en limegrön bil parkerad precis bredvid 

skådespelaren och i nästa klipp står det en tråkig grå bil parkerad på samma plats. Det är 

enligt Holden77 lätt att glömma bort detaljer runt omkring samtidigt som man ska hålla kolla 

på kamerans position och att alla är på rätt ställe. 

 

2.9.2.5 Vädret 

Enligt Holden78  är vädret också att tänka på när film skapas. Att en scen börjar med strålande 

sol och avslutas med blixtar och dunder kan enligt Holden79 passa i en skräckfilm, men i andra 

																																																								
74 Ibid., 173 
75 Ibid., 173 
76 Ibid., 173 
77 Ibid., 174 
78 Ibid., 174 
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filmer kan det bli katastrof. Även träd som plötsligt blåser väldigt mycket kan förstöra saker, 

speciellt när filmskaparen märker att scener kommer att spelas in i en icke kronologisk 

ordning. Om den här typen av problem upptäcks i redigeringen finns det enligt Holden80 [49] 

inget annat sätt att rädda det på än att filma om scenen. 

 

2.9.3 Inklippsbilder 
Enligt Holden81 är inklippsbilder som osynligt, väldigt starkt lim som kommer att binda ihop 

många tagningar och på så sätt skapa filmen. De ger också visuella detaljer i berättelsen. 

Inklippsbilder är enligt Holden82 tagningar som avslöjar vissa detaljer som inte omfattas av 

huvudtagningen. Det är en metod som används för att ge uppmärksamhet åt något genom att 

byta vinkel eller enkelt addera en relevant detalj till scenen. Holden83 ger ett exempel på hur 

det kan se ut i manuset och hur man kan filma det med hjälp av inklippsbilder (se bild 4). 

 

 

 
Bild 4. Ett exempel av Tom Holden. 

 

I den här scenen (se bild 4) ska Richard sitta vid sitt bord, sippa på whiskey och läsa 

sportsidorna tidningen. Han ska när han läser höja på ögonbrynen. För att filma på ett sätt som 

gör att tittaren förstår varför Richard höjer på ögonbrynen ska man enligt Holden84 göra på det 

																																																								
80 Ibid., 174 
81 Ibid., 175 
82 Ibid., 175 
83 Ibid., 175 
84 Ibid., 175 
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här sättet; 

 

- Bild 1: Helbild. Richard bakom sitt bord. 

- Bild 2: Inklippsbild, närbild; rad från tidningen. 

- Bild 3: Närbild. Richard höjer sina ögonbryn. 

 

Det Holden85 förklarar är att med hjälp av den här inklipps-metoden kan tittaren se vad som 

gör att Richard höjer på ögonbrynen. Om det inte hade funnits någon “bild 2” hade den här 

scenen enligt Holden86 inte haft någon mening eftersom tittaren inte hade förstått vad som 

pågår, varför han höjer på ögonbrynen. 

 

2.9.4 Klipp 
Enligt Holden87 är klipp som byter scen, bild och plats i filmer utan att använda inklippsbilder 

klipp som ser ut att vara filmade i en tagning. Enligt Holden är det det mest populära sättet att 

byta scener i en film. Holden ger ett exempel: 

 

- Bild 1; en grupp människor äter picknick. Kameran förs upp långsamt mot himlen. 

- Bild 2; kameran förs långsamt ned från himlen och på människorna som packar ihop sin 

picknick. 

 

När det görs på det sättet kommer det enligt Holden88 se ut som att människornas picknicktid 

passerade på några sekunder. På grund av att början på tagning 1 och slutet på tagning 2 är på 

samma saker kommer det inte verka som att det är två olika tagningar. Om det går att komma 

runt att tittaren behöver tänka på tagningarna är det enligt Holden89 lätt att visualisera sin film. 

Den stora fördelen med den här metoden är att den endast är beroende av en person som 

håller i kameran. Det finns enligt Holden90 många möjligheter att transportera människor 

genom tiden med den här typen av kameratrick. 

 

 

																																																								
85 Ibid., 175 
86 Ibid., 175 
87 Ibid., 179 
88 Ibid., 179 
89 Ibid., 180 
90 Ibid., 180 
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2.10 Färdigställande av film 

 

2.10.1 Redigering 

Om det är en sak många som gör film för första gången inte tar hänsyn till så är det enligt 

Holden91 redigeringen. Redigeringen är en unik del i filmskapandet. Även om processen att 

göra film delar massor av element med fotografering, drama eller annan bildkonst så är det 

enligt Holden bara i filmskapande som det finns redigering. Enligt Holden är redigeringen 

något som efter all glamour, spänning och filmning ignoreras eller helt enkelt missförstås. 

Utan redigering kommer filmen enligt Holden92 att bli en slumpmässig blandning av 

tagningar, fruktansvärt ljud, misstag, tvivelaktiga kameravinklar och allmänt de saker som gör 

ont att titta på. Redigering är ett motgift i dessa situationer. 

 

Här nedan listas några av de, enligt Holden93, mest populära redigeringsprogrammen; 

- iMovie (finns vanligtvis på Mac-datorer) 

- Windows Movie Maker (finns vanligtvis på PC-datorer) 

- Adobe Premiere 

- Pinnacle 

- Sony Vegas 

- Final Cut Xpress 

 

2.10.1.1 Logga 
Enligt Holden94 är det viktigt att logga sina klipp för att lättare veta exakt vad man har och 

exakt vilket klipp man vill använda. Med det menas med att varje klipp namnges, 

kommentarer ges samt vilken sida i manuset klippet tillhör (se bild 5). 

 

																																																								
91 Ibid., 184 
92 Ibid., 184 
93 Ibid., 190 
94 Ibid., 190 
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Bild 5. Att logga sina filmade klipp, av Tom Holden. 

 

2.10.1.2 Sub-clips 
Ett annat sätt att förbättra vetskapen om vad som exakt har filmats är enligt Holden95 att skapa 

sub-clips. Ett sub-clip är enligt Holden en mindre del av ett större klipp. När dessa sub-clips 

är klara namnges vissa och får en kort beskrivning medan andra raderas och sedan läggs i 

något som kallas kärl. 

 

2.10.1.3 Kärl och mediehantering 
Ett kärl, på redigeringsspråk, är enligt Holden ett ställe där liknande tagningar sätts ihop. Det 

kommer från förr i tiden när film faktiskt var lagrade i stora containrar, så kallade kärl, i 

redigeringsrummet. Med datoriserad redigering är kärl en mapp som innehåller vissa typer av 

klipp. Om en musikvideo skapas kan till exempel klipp på gitarristen och klipp på sångaren 

enligt Holden96 vara uppdelade i varsitt kärl. 

 

2.10.1.4 Redigeringstekniker 
Dagens redigeringstekniker är enligt Holden97 baserade på “frames”. Det går att få tillgång till 

en enda liten bit av varje klipp på ett ögonblick. De bilder som behövs kan tas upp, sättas på 

tidslinjen, klippas lite i eller till och med tas bort helt. Enkla redigeringsprogram, som iMovie 

och Movie Maker kan enligt Holden användas med “dra-och-släpp”-principen. Det är den 

enklaste typen av redigering. Med något längre projekt eller med många olika tagningar kan 

den här metoden vara ineffektiv, enligt Holden98. Det kommer att bli en väldigt full tidslinje i 

																																																								
95 Ibid., 197 
96 Ibid., 197 
97 Ibid., 199 
98 Ibid., 199 
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programmet och ibland är det lätt att släppa ett klipp på fel ställe och därmed råka ta bort 

andra klipp som redan ligger rätt. Enligt Holden99 måste filmskaparen tänka på att klippet som 

just släppts på tidslinjen kan komma att behövas klippas ned till den bit som behövs. En 

annan enligt Holden100 obehaglig aspekt av den här typen av enkel redigering är att när ett 

klipp beskärs och den del som inte behövs raderas är den borta för alltid. Det finns inget 

original att gå tillbaka till om något går fel (så länge filmskaparen själv kopierat filerna 

innan). 

 

Bättre redigeringsprogram att använda är enligt Holden101 Adobe Premier and Final Cut 

Xpress då dessa inte lider av de ovan nämnda problemen. Det spelar ingen roll hur mycket 

filmskaparen stoppar in på tidslinjen eller klipper bort, originalklippen kommer alltid att 

finnas orörda. 

 

2.10.1.4 Markera in, markera ut, skriv över, infoga 
Detta är enligt Holden102 de mest viktiga delarna och manövrerna i redigering. Varje gång ett 

klipp tas upp och ligger i visningsläge i redigeringsprogrammet går det att sätta 

markeringspunkter (mark in/mark out). Det innebär enligt Holden att den del av klippet som 

är innanför dessa markörer endast kommer att följa med när klippet läggs till på tidslinjen. 

Om filmskaparen vill använda mer av samma klipp går det enligt Holden103 att återställa 

markeringspunkterna och därefter redigera endast den del som behövs. När dessa 

markerkeringspunkter har ställts in kan bildmaterialet placeras på tidslinjen genom att utföra 

en överskrivning eller en infogning. Enligt Holden104 sätter en överskrivning bildmaterialet 

över tidslinjen (vare sig det redan finns något där eller inte) och en infogning sätter klippet 

emellan andra klipp som redan finns på tidslinjen. Styrkan med den här metoden är enligt 

Holden105 att filmskaparen kan “säga till” datorn exakt vart bildmaterialet ska hamna på 

tidslinjen, antingen genom att ställa markören där klippet ska börja, eller att ge tidslinjen själv 

en markeringspunkt (mark in). 

