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Sämmänfättning 

Den här rapporten beskriver ett projekt som gick ut på att 

undersöka några av de metoder och tekniker som en 

dokumentärfilmare kan använda sig av i sitt arbete. Metoden 

som användes gick ut på att dels läsa litteratur på ämnet men 

huvudsakligen att producera en egen dokumentärfilm för att på 

så vis ta reda på hur olika tekniker fungerade och vilka för 

och nackdelar som fanns med dem. 

Väldigt mycket information kom fram genom arbetet, så mycket 

så att en hel del inte kunde tas med i rapporten på grund av 

tidsbrist. En subjektiv bedömning gjordes i slutändan för att 

bestämma vad som var intressant nog för rapportens mål. 

Rapporten beskriver först bakgrunden till problemet och går 

sedan vidare med att kronologiskt beskriva arbetsmetoden och 

de olika situationer som uppstod under arbetets gång. Därefter 

beskrivs några av de tekniker som användes på ett objektivt 

vis och slutligen kommer en subjektiv tolkning av resultatet. 
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Absträct 

This report describes a project with the goal to examine some 

of the methods and techniques that a documentary film maker 

can use in their work. The method was partly to look at 

literature on the subject but most of the time was spent on 

producing a documentary film. The point was to find out which 

techniques were useful in what situation and what their pros 

and cons were. 

The project produced a lot of information, so much so that not 

all of it could fit in the report due to lack of time. A 

judgement call was made to determine what was important enough 

to help achieve the goal of the report. 

The report starts with a description of the background, it 

thereafter continues by chronologically describing the methods 

used and what situations occurred along the way. After that 

some of the techniques are looked at and described objectively 

and finally there is a subjective analysis that takes a look 

at the complete work.  
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Bäkgrund, problem och syfte 

Idén till projektet kom ursprungligen när jag fick höra från 

en bekant, Joakim Vesterlund, att han planerade att flytta ut 

till en gård långt ute i skogen och där starta upp ett 

självförsörjande samhälle. Jag visste redan att jag ville göra 

ett projekt som hade något med film att göra och det här lät 

som en perfekt grej att göra en dokumentär på. Jag frågade 

honom direkt och han verkade positiv till idén. 

Mina kunskaper om dokumentärfilmning var ganska begränsad vid 

projektets start. Jag hade tidigare läst kurser i rörlig bild, 

dokumentärfoto, videoproduktion och produktion av nyhetsbild 

för TV men inget som direkt fokuserade på genren 

dokumentärfilm. Jag bestämde mig därför att som en del av min 

förstudie ta reda på vad definitionen av en dokumentärfilm 

egentligen är. 

Nationalencyklopedin definierar det på följande vis: 

”dokumentärfilm (efter engelska documentary film) 

Film som inte är påhittad, iscensatt eller dramatiserad med 

spelfilmens metoder utan som avser att säga sanningen om 

historiens eller samtidens verklighet genom att med 

filmutrustningen fånga ett skeende eller rekonstruera fakta.”
 

[Nationalencyklopedin, dokumentärfilm, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång

/dokumentärfilm, hämtad 2015-05-25] 

Nationalencyklopedin använder sedan flera citat från skilda 

författare för att beskriva olika former av dokumentärfilmer 

men jag tycker ändå att det är en ganska vag beskrivning som 

framkommer här. 

Det innebär i princip att jag skulle kunna ställa upp en 

kamera och filma 30 minuter ut igenom mitt fönster och kalla 

det för en dokumentär. Det skulle dock inte vara en särskilt 

intressant sådan och det var inte riktigt vad jag ville göra 

med det här projektet. 

Jag insåg att vad jag egentligen behövde ta reda på var hur en 

bra dokumentärfilm skapas. Med ”bra” menar jag i det här 

sammanhanget en dokumentärfilm som lyckas förmedla den 

information och det budskap den är tänkt att förmedla till den 

tilltänkta målgruppen. 



Kevin Karlsson 

Examensarbete VT 2015 

Rapport 

7 

 

Detta blev tillslut målet med projektet, att genom att 

framställa en dokumentärfilm och läsa tidigare teori på ämnet 

ta reda på hur en bra dokumentär kan framställas med den 

teknik som finns tillgänglig just nu. 

Jag säger just nu för att detta är någonting som ständigt har 

förändrats då vi har upplevt en snabb teknisk utveckling ända 

sedan filmens födelse i slutet av 1800-talet. 

Maj Wechselmann som påbörjade sin karriär på slutet av 60-

talet nämner i Tove Torbiörnssons bok Verkligheter - Arton 

dokumentära metoder att: ”I dag har vi de möjligheter som vi 

inte alls hade när jag började som filmare. Då låg 16mm-filmen 

i tiominutersrullar som under viss stress skulle laddas in i 

ett filmmagasin via en laddsäck. Man stack in händerna i 

laddsäcken och kände sig fram, man fick aldrig se någonting, 

för filmrullarna fick ju inte exponeras för ljus. 