 

2.10.1.5 Grundläggande principer och att komma igång 
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Enligt Holden106 är det bra att redigera arbetet på egen hand. Det är vanligtvis ett stort misstag 

att redigera med andra eftersom folk sällan kommer överens om hur redigeringen ska se ut. I 

stora produktioner gör redigeraren enligt Holden107 arbetet på egen hand och därefter kommer 

regissören in och tittar hur det ser ut och ger förslag på förändringar. 

 

Enligt Holden108 är en annan viktigt grej att poängtera att inte känna tvånget att inkludera allt 

filmat material. Bara för att vissa tagningar är gjorda betyder det inte att dessa kommer passa 

in i redigeringen. Enligt Holden109 finns det två anledningar till att bildmaterial/hela scener tas 

bort ur en film; de gör filmen för lång eller så fungerar de helt enkelt inte som de var tänkt när 

materialet redigeras ihop. 

 

Om det är en grej som utmanar en nybörjar-redigerare så är det enligt Holden110 vart man ska 

börja redigera. Ibland tar det timmar, eller till och med dagar innan redigeraren börjar med 

tagning 1, 2 eller 3. Detta illustrerar enligt Holden en grundläggande princip av redigering - 

det finns inga rätt eller fel, det finns inte ens så många regler. Det enda det handlar om är 

enligt Holden vad som ser rätt och bra ut! 

 

Det bästa sättet att starta på är enligt Holden att klippa ihop några bilder som har någon 

relevans till den första scenen och möjligtvis har någon relation till resten av filmen. Det är en 

bra startpunkt. Enligt Holden111 är redigering en organisk process och när de första bilderna 

väl klippts ihop kommer saker tendera till att följa efter på egen hand. Även om ljudet är lite 

konstigt kommer förstagångs-filmskaparen bli förvånad över hur redigering har ett eget liv. 

Enligt Holden112 är det viktigt att i de tidiga stadierna av redigeringen undvika att förstöra det 

med överflöd av övergångar. 

 

2.10.1.6 Att tänka på vid redigering 

Vid redigering är det enligt Holden113 viktigt att inse att din publik faktiskt är ganska 

sofistikerad. Många redigerare gör misstaget att tänka att de måste skingra tittaren i varje scen 
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av berättelsen, och allt för ofta är det överflöd av förklarande tagningar som inte borde ha 

varit inkluderade. Enligt Holden114 är det här relaterat till det viktiga faktum att när du tittar på 

film behandlar du inte händelser på det sätt som du normalt gör. Om du skulle göra något i 

verkligheten skulle du uppleva och se varje steg i den processen. När denna mänskliga 

psykologi blir överförd till filmskapande är den enligt Holden ibland oförenlig med 

grammatiken av mediet. Därför, när det är dags att redigera måste enligt Holden den normala 

tanken glömmas bort och istället tänkas på redigeringsspråk. Det är bra att inte visa varenda 

lilla steg av berättelsen. Om det först är en bild på någon gör en kopp kaffe, sen visas en bild 

på kokande ägg och därefter en bild på en person som dricker kaffet så kommer det enligt 

Holden vara tillräcklig för att tittaren ska förstå vad som händer. Om någon åker på en bilresa 

kan det räcka med att visa när nyckeln vrids om och därefter en helbild på när bilen åker ute 

på vägen. Det är enligt Holden115 väldigt lätt att hamna i fällan där varenda litet steg av filmen 

förklaras för publiken som redigeraren tror inte annars kommer förstå. 

 

För att utöka det här konceptet måste filmskaparen enligt Holden116 också inse att filmen i sig 

är en selektiv syn på någonting. Redigeringen bör hoppa frå tid och plats till tid och plats. 

Även om berättelsen är stor ska enligt Holden filmen och redigeringen bara innehålla de 

utvalda viktiga delarna, annars kommer den bli för lång. Detta är enligt Holden117 varför en 

bok oftast är bättre än filmen. 

 

Den teoretiska biten av redigerande är något som kan diskuteras i all evighet. Den typen av 

manus som filmskaparen jobbar ifrån och vilken stil på bilder som filmskaparen arbetar med, 

är enligt Holden118 ofta nyckeln till vilken stil som borde användas. 

 

2.10.1.7 Redigeringskoncept - Rörelse, tid och utrymme 
När redigering pågår formas en viss typ av verklighet. Det finns enligt Holden119 några 

faktorer som redigeraren måste vara väldigt försiktig med; utrymme, tid och rörelse. Dessa tre 

grejer måste enligt Holden120 förenas med varandra väldigt noggrant, i annat fall kommer 

redigeringen bli smärtsam att titta på. Tagningarna måste flyta ihop med varandra så länge det 
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inte är någon situation som ska ha extra uppmärksamhet eller något som ska flyttas någon 

annanstans och klippningen måste göras djärvt. Utrymme är en av de mer uppenbara 

faktorerna att tänka på som redigerare. Holden121 ger ett exempel: 

 

Klipp 1 - En man går runt ett hörn, går i en korridor mot och förbi kameran. 

Klipp 2 - Samma man går längs med en väg. 

 

Enligt Holden122 finns det ett rätt och ett fel sätt att redigera det här exemplet på. Det sättet 

som är fel skulle vara att klippa från den första bilden när mannen fortfarande gick mot 

kameran och sen klippa till när han går längs med vägen. Det skulle enligt Holden123 bli 

väldigt märkligt att titta på då tittaren skulle se mannen gå från en plats till en annan utan att 

veta hur han gjort detta. Det bättre sättet hade varit att först låta mannen gå förbi kameran och 

ut ur bilden och efter det klippt till när han går längs med vägen. När publiken ser en 

redigering som den här hade de enligt Holden124 antagit att personen på ett logiskt sätt tagit sig 

från ett ställe till ett annat. Det ögonblicket då mannen går ur bilden kallas på 

redigeringsspråk en redigeringspunkt. Det är ett ställe där redigeraren kan “kliva in” och göra 

en redigering. Generellt sett är en bra redigeringspunkt vanligtvis när subjektet lämnar bilden. 

 

Rörelse kan enligt Holden125 [65] också vara nyckeln i redigering. Ofta fungerar två eller flera 

klipp bra tillsammans om de delar samma egenskaper av rörelse. Till exempel kan enligt 

Holden en bild på när en basketboll kastas klippas ihop bra med någon som fångar en fotboll. 

 

För att filmen inte ska bli någon bisarr samling av slumpmässiga händelser är enligt Holden126  

tid någonting som redigeraren måste handskas med. Precis som rörelse måste det finnas något 

som gör att det är ett tidsgap mellan vissa tagningar. Detta kan enligt Holden127 göras i en 

sekvens eller genom någon enkel redigering som har många överlappningar med rörelser. Om 

redigeringen görs som i exemplet med rörelser ovan, med tagningar som visar att tiden har 

gått, behöver enligt Holden128 inte tittaren faktiskt se att tiden går. I exemplet som togs upp 
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innan, när en man går förbi kameran och därefter klipper till när han går längs med vägen, 

hintar klippningen i sig att en viss tid har gått. När subjektet i tagningen försvinner ur bild är 

det lättare för publiken att anta att det är ett tidsförlopp från ett klipp till ett annat. 

 

2.10.1.8 Bli inte låst till manuset 
En redigering kan enligt Holden129 vara ett minfält av förvirrande möjligheter. Ett vanligt 

misstag hos nya redigerare är att bara redigera vad som står i manuset och berättelsens 

översikt. Vid redigering av en enkel scen kommer enligt Holden berättelsen att ändras hela 

tiden. Genom att välja vissa tagningar framför andra kan det enligt Holden130 produceras 

något som är väldigt olikt den berättelse som är i manuset. Manuset har orden medan filmen 

har bilderna. Som en filmskapare och redigerare kommer det enligt Holden131 alltid vara 

viktigt att tänka mycket i sidled. 

 

2.10.1.9 Håll det enkelt 
Enligt Holden132 är det bra att redigera en sak i taget. Det är vanligt att redigeraren blir 

överväldigad och vill jonglera med redigering av video, ljud, musik, titlar och effekter på 

samma gång. I professionella produktioner görs vanligtvis dessa delar av olika personer. När 

alla delar görs på egen hand och redigeraren försöker göra allt samtidigt kommer det enligt 

Holden133 sluta med total förvirring. Många redigerare kommer på sitt eget sätt att redigera på, 

vissa arbetar enligt Holden134 till exempel först med dialogljudet och lägger därefter på 

bilderna. Poängen är att inte försöka arbeta med allting samtidigt. 

 

2.10.1.10 Grundläggande effekter 
När alla klipp är på plats, väntar enligt Holden135 en helt ny aspekt av redigering - effekter. De 

två mest populära effekterna är “fades” och “dissolves”. På redigeringsspråk är de mer kända 

som “övergångar”. En “fade” är enligt Holden136 redigeringstermen för när en bild bleknar till 

eller från svart. Till exempel, i början av filmer är det enligt Holden vanligtvis praktiskt att gå 

från svart och låta bilden “blekna” fram, vilket då innebär att filmen börjar. Likadant i slutet 
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av filmen fast tvärtom, att bilden bleknar tills det blir svart. Dessa “fades” behöver enligt 

Holden137 inte bara användas i början och slutet av filmen utan kan också användas 

någonstans mitt i för att visa att tiden har passerat. Till exempel när bilden går från natt till 

dag. 

 

Kusinen till “fade” är “dissolves” och det är en annan populär effekt som många filmskapare 

använder. Det är effekten där en tagning bleknar bort och en annan kommer fram. Den 

effekten är ibland även känd som “cross-fade” eller “cross-dissolve” eftersom den går genom 

två klipp. Den här effekten är enligt Holden138 något som måste användas med försiktighet 

och hänsynstagande då nybörjaren i de flesta fall använder den på varje klipp. Resultatet blir 

då enligt Holden en anständig film som reduceras till ett visuellt sörja. En “dissolve” fungerar 

enligt Holden139 bäst på två klipp som kompletterar varandra, till exempel ett snurrande hjul 

och en snurrande tvättmaskin. Skulle en “dissolve” användas på ett snurrande hjul och en 

person som sitter på en stol skulle resultatet enligt Holden140 bli surrealistiskt. 

 

Andra enkla effekter är “wipes”, “clock wipes”, “star wipes”, “ripple edits” med mera som 

enligt Holden141 bara gör en film smaklös samt ger ett intryck av en billig och dåligt gjord 

bröllopsfilm. 

 

“Wipes” är effekter när en sida av klippet horisontellt sveper iväg medan ett annat klipp sveps 

in på samma plats. En bra sak att komma ihåg är enligt Holden142 att bara använda dessa 

effekter om de behövs i filmen, inte bara för att de finns i redigeringsprogrammet. 

 

2.10.1.11 Musik- och ljudeffekter 
De inspelade dialogerna och miljöljuden är enligt Holden143 livsviktiga element för filmen. 

Många gånger är det halva upplevelsen för någon som tittar på filmen. Om en scen utspelar 

sig på en bro, där två människor pratar med varandra kan ljudet från vattnet som rinner under 

bron användas som miljöljud. Ljudet kan till exempel enligt Holden144 först vara på en högre 
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nivå och när dialogerna börjar kan ljudet sänkas så dialogerna hörs bättre. Till detta kan enligt 

Holden145 fågelkvitter och träd som blåser i vinden användas. Det finns många sätt att skapa 

en rik ljudupplevelse för publiken som också för filmen till en helt ny nivå. Utan miljöljud 

hade filmen enligt Holden146 bara blivit tråkig och det hade känts som om någonting var fel. 

Det är väldigt viktigt att veta att i de enklaste redigeringsprogrammen går det inte att skapa 

dessa miljöljud på grund av att det endast finns ett ljudspår. I de mer avancerade programmen 

går det enligt Holden147 att lägga ljud på flera olika ljudspår, vilket innebär att olika ljud och 

ljudnivåer kan användas samtidigt. Till exempel rinnande vatten, fågelkvitter och träd som 

blåser i vinden. 

 

Förutom miljöljud och ljudeffekter är enligt Holden148 musik väldigt viktigt för att ge 

dramatik och djup till filmen. Det är en grundläggande del av filmskaparpusslet, och precis 

som ljudeffekterna visar filmen utan detta lite av en matt sida. 

 

2.10.1.12 Titlar 
Text eller titlar på filmer uppfattas enligt Holden149 kanske vara den minst exalterade biten av 

redigeringen. Utan dessa kommer enligt Holden150 ingen veta vad filmen heter, vem som är 

med i den, vem som är regissör, vem som har filmat och redigerat den. Precis som med 

övergånseffekterna är enligt Holden151 titlarna en aspekt av redigering där redigeraren kan bli 

allvarligt borttappad. Det finns enligt Holden152 vanligtvist väldigt många alternativ att skriva 

titlar på - från grundläggande som att välja typsnitt, storlek och färg, till bakgrundsskuggor, 

transparens, färgglada boxar att lägga titlarna på och så vidare.  

 

Den typen av film som skapas kommer att avgöra vilken stil som bör användas. På en intervju 

med en präst kommer det förmodligen inte passa med en spöklik orange uppsättning av titlar. 

 

Precis som med effekterna bör enligt Holden153 de olika alternativen av titlar bara användas 

för att filmen behöver dem, inte för att de finns i programmet. 
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2.11 Visa upp filmen 

Det är enligt Holden154 ingen poäng att göra en film och filmskaparen inte är beredd att visa 

upp den. Lyckligt nog finns det enligt Holden155 idag en mängd av ställen som informerar 

människor om och visar upp visuella talanger. 

 

2.11.1 Hitta ställen att visa upp filmen på 

Brainstorming är enligt Holden156 bra att göra för att hitta ställen att visa upp en egen film på, 

men det är bra att ha i bakhuvudet att inte bara hitta platser för att visa upp filmen utan också 

ställen där filmen och filmskaparen kommer att bli ihågkomna. Att kolla upp några lokala 

filmbyråer, filmkontor eller konststyrelser är bra att testa med. Men enligt Holden157 ska 

filmskaparen inte sluta där, utan ringa upp några TV-stationer och försöka hitta någon där 

som kan vara intresserad av filmskaparens talanger. 

 

Internet är enligt Holden158 idag den största marknaden för nya talanger. Att visa upp filmen 

där är ett bra sätt för att få publicitet. 

 

Filmfestivaler är ett annat sätt att få sin film uppvisad. Även om de flesta tror att det är 

glamoröst och till för större filmskapare, finns det enligt Holden159 tusen filmfestivaler 

överallt som tillgodoser oberoende filmskapare. 

 

2.12 Copyright-lagar 

Om tanken är att en film bara ska visas privat, för vänner och familj, spelar det enligt 

Holden160 ingen roll om kända låtar används. Om en film ska visas kommersiellt ska enligt 

Holden161 förbjuden musik inte användas. Kostnaden för att få tillstånd att använda en låt, ett 

film- eller Tv-klipp är enligt Holden162 väldigt hög. Om det är möjligt att få en film visad på 

TV eller festivaler kommer de förmodligen fråga om material som bevisar att musik och 

andra copyrights är godkända att använda. Dessa lagar gäller även varumärken och logotyper.  
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3. Metod/Genomförande 
 

3.1 Generell beskrivning av processen 

Här nedan beskrivs varje del av den process som varit för att skapa en komplett kortfilm som 

nybörjare. 

 

3.1.1 Idé 
För att kunna påbörja manusförfattande och planering behövdes en idé att utgå ifrån. För att få 

historien att vara så intressant som möjlig valdes ett ämne utifrån hur dagens samhälle är 

uppbyggt, ett aktuellt ämne att berätta med en historia. 

 

Dagens samhälle består idag av mycket ny teknik som utvecklas varje dag. Det sociala 

samhället blir mindre och mindre medan det tekniska tar över och blir större och större. En tid 

där varje person äger en mobiltelefon, surfplatta, dator, segway, hoverboard eller någon annan 

form av teknisk apparat. Går det att göra en kort spelfilm där ett barn är trött på all dagens 

teknik och trött på att föräldrarna inte längre är lika närvarande och intresserade av det här 

barnets vardag? Hur kan man på bästa sätt visa dagens tekniska samhälle från ett barns 

synvinkel? Vilka viktiga delar måste ingå i den korta filmen för få den intressant och hinna 

berätta så mycket som möjligt? En tid på att filmen skulle bli max 15 minuter sattes då målet 

var att den skulle kunna vara med i VAFF (Västerbottens filmfestival). Idén var klar och det 

fanns inget annat sätt att räta ut dessa frågetecken än att börja skriva manus. 

 

3.1.2 Manusskrivande 
När idén var klar påbörjades manusförfattande för att se hur idén går att berätta med en 

historia. Det var för första gången dags att skriva ett manus och med hjälp av Holden163 och 

instruktioner från Film i Västerbotten påbörjades författandet på ett sätt som ett professionellt 

manus skulle vara uppbyggt (bild 2). Alla rubriker innehöll nummer på scen, EXT (exteriör) 

eller INT (interiör), var scenen utspelar sig samt vilken tid på dygnet den utspelar sig. Efter 

mycket skrivande började manuset ta form och historien skulle tillslut handla om en cirka 10 

år gammal pojke som lever ett vanligt liv med sin mamma och pappa. Pojken spelar någon 

form av sport på fritiden, går i skolan på dagarna och leker med kompisar övrig tid. Alla runt 

omkring pojken skulle hela tiden hålla på med sina mobiltelefoner medan pojken själv hellre 
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luktade på löv. Detta för att förstärka pojkens ställning till det tekniska samhället och på något 

sätt visa tittarna hur sorgligt det är att varenda människa hellre tittar i sin telefon än att umgås 

med nära och kära. Pojken skulle vara trött på dagens samhälle och valde därför att rymma 

hemifrån och klara sig på egen hand i naturen. 

 

Det fanns så mycket att berätta så manuset slutade på 47 scener. Det kändes som väldigt 

många scener att få plats med på 15 minuter men enligt Voodoofilm.se164 och Holden165 [6] 

ska en sida av ett manus vara cirka 1 minut av filmen. Manuset landade på 15 sidor så utifrån 

detta räknades med att slutresultatet skulle bli cirka 15 minuter. 

 

Innan första inspelningsdag hade manuset ändrats cirka tre gånger. För att få andra ögon på 

manuset, då det är lätt att bli blind och fastna, användes hjälp utifrån av kompisar som fick ge 

sin uppfattning om historien. Detta hjälpte väldigt mycket då saker som inte upptäcks innan 

eller otydlig struktur i historien kunde ändras innan inspelning. 

 

Efter nästan varje inspelningsdag ändrades manuset på grund av olika anledningar. Det kunde 

till exempel vara att vissa delar av manuset visade sig inte passa in i resten av filmen eller att 

vissa scener skulle ta upp mer speltid än vad som var tänkt. Redan efter första 

inspelningsdagen fanns cirka sju minuter film enligt manuset och dessa scener var ungefär en 

tredjedel av filmen. Därför togs ett beslut om att ta bort ganska många scener ur manuset. 