När man satte igång att spela in måste man använda klappa för 

att synkronisera – där gick en halv minut av de tio minuter 

som fanns på filmrullen som sedan skulle synkroniseras med 

magnettape, först skulle kvarttumstapen spelas över till 16mm 

magnettape, så man kunde synka upp film och ljud, enbart 

synkningen tog ett par veckor när man kom hem. 

Kameran var av järn och vägde sina modiga kilon(...)och 

kostade en kvarts miljon, och den radiostyrda spearata 

ljudbandspelaren var för säkerhets skull till stor del av bly. 

En enda dags filmande gick sällan under 20000 kronor(...) Ett 

begagnat klippbord(...)gick på 125000 kr. Klippte man två 

rutor fel(...)hade synken gått åt helvetet(...) 

I dag markerar den digitala redigeringen om ett klipp är synk 

eller inte, har man gjort fel är det bara att trycka på 

undo(...) I dag kostar en bra digital kamera kring 50000 och 

ljudutrustningen som sätts på kameran ca 15000. Men de 

digitala banden går på mindre än en hundralapp, de ÄR 

synkroniserade, de ska vare sig framkallas eller kopieras och 

de rymmer en timmes inspelning = 6 rullar gammeldags 

16mm-film.” [Torbiörnsson(2010),s68] 

Boken som citatet är taget ur gavs ut 2010 men redan fem år 

senare är det hon beskriver som den nuvarande situation 

inaktuellt. Under de senaste fem åren har fler och fler gått 

över till att använda digitala minneskort istället för DV-band 

då det tillåter längre inspelningstider och säkrare lagring 
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till ett lägre pris. Den teknologiska utvecklingen har gått 

snabbt under de senaste åren och det finns ingen anledning att 

tro att det ska stanna nu. Därför tycker jag att det är värt 

att genom det här projektet försöka ta reda på vart vi 

befinner oss just nu (2015) när det gäller denna teknik och 

vad det innebär för dokumentärfilmens tillstånd. 

Min frågeställning består av följande två delar: 

 Vilka tekniska möjligheter och begränsningar har en 

dokumentärfilmare 2015? 

 Hur kan en bra dokumentärfilm göras just nu och hur 

påverkas detta av den tekniska situationen? 

Det finns såklart oändligt många sätt att besvara dessa 

frågor, mitt mål är snarare att börja undersöka området 

dokumentära tekniker än att kartlägga allt inom det. 

 

Metod 

För att kunna besvara ovannämnda frågor var tanken först och 

främst att framställa en egen dokumentärfilm för att på så vis 

själv kunna upptäcka vilka problem som kunde tänkas uppstå 

samt vilka delar av arbetet som var lätt. 

Förutom att spela in en egen film ville jag även läsa på så 

mycket som möjligt om ämnet för att snabbare lära mig av 

andras erfarenheter. Detta visade sig dock vara svårare än 

väntat, av någon anledning verkar det inte finnas så mycket 

moderna böcker som beskriver tekniken dokumentärfilmaren bör 

använda, åtminstone inte som jag kunde hitta. 

De böcker jag tillslut hittade beskrev snarare själva rollen 

som dokumentärfilmare än metoderna de använder. Vad jag hade 

hoppats på var tankar kring kompositioner, dramaturgi, 

redigering samt vad som avgör om ett ämne är intressant nog 

att dokumentera eller ej med mera. 

Böckerna jag använde var ändå intressanta och gav mig en 

djupare förståelse för vad en dokument är men de var inte 

särskilt hjälpsamma när det gällde arbetet med att framställa 

min egen dokumentärfilm. 
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Förutom litteraturen och det praktiska arbetet med att 

producera en egen dokumentärfilm tog jag även hjälp av Film i 

Västerbotten under arbetet. Detta innebar att jag kunde få 

svar på de frågor som litteraturen inte besvarade och även 

direkt feedback och tips angående filmen jag arbetade med. 

Filmning 1 

Det första jag gjorde när jag skulle påbörja arbetet med 

projektet var att åka ut till gården där den huvudsakliga 

inspelningen skulle ske. Detta innebar först en resa med tåg 

till Jörn. Där möttes jag av Joakim Vesterlund som då hade 

bott på gården i cirka ett halvår. Vi var därifrån tvungna att 

gå nästan två mil och därefter åka skidor en kilometer för att 

ta oss fram till platsen där gården låg. 

När vi väl var framme började jag planera vad som skulle 

filmas och hur inspelningen skulle gå till. Jag hade med mig 

två kameror den första resan, den ena kameran var en Canon 

100d och den andra var en GoPro hero 1 kamera. Jag hade även 

med mig en mikrofon i form av en H4n Zoom, detta för att vara 

säker på att jag skulle få bra kvalité på mitt ljud. 

Det första jag spelade in var en ”timelapse”. Jag satte upp 

GoPro kameran på husets tak och ställde in den på att ta en 

bild varje 0.5 sekund. Jag ville egentligen ha ännu 

långsammare tid men ingen av de kameror jag hade med mig 

klarade av att spela in film så långsamt. 