 

 

																																																								
164 Badics, Fredrik. 2007. Voodoofilm. 
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Bild 2. Manus. 

 

 

3.1.3 Hitta skådespelare 
Sedan innan fanns en pojke på 10 år samt pappan till honom i min närmsta omgivning som 

gärna ville vara med i en film så utifrån detta skapades filmens karaktärer, en pojke på 10 år 

som bor med sina föräldrar. På så sätt har letandet av skådespelare helt uteblivit vilket har 

både för- och nackdelar. Självklart skulle det bästa vara att ha professionella skådespelare 

med i min film men samtidigt sparas massor med tid genom att redan ha två frivilliga den 

närmsta omgivningen. Detta underlättade också för planeringen då nära kontakt med 

skådespelarna redan fanns och planeringen av inspelningsdagar kunde göras tillsammans. Då 

deadline för filmen inte var så långt borta valdes det senare alternativet. 

 

3.1.4 Planering 
När idé och manus var färdigställt påbörjades planering kring inspelningsdagar, klädbyten, tid 

på dygnet och så vidare. Tidsplaneringen gjordes först; när inspelningarna skulle äga rum, hur 
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lång tid dessa skulle ta och vilket datum sista inspelningsdag var tvunget att vara för att hinna 

klart med filmen i tid. Deadline för en helt färdigställd film blev 18 maj då detta var datumet 

för sista anmälningsdag till VAFF. Att planera inspelningsdagar var mycket svårare än tänkt. 

Scener som utspelar sig på samma plats är smidigast att filma under samma dagar för att göra 

inspelningstiden så effektiv som möjligt. Det kändes som en lätt planering men väl under 

planeringstiden insåg jag att det fanns fler delar att ta hänsyn till. Till exempel fanns det 

scener som utspelade sig på samma plats men under olika dagar i filmen, därför behövdes det 

planeras vilka kläder skådespelarna skulle ha på sig i vilka scener för att de inte ska råka ha 

olika kläder vid samma tillfälle i filmen. Det blev en lång process som gjordes om flera 

gånger och tillslut var planeringen ganska klar, men den blev aldrig helt färdig. Jag valde att 

frångå planeringen lite då det var lättare att känna varje inspelningsdag vad som skulle spelas 

in. Samtidigt fanns en planering att luta sig mot och ha som riktlinje för att ändå lyckas göra 

inspelningen effektiv. Utöver tidsplaneringen påbörjades en separat klädplanering med vilka 

kläder som skulle vara i vilka scener. Den planen höll första inspelningsdagen men därefter 

föll den då det blev för rörigt att göra olika typer av planeringar och försöka få någon struktur 

på dessa samtidigt som alla inspelningar, klippning samt redigering skulle hinnas med. Det 

blev helt enkelt för mycket för en “enmansproduktion”. 

 

3.1.5 Inspelning/ljudinspelning 
Dagen innan första inspelningsdagen gjordes en lista på vad som skulle tas med till 

inspelningsplatsen. Det var allt ifrån alla tekniska prylar och tillbehör till rekvisita och 

matsäck till skådespelarna. Då dagen var kommen tog vi oss till en stuga i skogen som en vän 

lånat ut. De första scenerna som spelades in var slutet av filmen, när pojken har rymt 

hemifrån. Dagen gick bättre än planerat då alla scener från stuga hanns med men enligt 

planeringen skulle behövas två inspelningsdagar. Efter den dagen frångicks 

inspelningsschemat successivt då det var lättare att tillsammans med skådespelarna komma 

överens om vilka scener som skulle filmas härnäst efter varje inspelningstillfälle. 

 

Ljudet från varje scen spelades in separat med hjälp av mikrofon som satt på en bom. För att 

lättare kunna synka ljudet i redigeringen skulle det användas en filmklappa vid varje tagning. 

Det var någon som användes de första tagningarna men även den delen frångick 

produktionen. Detta bland annat på grund av att det glömdes bort men också för att det inte 

var så många dialoger som spelades in, alltså inte så många läppar som behövde synkas i 

slutändan. 
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3.1.6 Redigering 
När alla scener var inspelade och allt material var tillgängligt påbörjades klippning och 

redigering av materialet. Detta gjordes i Adobes program Premiere Pro. I början av projektet 

klipptes varje scen efter varje inspelningsdag. På så sätt märktes hur mycket av filmen varje 

scen tog upp. Efter få inspelningsdagar konstaterades att filmen skulle bli mycket längre än 15 

minuter om manuset skulle följas. Därför plockades vissa scener bort och manuset skrevs 

flertalet gånger. 

 

Även om klippning gjordes efter varje inspelningsdag behövdes en helt ny klippning göras 

från grunden när allt material var insamlat. Detta för att få en röd tråd genom filmen och 

kunna bygga ihop historien på ett bra sätt. Det var så pass mycket som plockades bort från 

manuset så klippningen gjordes helt utan att titta något på manus. Filmen gjordes utifrån hur 

varje scen kunde klippas ihop till en enda historia. 

 

När klippningen var klar skulle ljudet som spelats in separat läggas på och synkas med 

bilderna. Trots den slarviga användningen av filmklappa gick ljudpåläggningen smidigt och 

effektivt. 

 

När bilder och ljud var färdigklippt påbörjades färgredigering av alla klipp. Detta gjordes med 

hjälp av filter som finns i Premiere Pro men också med hjälp av filter från Red Giant - Magic 

Bullet Looks. Då alla klipp inte har samma ljus och färger lades det först på filter och därefter 

korrigerades varje klipp enskilt för att alla bilder skulle passa ihop färgmässigt i slutändan. 

 

När hela filmen var klar lades “crop lines” till för att få en mer “filmisk” känsla. Det är två 

svarta linjer, en upptill och en nedtill i bild. Detta gjorde väldigt stor skillnad för filmkänslan. 

Till sist lades rubrik och eftertexter till. 

 

3.1.7 Finansiering 
Den här filmen var en lågbudget-film och därför behövdes inte så mycket pengar. Däremot 

behövdes pengar till en kamera-rig för att kunna filma stadigt, ett extra kamerabatteri, ett 

polarisationsfilter, mat och dryck samt resor. Därför vände jag mig till Film i Västerbotten, ett 

företag som hjälper unga filmskapare ekonomiskt och praktiskt. En ansökan skickades in och 

efter cirka en månad blev produktionen beviljad 2800 kronor. Inte så mycket för att producera 
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en film men tillräckligt för att täcka de kostnader som behövdes för den här filmen. 

 

3.1.8 Visa upp filmen 

Innan filmen började skapas var tanken att den skulle bli klar i tid för att kunna vara med i 

Västerbottens Filmfestival. Deadline för detta var 18 maj och klockan 22 den dagen blev 

filmen klar. Alltså visades den upp på Folkets Bio i Väven den 27 maj på Västerbottens 

Filmfestival i Umeå. 

 

3.2 Primärdata 
Primärdata är information som forskaren/utredaren själv samlar in, till exempel enkäter, 

intervjuer och observationer. Utredaren samlar själv in och tolkar informationen till skillnad 

från sekundärdata som någon annan har samlat in. I denna studie har primärdata i form av 

intervjuer används. Samma frågor har ställts till flera personer med mer och mindre erfarenhet 

av filmskapande. 

 

 

3.2.1 Intervju 
Då det har varit svårt att få tag på människor i branschen som har tid att göra en intervju öga 

mot öga har frågorna ställts via e-post. Den typ av intervju som används är strukturerad intervju, 

vilket innebär att frågorna är ordagrant nedskrivna från början. Det man vinner på en strukturerad 

intervju är betydligt högre träffsäkerhet på bedömningen samt att risken för diskriminering hos 

kandidaterna minskar. Eftersom intervjuerna gjorts via e-post har möjlighet till följdfrågor inte funnits, 

vilket också gör detta till en strukturerad intervju. 
 

 

3.2.2 Urval av personer 

Frågorna har ställts till fyra olika personer med erfarenhet inom filmbranschen. Några av 

personerna har arbetat många år med film medan andra precis har startat sin karriär. Valet av 

personer har gjorts på det sättet för att få en helhetsbild över vad som krävs och vad man 

behöver tänka på när man skapar film. Genom att ha både erfarna filmskapare och 

filmskapare i uppstartsfasen kan jag svaren ges utifrån olika synvinklar. 

 

3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är insamlad information som utredaren/forskaren inte samlar in själv utan 
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kommer istället från exempelvis litteratur, handböcker, vetenskapliga tidskrifter eller 

webbplatser. I denna studie har kurslitteratur samt information från internet använts. 

 

3.3.1 Litteraturstudie 
För att bli insatt i ämnet “filmskapande”, ta reda på hur det bästa sättet att skapa film på för 

första gången är samt för att skapa en teoretisk referensram har litteraturen “Get started in 

film making” av Tom Holden används. Det är en bok för personer som är nybörjare inom 

ämnet. Boken behandlar alla områden som en nybörjare bör känna till inför skapandet av 

första filmen. Den behandlar bland annat ämnen som; manusskrivande, ljusteknik, ljudteknik, 

att välja kamera, att hitta skådespelare och finansiering.  

 

3.3.2 Internet 
Information har även samlats in från Voodoofilm.org som är en hemsida för filmskapare. 

Hemsidan innehåller bland annat en filmskola som behandlar alla delar inom filmskapande 

samt intervjuer med personer som är erfarna inom branschen.  
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4. Emipri 
Den här delen behandlar den information som samlats in. 

 

4.1 Emil Mkrttchain - VD, regissör, manusförfattare, producent på Apricotstone. 
Det som ingår i planeringen av en film är enligt Emil många olika delar. Det är research, 

idéutveckling, manusskrivande, scenfördelning, schemaläggning, budgettering, 

finansieringsplan, projektbeskrivning, visioner av nyckelpersoner, målsättningar, 

ansökningar, testfilmningar, storyboard, treatment, locationscounting (hitta 

inspelningsplatser) samt referensmaerial. 

 

När man skriver manus är det viktigt för Emil att göra det enkelt för sig och fokusera på 

storyn. När manuset är skrivet och det är dags att hitta skådespelare är Emils förslag att 

använda sig av egna nätverk, sociala medier, statistföreningar, filmacaféer eller andra 

sidor/grupper som finns. Utöver detta berättar Emil att det finns professionella casting-agenter 

som kan hjälpa till med detta. 

 

När det är dags att börja spela in filmen har Emil några olika förslag vad gäller ljussättning 

och ljudinspelning. När ljudet ska spelas in är ett vanligt misstag att det saknar djup eller att 

ljudet är för bearbetet. Därför säger Emil att det är viktigt att tänka på när man spelar in att 

ljudet ska förstärka bildens djup. Ljussättningen ska hållas så naturligt som möjligt men ändå 

lyckas hitta en stil man tycker om. Ett vanligt misstag som begås vid ljussättning är att man 

ljussätter för mycket och gör att filmen saknar motiverande karaktär. 

 

Till sist berättar Emil att när man regisserar är det är viktigt att vara sann mot sig själv och ha 

en stark vision samt vara handlingskraftig. 

 

4.2 Dinis Rodrigues - B-foto och teknikansvarig på Apricotstone. 

När man ska skriva manus säger Dinis att det är viktigt att man är genuin med det man 

skriver. Manuset ska komma från hjärtat oavsett om det genren är drama, skräck eller komedi. 

När det är dags att hitta skådespelare säger Dinis att man kan ta människor man känner eller 

människor man sett jobba och tycker gör jobbet bra. Utöver det kan man vända sig till ett 

castingbolag som hittar skådespelare åt än eller vända sig till en webbplats där det finns stora 

databaser med skådespelare. På så sätt kan man välja de skådespelare man tror skulle passa 
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bäst till sin film utifrån deras egenskaper. 

 

När det gäller ljussättning på inspelningsplatsen säger Dinis att tekniskt sett ska man se till att 

det finns tillräckligt med strömkällor och ta reda på innan var solen ligger den tid på dagen 

som inspelningen ska äga rum. Kreativt sätt ska man se till att ljussättningen förhöjer känslan 

av scenen. Vanliga misstag som begås vid ljussättning är säkerhetsbrist på lampor och att 

koppla för många lampor på samma uttag så de slås ut. Det är också viktigt att tänka på hur 

lamporna transporteras då de är väldigt sköra och lätt kan gå sönder, speciellt när lamporna är 

på. 

 

När det gäller ljudinspelning säger Dinis att det är viktigt att veta så mycket som möjligt om 

platsen innan inspelning och fundera över åtgärder om det behövs. Dinis förklarar att man vill 

ha rent ljud, att det gäller att försöka få bort så mycket “smutsigt” ljud som möjligt från 

inspelningsplatsen alternativt undvika platser med för mycket störande miljöljud. Förutom det 

säger Dinis att det är viktigt att välja rätt mikrofon till varje situation och att använda dessa 

nära ljudkällan under inspelning. 

 

Bildmässigt säger Dinis att det är viktigt att ha rätt exponering, inte för ljust och inte för 

mörkt. Man bör ha koll på att saker som inte ska vara i bild inte är det, till exempel sladdar. 

Enligt Dinis är resten kreativt arbete. 

 

När man regisserar en film är det enligt Dinis viktigt att man tror på det man gör, man ska 

kunna stå för sin film och försöka se till att man får det man vill ha under själva inspelningen. 

Att behandla människor med respekt så att man själv blir respekterad och får ett bra jobb 

tillbaka av skådespelare och medarbetare. 

 

4.3 Gabriel Mkrttchian - Filmfotograf på Apricotstone 

I planeringen av en film säger Gabriel att de delar som ingår är idé, manus, förproduktion, 

produktion, postproduktion och premiär. 

 

För att manuset ska bli bra tycker Gabriel att det ska komma från personen själv, att det finns 

en personlig kontakt med berättelsen. Gabriel säger också att det är bra att våga skriva manus 

utan att ha några gränser då det ändå kommer att styckas ned, ändras och anpassas under 

produktionens gång. När en idé kommer upp säger Gabriel att den ska skrivas ned på det sätt 
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som den kommer naturligt från författaren. 

 

Skådespelare kan man hitta överallt enligt Gabriel. Det som styr är vad filmskaparen vill och 

på vilket sätt filmskaparen vill jobba. Ett tips från Gabriel är att arbeta med skådespelare man 

känner sig bekväm med och som ger utrymme för filmskaparens regi. Det finns enligt Gabriel 

skådespelare som tar över helt och hållet om regissören är för osäker. När det är dags att 

regissera säger Gabriel att det är viktigt att komma ihåg att man som regissör eller 

filmskapare inte bara är konstnär, man är också en ledare för ett helt team. För att få ut så 

mycket av teamet är det viktigt att få med sig människorna i det. 

 

När det gäller ljussättning på inspelningsplatsen säger Gabriel att filmskaparen först och 

främst ska ta sig tid att se hur platsen ser ut i sitt normala skick. Därefter är det viktigt att ta 

reda på; vad och hur kan platsen förbättras? Kan ljus blockas av eller behövs det mer ljus? 

Vill filmskaparen ändra färg eller intensitet? När dessa frågor är besvarade finns också svaren 

för vad som behövs inför inspelningen. Gabriel säger att det inte alla gånger behövs göras 

någonting åt inspelningsplatsen ljusmässigt. Därför menar Gabriel att det är väldigt viktigt att 

ta reda på hur platsen ser ut innan, därefter är det upp till filmskaparen att ta ställning till vad 

som behöver ändras, både estetiskt och ekonomiskt. Missar man att göra en research av 

platsen innan inspelning kan man enligt Gabriel förvänta sig problem under inspelningen. 
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5. Resultat 
 

5.1 Svar på frågeställningar 

I den här delen blir frågeställningarna besvarade utifrån litteraturstudie, internetkällor, 

intervjuer samt egna erfarenheter. 

 

5.1.2 Vilka delar ingår i filmskapande? 
När en film ska skapas ingår en rad olika delar innan filmen är klar att visas upp. För det 

första ska det finnas en idé som sedan ska skrivas om till en historia i ett manus. När manuset 

är klart ska passande skådespelare hittas till filmen genom till exempel kompisar, familj eller 

castingföretag. Därefter är det bra att ha repetitioner med skådespelarna innan inspelningen. 

Innan inspelningen kan börja måste det även finnas inspelningsplatser att spela in de olika 

scenerna på. 

 

Finansiering är något som kan behövas för att ha råd att skapa filmen. Ska finansiering sökas 

externt måste en noggrann budget finnas för att lättare få pengar. När planering, repetitioner 

och budgetering är klart är det dags att påbörja inspelningen. Efter inspelningen ska filmen 

klippas ihop och färgredigeras. Utöver detta ska även inspelat ljud läggas på och bearbetas. 

När filmen är helt färdigställd är det dags att visa upp den, till exempel på någon filmfestival 

eller sociala medier. 

 

5.1.3 Vad är bra att tänka på när man gör film för första gången? 
Här nedan följer en sammanfattning på vad som är bra att tänka på när man skapar film för 

första gången. 

 

5.1.3.1 Manus 
När ett manus ska skrivas är det väldigt viktigt att veta vad berättelsen ska handla om samt 

vilka karaktärerna i filmen är. Det ska inte göras för krångligt utan fokusera på berättelsen. 

Oavsett vilken genre filmen är ska manuset skrivas genuint och från hjärtat. Däremot finns det 

såklart saker som måste vara rätt för att lyckas med ett manus. En av de sakerna är 

karaktärerna. Alla dialoger som ingår i manuset ska sägas av en karaktär som föreställas att 

säga det. Ett sätt att ta reda på vilka karaktärer som passar är att till exempel välja tre siffror 

som karaktärer och därefter ställa frågorna “på vilket sätt relaterar de till varandra?”, “är de 

kvinnor eller män?”, “varför är de i ditt manus?”, “vad arbetar de med?” samt “är de den goda 
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eller onda?”. På så sätt kan ideer formas i huvudet. 

 

För att få ett professionellt intryck ska manuset skrivas enligt en mall där nummer på scen, 

plats samt INT/EXT ska finnas med i varje rubrik. INT står för interiör och betyder att scenen 

utspelar sig inomhus. EXT står för exteriör och betyder att scenen utspelar sig utomhus. Alla 

dialoger ska vara indragna två steg alternativt centrerad. Karaktärernas namn ska vara 

indragna tre steg alternativt centrerar samt stå med fet text. Viktigt att tänka på är att 

kameravinklar och kamerarörelser inte ska finnas med i manuset. Det är regissörens jobb. 

 

Tumregel: 1 sida i manuser = 1 minut spelfilm. 

 

5.1.3.2 Casting 
När en film ska skapas första gången är det lättaste sättet att hitta skådespelare på genom 

vänner och familj. Att använda sig av sociala medier är ett bra sätt att hitta skådespelare på. 

Om det inte går kan man vända sig till ett casting-bolag alternativt teaterföreningar eller 

konstskolor. 

 

5.1.3.3 Ljussättning 
Det behövs inga stora ljussättningar om filmen spelas in hemma hos någon och 

förutsättningarna med stora fönster och bra ljus redan finns. Det som är bra att tänka på vid 

ljussättning är att det ska vara så naturligt som möjligt och att ljuset förhöjer känslan av 

scenen. Upplevs kontrasten för hög ska ett lättningsljus sättas in och om kontrasten är för stor 

och den mörka delen av skådespelarens ansikte flyter ihop med den mörka bakgrunden ska ett 

bakgrundsljus sättas in. Ska någon scen spelas in utomhus är det bra att innan inspelningen ta 

reda på vad platsen har för ljusförutsättningar och hur solen ligger när inspelningen ska äga 

rum. 

 

5.1.3.4 Ljud 
Ljud är en så pass viktig del i filmen att om ljudet är dåligt kommer hela filmen vara dålig. 

Ljudet är en egen del med egna egenskaper, kvaliteter och krav. Redan vid inspelningen ska 

ljudnivåerna kontrolleras så att det som spelas in inte är för högt och inte för lågt. Se till att 

hålla mikrofonen nära ljudkällan. Innan inspelningen är det bra att veta hur miljöljudet på 

inspelningsplatsen är. Går det att ta bort vissa ljud? Om det är för mycket ljud som förstör 

inspelningen är det bättre att välja en annan plats. 
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5.1.3.5 Inspelningsplatser 
Genren på filmen är en viktig del när det gäller att välja inspelningsplatser. Är det en 

kriminalfilm där möten ska ske i hemlighet är det bra att välja öde ställen som till exempel 

under någon bro eller långt ut i skogen och så vidare. 

 

Viktig fakta att ta reda på om inspelningsplatsen: 

- Hur enkelt är det att ta sig dit? 

- Hur stor är platsen? 

- Vilka faciliteter har den (el, toaletter m.m.)? 

- Vilka tillstånd krävs? 

- Hur ser platsen ut? 

 

Något som inte får glömmas bort är att det går att fråga restauranger eller bondgårdar om att 

få hyra eller låna stället som inspelningsplats. 

 

5.1.3.6 Finansiering 
Innan det är dags att ta reda på om någon vill hjälpa till med finansieringen av filmen måste 

en budget göras för att ta reda på hur mycket filmen kommer att kosta. Viktigt att tänka på är 

att allt inte behöver kosta pengar. Till exempel kanske det går att låna kameror och tillbehör? 

Mat, dryck och resekostnader är något som kommer behövas läggas till i budgeten. Av 

artighet är det bra att bjuda skådespelare och team på dessa saker. Speciellt om tanken är att 

de ska jobba gratis för att hjälpa till. 

 

Saker som kan komma att kosta pengar: 

- Make-up 

- Hårstylist 

- Specialeffekter 

- Kläder 

- Rekvisita 

 

Finansiering kan man få genom olika organisationer som arbetar med att finansiera nya 

filmskapare. Om man är bosatt i Västerbotten finns till exempel Film i Västerbotten som 

arbetar med att hjälpa och stötta kreativa ungdomar. 
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5.1.3.7 Inspelning 
För att göra det så enkelt som möjligt vid redigeringen är det bra att också filma med sikte på 

enkel redigering. Detta görs genom att se till att det finns en bra kontinuitet och mycket 

klippbilder att välja på. Ett exempel på dålig kontinuitet är att en väggklocka i ena bilden står 

på en viss tid och i nästa klipp har den hoppat fram 15 minuter. För att förhindra detta bör en 

klocka inte finnas med i bild så länge den inte är betydande för scenen. Om så är fallet kan en 

bra idé vara att inte ha klockan i fokus, då märks det inte att den hoppat fram 15 minuter i 

nästa klipp. Två andra vanliga misstag är när levande ljus eller cigaretter finns med i filmen. 

Ett ljus kommer att bli kortare och fyllt av mer stearin ju längre tiden går. Därför kan det lätt 

hända att ljuset är långt i första klippet och helt plötsligt har det blivit mycket kortare nästa 

sekund i filmen. Samma sak gäller med cigaretter då dessa blir kortare väldigt fort. Ena 

sekunden tänder skådespelaren en cigarett och andra sekunden fimpar den cigaretten. Viktigt 

att tänka på är att släcka ljusen och cigaretterna mellan tagningarna. När en cigarett ska vara 

med i filmen kan det också vara en bra idé att inte ha med när skådespelaren tänder cigaretten, 

om det inte är betydande för scenen. 

 

Vädret och miljön runt skådespelaren är två andra saker som lätt kan förstöra en hel scen. 

Viktigt att tänka på är att om inspelningen äger rum under olika dagar är det lätt hänt att det i 

filmen är strålande sol ena sekunden och andra sekunden blixtar och dunder. Miljön runt 

skådespelaren är speciellt viktig att tänka på då det gäller saker runt omkring som 

filmskaparen själv inte kan kontrollera. Till exempel om skådespelaren står bredvid en 

parkerad grön bil i ena klippet och en sekund senare står det en grå bil där. 

 

När det gäller själva filmningen är det viktigt att filma inklippsbilder, detaljbilder, som är 

betydande för scenen. Om skådespelaren sitter och läser en tidning och sedan höjer på 

ögonbrynen kommer inte tittaren förstå varför hen höjer på ögonbrynen. Det är därför viktigt 

att i det här fallet, med en närbild, filma den rad i tidningen som skådespelaren höjer 

ögonbrynen för. Inklippsbilder är bilder som binder ihop tagningarna och ger visuella detaljer 

i berättelsen. Dessa kan skapas genom att byta vinkel eller enkelt addera en relevant detalj till 

scenen. 
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5.1.3.8 Färdigställande av film 
Många som gör film för första gången tar inte hänsyn till redigeringen. Det är en unik del i 

filmskapandet och utan redigering kommer filmen att bli en slumpmässig blandning av 

tagningar, fruktansvärt ljus, misstag, tvivelaktiga kameravinklar och allmänna saker som gör 

ont att titta på. 

 

5.1.3.8.1 Redigeringsprogram 

Det finns flera olika program att redigera i, men dessa är de vanligaste: 

- iMovie (finns vanligtvis på Mac-datorer) 

- Windows Movie Maker (finns vanligtvis på PC-datorer) 

- Adobe Premiere 

- Pinnacle 

- Sony Vegas 

- Final Cut Xpress 

 

När det gäller de mest simpla redigeringsprogrammen, till exempel iMovie och Windows 

Movie Maker, fungerar dessa oftast som “dra-och-släpp”-principen. Det kan med längre och 

större projekt göra redigeringen ineffektiv då tidslinjen där alla klipp läggs kommer att bli full 

och rörig. Det kan medföra att klipp råkas läggas över andra klipp som då skrivs över. En 

annan nackdel med dessa program är att när en tagning klipps ned till den bit som behövs i 

filmen kommer övriga delen av klippet att försvinna för gott. Det finns alltså inget original att 

gå tillbaka till. Det är därför bättre att använda Adobe Premier eller Final Cut Xpress då dessa 

inte lider av de ovan nämnda problemen. 

 

5.1.3.8.2 Logga 
Till att börja med är det bra att logga videofilerna. Det innebär att varje klipp namnges, 

kommentarer ges samt vilken sida i manuset klippet tillhör. Logga görs för att lättare hitta åt 

exakt det klippet man behöver. Ett annat sätt är att göra så kallade “sub-clips”. Det är en 

mindre del av ett större klipp. 

 

5.1.3.8.3 Redigera på egen hand 

Att tänka på när en film ska redigeras är att göra det på egen hand, utan att ha någon annan 

person inblandad. Det är vanligtvis ett stort misstag att redigera med andra eftersom folk 

oftast inte kommer överens om hur redigeringen ska se ut. Väl i redigeringen är det också 



51	
	

viktigt att tänka på att allt filmat material inte behöver vara med i filmen. Det är inte säkert att 

vissa tagningar passar in i filmen som det var tänkt från början. 

 

5.1.3.8.4 Var ska jag börja? 
Det bästa sättet att starta en redigering på är att klippa ihop några bilder som har relevans till 

den första scenen och därefter kommer saker tendera till att följa efter på egen hand. 

 

5.1.3.8.5 Tänk bortom det normala 
Många redigerare gör misstaget att tänka att de måste skingra tittaren i varje scen av 

berättelsen, och allt för ofta är det överflöd av förklarande tagningar som inte borde ha varit 

inkluderade. Det här är relaterat till det viktiga faktum att när du tittar på film behandlar du 

inte händelser på det sätt som du normalt gör. Om du skulle göra något i verkligheten skulle 

du uppleva och se varje steg i den processen. Därför, när det är dags att redigera, måste den 

normala tanken glömmas bort och istället tänkas på redigeringsspråk. Det är bra att inte visa 

varenda lilla steg av berättelsen. Om det först är en bild på någon gör en kopp kaffe, sen visas 

en bild på kokande ägg och därefter en bild på en person som dricker kaffet så kommer det 

vara tillräcklig för att tittaren ska förstå vad som händer. Om någon åker på en bilresa kan det 

räcka med att visa när nyckeln vrids om och därefter en helbild på när bilen åker ute på vägen. 

 

5.1.3.8.6 Övergångar 
Det finns tre olika saker som är bra att tänka på när film görs för första gången. Det är rörelse, 

tid och utrymme. Det är för att alla tagningar i filmen ska flyta ihop så bra som möjligt. Om 

en man går runt ett hörn och sedan fortsätter mot och förbi kameran för att sedan gå på en väg 

finns det ett rätt och fel sätt att redigera detta på. För att få tagningarna att flyta ihop och få 

tittaren att förstå hur mannen på ett logiskt sätt förflyttat sig, bör det klippas till när mannen 

går på vägen först när han gått förbi kameran. Om klippningen skulle ske innan mannen gått 

förbi kameran skulle publiken förstå att han tagit sig från en plats till en annan, men inte hur. 

 

För att filmen inte ska bli en slumpmässig samling av händelser är det bra att tänka på vilka 

klipp som passar med varandra när det ska visas att tid har passerat. Någon som kastar en 

basketboll passar bra ihop med någon som fångar en fotboll till exempel. På så sätt har kan 

tittaren uppfatta ett tidsglapp utan att det ser konstigt ut i filmen. 

 

Genom att redigera på dessa sätt behöver inte tittaren faktiskt se vad som hänt på vägen till 
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nästa klipp. 

 

Andra sätt att visa på att en viss tid har passerat mellan två olika klipp är att använda sig av e 

effekt som i redigeringsprogram heter “fade”. Det är en effekt som gör att bilden bleknar tills 

den blir svart och uppmanar på så sätt tittaren om att tid har passerat. Det som är bra att tänka 

på när det gäller övergångseffekter är att inte använda dessa bara för att de finns tillgängliga i 

programmet, utan att använda dessa för att de behövs i filmen. 

 

5.1.3.8.7 Ljud 
När det gäller ljud i filmen är det viktigt för en filmskapare att veta att det är minst halva 

upplevelsen av filmen. Därför är det bra att använda sig av miljöljud som fågelkvitter, 

blåsande träd och så vidare. Viktigt att veta är också att i de enkla redigeringsprogrammen 

finns oftast bara ett ljudspår, vilket innebär att det inte går att ha flera ljud samtidigt. Om 

filmen ska ha blåsande träd och fågelkvitter samtidigt måste flera ljudspår finnas så att dessa 

ljudklipp kan läggas under varandra. Det är också väldigt viktigt att dialoger är inspelade med 

en extern mikrofon och inte direkt i kamerans mikrofon. Dåligt ljud på dialoger är bara 

irriterande och sänker statusen på filmen. Förutom miljö- och dialogljud är musik en 

ordentligt stämningshöjare som är ett måste. Dock är det viktigt att tänka på de Copyright-

lagar som finns. Det är inte tillåtet att använda någon annans musik så länge det inte tydligt 

framgår att det är gratis musik eller att filmskaparen betalat för att använda den. Ska filmen 

bara visas privat går det bra att använda andras musik men om den väl visas upp någon 

annanstans och ägaren till musiken hittar den kan det komma att kosta väldigt mycket för 

filmskaparen. 

 

5.2 Kortfilm 

Resultatet av det här projektet blev en cirka 11 minuter kortfilm i formatet 1080p, HD-

kvalitet.  Filmen hade premiär den 27/5 2017 under Västerbottens filmfestival på Folkets bio i 

Väven, Umeå. 
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6. Diskussion och slutsats 

 

6.1 Diskussion 
I den här delen ska mina erfarenheter av att skapa film appliceras på teorin för att se hur väl 

teorin stämmer överens med verkligheten.  

 

6.1.1 Manus 

Enligt teorin skulle det vara bra att ha ett färdigt manus innan man börjar filma då detta är 

nyckeln för att visa andra vad man vill göra, vad anslaget är samt vilka karaktärerna är. Jag 

började hela min produktion med att skriva ett manus och såg också till att det var färdigställt 

innan jag påbörjade min första inspelningsdag. Precis som Holden [1] nämner i sin bok finns 

det inga karaktärer eller story utan ett manus. Därför arbetade jag igenom manuset flera 

gånger tills jag kände att det var färdigt för att filmas. Att ha ett färdigt manus innan 

inspelning stämmer överens med verkligheten. Hade inte ett färdigt manus funnits hade jag 

behövt improvisera mina scener och i huvudet försöka få ihop bilderna med storyn. Det hade 

tagit mycket längre tid och filmen hade förmodligen saknat en röd tråd både i berättelsen och 

bildmässigt. 

 

6.1.1.1 Karaktärer 

Då större delen av min film endast bestod av två karaktärer underlättade arbetet för att forma 

dessa väldigt mycket för mig. Jag utgick ifrån Holdens frågeställningar “på vilket sätt 

relaterar de till varandra?”, “är de kvinnor eller män?”, “varför är de i ditt manus?”, “vad 

arbetar de med?” samt “är de den goda eller onda?”. Jag kom fram till att huvudkaraktären 

ska vara ett barn, cirka 10 år gammal och pojke. Den andra karaktären skulle vara barnets 

pappa. Karaktärerna skulle ha en väldigt stark far-och-son-relation samt leva ett “normalt” liv 

med arbete, skola och fritid. Varför jag valde två män var för att det känns ovanligare med en 

stark relation mellan far och son än en stark relation mellan mor och dotter. 

 

6.1.1.3 Format på manus 
Som Holden166 [7] beskrev att ett format på manus ska vara för att det ska framstå som 

professionellt valde jag också att göra mitt manus. Jag utgick från Film i Västerbottens mall 

och den såg likadan ut som den i Holdens bok. Det teorin beskriver är precis som man gör i 

																																																								
166  
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verkligheten. Om ett manus inte skrivs på det sättet skulle jag tycka att det inte är ett riktigt 

manus. 

 

6.1.2 Casting 

För mig behövdes ingen speciell casting eller något avancerat sökande av skådespelare. 

Dessutom skulle min film bara ha två karaktärer. I min närhet hade jag en pojke på 10 år och 

hans pappa som verkligen ville vara med i min film. Detta gjorde såklart hela den här 

kategorin mycket lättare. Hade jag inte haft dessa två som frivilliga hade jag behövt söka efter 

skådespelare på teaterskolor eller via sociala medier eftersom jag inte känner någon annan 

pojke i 10-årsåldern. Det är lättare att hitta skådespelare än man tror, speciellt om man inte är 

så kräsen. Vill man dock att filmen ska bli så bra som möjligt är det bra att lägga krut på den 

här delen av planering då skådespelare som inte har så mycket erfarenhet kan sänka filmens 

kvalitet ganska mycket. Jag hade dock inte tillräckligt med tid för att hinna genomföra alla 

delar på bästa sätt så jag valde att prioritera inspelningen och redigeringen för att få filmen så 

snygg som möjligt. Detta innebar också att jag inte hade några repetitioner med 

skådespelarna, vilket jag i efterhand ångrar då jag tror att det hade gjort att inspelningarna 

blev mer strukturerade och skådespelarnas prestationer bättre. 

 

6.1.3 Val av kamera 
De kameror som beskrivs i teorin är äldre kameror och vad man använde mer för längesedan. 

Idag kan man filma med systemkameror och få en väldigt bra kvalitet. Jag valde att filma med 

min systemkamera Canon 80D. Det är en kamera som filmar i full HD och ger väldigt 

kvalitativa bilder. 

 

6.1.4 Ljussättning 
Enligt teorin behövs inga stora ljusuppsättningar då det kan vara möjligt att bra 

ljusförutsättningar redan finns i hemmet. För att det ska vara möjligt skulle jag säga att du 

behöver väldigt stora fönster och pricka in inspelningen på en dag då det är väldigt ljust ute 

men inte strålande sol. Jag har varit tvungen att använda mig av extra lampor för att få till ett 

bra ljus. Om filmen ska utspela sig på kvällstid kan jag dock hålla med om att extra lampor 

inte behövs. Trepunktsljussättning är ingenting som jag använt mig av men hade jag haft mer 

tid kanske det hade varit ett alternativ, dock har jag klarat mig bra utan den tekniken. 
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6.1.6 Ljud 
Ljud är exakt som det beskrivs i teorin, minst halva upplevelsen av filmen. Det är något jag 

sedan innan fått lära mig under olika utbildningar. Är ljudet dåligt, är filmen dålig. Det går 

inte att göra en bra film utan bra kvalitet på ljudet. Det gäller alla typer av ljud; dialoger, 

miljöljud och musik. Jag valde att låna en mikrofon med tillhörande bom från Film i 

Västerbotten för att få ljudet så professionellt som möjligt. Det som jag upptäckte är viktigt 

vid ljudinspelning, som också beskrivs i teorin, är att hela tiden kolla så nivåerna är rätt. Är 

inspelningsnivån för låg kommer den behövas höjas i redigeringen vilket kan resultera i att 

ljudet förstörs. Som teorin säger kommer ljudet också att behöva redigering, Jag behövde 

brusreducera alla ljudklipp för att få ljudet så rent som möjligt.  

 

6.1.7 Inspelningsplatser 
Precis som teorin säger är det bra att hitta inspelningsplatser som passar filmen och filmens 

genre. Förutom att min film skulle utspela sig i hemmet skulle huvudkaraktären också rymma 

hemifrån och hitta en stuga. Det skulle vara en stuga med skog och is runtom. Som tur var 

fick jag låna en stuga via en kontakt som hade precis det jag sökte och valde därför att ta den. 

Enligt teorin filmas många lågbudgetfilmer in i skaparens eget hem och jag filmade i 

skådespelarnas hem så jag skulle säga att mitt val av inspelningsplats stämmer överens med 

vad teorin säger. Hade jag gjort en längre film hade jag behövt hitta flera inspelningsplatser 

och då behöv tagit itu med begränsningar och tillgång till platser, men nu klarade jag mig på 

två platser. 

 

6.1.8 Finansiering 
Teorin säger att summan av vad filmen kommer att kosta först måste tas reda på och därefter 

kan man söka om bidrag. Jag valde att vända mig till Film i Västerbotten och mycket riktigt 

ville de ha en uppstaplad budget med vad som kommer att kosta och hur mycket det kommer 

att kosta. Det som skulle kosta i min film var, precis som teorin säger, resekostnader, mat och 

teknik. Jag ansökte om en summa på 10,000 kronor och då hade jag räknat in en del av den 

kamera jag ville köpa. Jag fick tillslut 2300 kronor vilket kändes som en liten summa men 

som teorin säger går det att låna teknik, men mat och resor måste bekostas. 

 

6.1.9 Action! 
Enligt teorin är det bra att göra ett kallelseschema till samtliga i arbetslaget. Jag valde att inte 

göra det eftersom vi var så få inblandade. Hade det däremot varit ett större team skulle jag 
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absolut ha gjort ett sådant för att alla medverkande ska få samma information och lätt veta 

var, när och hur alla inspelningar ska äga rum. Enligt teorin ska ett kallelseschema även 

innehålla vad som ska tas med i form av rekvisita och annan utrustning, samt vem som ska ta 

med vad. Jag valde att göra en packningslista inför första inspelningsdagen men bara för att 

jag själv skulle veta vad som skulle tas med. Tyvärr var jag inte lika noggrann med det inför 

resterande inspelningsdagar vilket resulterade att jag glömde viss utrustning hemma och så 

vidare. Därför är ett kallelseschema som beskrivs i teorin eller en packningslista väldigt bra 

att använda. 

 

Väl under inspelning säger teorin att det är bra att filma med sikte på enkel redigering. Det är 

något som stämmer helt och hållet. Jag valde att filma alla scener tre eller fyra gånger och då 

med olika vinklar och kompositioner. Detta underlättade väldigt mycket i redigeringen då jag 

lätt kunde klippa mellan närbilder och helbilder i samma scen. Som teorin säger är vanliga 

misstag brist på kontinuitet och brist på klippbilder. Som jag nämnde ovan tänkte jag hela 

tiden på att filma så jag skulle ha mycket klippbilder men däremot gjorde jag misstaget att 

inte ha ordentlig koll på vilka kläder skådespelarna hade på sig, se till att skådespelarna inte 

rakar av sig skägget och så vidare. Precis som teorin säger handlar det om en slarvig regissör 

och enligt mig hade jag behövt flera i mitt team så jag skulle slippa vara manusförfattare, 

kameraman, scripta, regissör med mera. Att göra en film själv är enligt mig väldigt svårt då 

det är många delar att hålla reda på. Det blev precis som teorin beskriver; brist på kontinuitet. 

 

Ett problem som tas upp i teorin är vädret. Att en scen börjar med blixtar och dunder men 

avslutas med strålande sol. För mig var vädret ett problem då det var vinter som var påväg att 

bli vår under inspelningstiden. Mellan inspelningarna smälte snön bort men av någon 

anledning lyckades det snöa inför nästa varje inspelningsdag. Det var en dag som det faktiskt 

var vår och det gick inte att göra så mycket åt. Som teorin säger är det enda sättet att rädda ett 

sådant problem att filma om scenen. Jag gjorde dock inte det eftersom jag i så fall skulle vara 

tvungen att filma om hela filmen. I efterhand skulle det vara bättre att spela in filmen när det 

inte är en övergångsperiod mellan två årstider. 

 

6.1.10 Färdigställande av film 

Enligt teorin är redigeringen något som ignoreras hos de flesta som gör film för första gången. 

Jag tycker dock nästan att det roligaste är att sätta ihop alla inspelningar till en färdig film och 

ignorerade därför inte redigeringen. Som teorin säger är det bättre att använda något mer 
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professionellt redigeringsprogram där det finns fler möjligheter till bra redigering än till 

exempel Windows Movie Maker. Jag redigerade i ett av förslagen som fanns i teorin; Adobe 

Premiere. Det gjorde att jag kunde skapa en bra redigerad film för att vara för första gången. 

 

Att logga sina klipp, som teorin säger ska underlätta för att veta exakt vad man har och exakt 

vilket klipp man vill använda är en väldigt bra idé. Jag valde att inte göra det för att jag helt 

enkelt var för lat och inte prioriterade att lägga tid på detta. I efterhand skulle jag absolut ha 

gjort det då det är lätt att missa vissa bra och fina klipp bara för att jag inte hade tid/ork att gå 

igenom exakt allt. 

 

Som teorin beskriver är “markera in” (mark in) ett verktyg i redigeringsprogrammet som 

underlättar väldigt mycket under redigeringen. Jag använde mig av det genom hela 

redigeringsprocessen eftersom det sparade tid och gjorde redigeringen mycket lättare och mer 

strukturerad. 

 

Enligt teorin är det viktigt att inte känna att allt inspelat material måste användas i filmen. Det 

stämmer väldigt bra eftersom det finns väldigt mycket mer material än vad som ryms i filmen. 

Som teorin säger är det inte heller säkert att alla tagningar passar in. Jag valde att exkludera 

väldigt mycket material efter att ha sorterat ut vad jag tyckte var viktigast för just min film. 

 

När allt inspelat material finns färdigt är det enligt teorin svårt att veta vart man ska börja 

redigera. Jag håller inte riktigt med där då jag inte upplevde det speciellt svårt. Jag hade några 

favoritscener som jag inte kunde vänta på att klippa ihop och redigera för att se hur de skulle 

bli färdigklippta. Därför började jag med dessa och därefter fortsatte jag antingen framåt eller 

bakåt i filmen utifrån dessa scener. Tillslut får man en känsla och efter många timmar har man 

ett första utkast till en färdig film. Däremot är det som teorin beskriver vanligt att redigeraren 

blir exalterad och vill jonglera med video, ljud, musik, titlar och effekter på samma gång. Det 

stämmer helt och hållet i mitt fall. Jag var för ivrig och ville se resultatet av varje scen med 

ljud, musik och allt möjligt. Det resulterade bara i att redigeringen tog mycket längre tid 

eftersom jag var tvungen att ändra musik eller titlar eftersom då det inte passade in med 

övriga redigeringen som gjordes allt eftersom. 

 

Enligt teorin är de mest populära effekterna “fades” och “dissolves”. Jag är beredd att hålla 

med då min film innehåller en del övergångar mellan till exempel olika dagar eller tidpunkter. 
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Det viktiga här är precis som teorin säger att hitta någon slags balans med dessa effekter. Jag 

fick ta bort några “fades” (övergångar) eftersom de lätt missbrukas, vilket gjorde att filmen 

såg mindre professionell ut. Så länge man använder dessa effekter med försiktighet kan de 

enligt mig bli riktig bra och fylla en funktion, till exempel övergång från en dag till en annan. 

 

Redigering av ljud är något som tog väldigt mycket mer tid än jag förväntade mig. Enligt 

teorin är ljudet halva upplevelsen av filmen. Jag skulle säga att det är mer än så. Så fort jag 

hade redigerat ett ljudklipp kunde jag se skillnad på just den biten i filmen och den övriga 

delen av filmen. Det blir en helt annan upplevelse som jag tycker måste planeras in i 

tidsplanen. Det måste finnas tid till att redigera ljud, till exempel reducera brus och ta bort 

andra störande ljud, annars tycker inte jag att filmen blir bra. Det är inte någon man måste 

vara proffs på heller, jag sökte bara upp ett Youtube-klipp som beskrev precis hur jag skulle 

göra. 

 

6.1.12 Visa upp filmen 
Enligt teorin är det ingen idé att göra en film om filmskaparen inte är beredd att visa upp den. 

Fel! Såklart är det en väldigt god idé att göra film även om den inte visas upp. Övning ger 

färdighet och efter några filmer är gjorda kanske filmskaparen känner sig redo att visa upp sitt 

verk. Jag valde dock att visa upp min första film eftersom jag även ser det som övning. Den 

visades i en biosalong på VAFF (Västerbottens amatörfilmfestival) och det var en helt 

overklig upplevelse att se den på bioduken tillsammans med helt främmande människor. Jag 

tycker man ska visa upp sin film och våga vara nöjd med det man skapat, även om man inte 

känner sig 100% nöjd. Känner man sig totalt missnöjd och allt har gått fel kan det såklart 

kännas bättre att inte visa upp den och göra nästa film bättre utifrån sina förra misstag. 
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6.3 Slutsats 
Efter att jag själv skapat min första film samt studerat olika teorier har jag fått en klar bild av 

vad som är bra att tänka på när film ska göras för första gången. Jag har lärt mig att det är 

väldigt mycket mer att tänka på än vad man tror. Att göra en spelfilm på egen hand är kanske 

ingenting jag kommer att göra om. Vill man skapa en bra film behövs fler människor i 

arbetslaget! 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

1. Vad är din roll på produktionsbolaget? 

  

2. Hur länge har du jobbat med rörlig bild? 

  

3. Vad är viktigt att tänka på när man skriver manus? 

 

4. Vad är viktigt att tänka på vad gäller ljussättning på inspelningsplatsen? 

  

5. Vilka vanliga misstag begås vad gäller ljussättning på inspelningsplatsen? 

 

6. Vad är viktigt att tänka på vad gäller ljudinspelning? 

  

7. Vilka vanliga misstag begås vad gäller ljudinspelning? 

  

8. Hur hittar man lättast skådespelare till en film?/Vad bör man tänka på? 

  

9. Vad är viktigt att tänka på när man regisserar? 

  

10. Vilka olika delar ingår i planeringen av en film? 

 

 