GoPro kameran spelade egentligen inte in film utan den tog 

bilder i formatet JPEG. Detta innebar både för och nackdelar. 

Fördelen var att bilderna blev i storleken 2592x1944 pixlar. 

Detta var en fördel då det innebar att jag kunde lägga till 

rörelser i timelapsen utan att förlora kvalité eftersom den 

färdiga filmens storlek ”bara” skulle vara full HD vilket 

innebär en storlek på 1080x1920 pixlar. 

Nackdelen med detta var huvusakligen att minneskortet på 16gb 

snabbt fylldes upp. Den första timelapse sekvensen gick från 

kl 13:46 till 14:23, den andra sekvensen gick från 12:57 till 

13:23 och den tredje sekvensen gick från 18:25 till 19:40. 

Anledningen till att den tredje timelapsen höll längre än de 

andra två beror som jag uppfattar det på att den gick senare 

på kvällen och därför var mörkare vilket innebar att bilderna 

som togs då inte innehöll lika mycket information. Det faktum 
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att bilderna som togs 18:25 har en snittstorlek på 1,87MB 

medans bilderna från klockan 19:40 snittar på 1,03MB ser jag 

som bevis för detta (bild 1 och bild 2 är tagna ur samma 

sekvens vid olika tidpunkter). 

bild 1. 

 
Bild tagen klockan 18:25 med storleken 1,82MB 

 

Bild 2. 

 
Bild tagen klockan 19:40 med storleken 1,03 MB 

 

Jag filmade inte så mycket under första dagen, min tanke var 

att först försöka förstå ämnet och sedan avgöra hur detta bäst 

skulle skildras. Det lilla jag filmade var huvudsakligen när 

Joakim (se bild 3) visade mig runt gården och hur det såg ut i 

ladan och huset. 
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Jag upptäckte dock att det var svårt att filma honom utan att 

han hela tiden ville prata med mig, om jag inte svarade blev 

han lite passivt aggresiv, jag insåg snabbt att det skulle bli 

svårt att filma honom på det viset. 

Bild 3. 

 
Joakim Vesterlund 

 

Under den andra dagen filmade jag när Joakim skulle gå och 

hämta posten. Detta innebar först en skidresa på en kilometer 

och sedan en promenad på några kilometer till. Jag tyckte att 

det var intressant för filmen eftersom det är något som alla 

kan relatera till och för att det visar en tydlig skillnad 

mellan att bo ute i skogen och att bo i en stad eller ett 

större samhälle. 

Vid den här inspelningen använde jag min Canon 100d för att 

filma och jag bestämde mig för att inte använda den externa 

mikrofonen för att ta upp ljudet då jag inte planerade att 

använda något av det ljudet jag kunde ta upp här. 

Jag satte upp kameran på ett stativ en bit framför vägen han 

skulle ta sig fram och filmade sedan när han tog sig förbi det 

kameran kunde se. När han passerat kameran sa jag åt honom att 

stanna och ställde mig sedan längre bort efter vägen. 
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Jag debatterade med mig själv om huruvida detta egentligen var 

dokumentärt då det var så regisserat men kom fram till att det 

ändå var okej eftersom han faktiskt behövde ta sig den vägen 

för att hämta posten. Det var verkligt även om det snarare var 

en rekonstruktion av verkligheten. Om det blev för tillgjort 

skulle jag alltid kunna välja att ta bort det i redigeringen. 

Jag hade ganska ont i benen efter promenaden från Jörn dagen 

före så förutom att jag satte upp GoPro kameran för att ta en 

till timelapse sekvens och filmade en kort sekvens när han 

visade upp sin husvagn (se bild 4) blev det inte mycket mer 

filmat under den dagen. 

Bild 4. 

 
Joakims husvagn med Piratpartiets symbol och färg 

 

Den tredje dagen var den sista under det första besöket och 

jag hade bestämt att jag ville göra en intervju med Joakim så 

att han skulle kunna förklara varför han flyttat dit och vad 

det var han ville åstadkomma därute. 

Jag hade tänkt använda båda kamerorna under intervjun och även 

min H4n Zoom. Tyvärr hade GoPro kameran råkat stå på under 

natten vilket innebar att den inte hade någon ström kvar. Då 

vi skulle få skjuts till Umeå bara någon timme senare hade jag 

inte tid att ladda den igen. Jag satte den dock på laddning 

direkt men började genomföra intervjun utan den. 

Jag hade inga frågor nedskrivna inför intervjun, tanken var 

att ställa så mycket frågor som möjligt för att sedan kunna gå 

igenom hans svar och därefter avgöra vad som var intressant 

för fillmen och sedan fördjupa mig i det när jag kom tillbaks. 
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Jag ställde frågorna; Varför flyttade du hit? Hur betalar du 

för mat el och internet då du inte har ett jobb? Vad är din 

koppling till piratpartiet? Samt några följdfrågor, det räckte 

för att göra en intervju på ca 35 minuter. 

Efter några minuter av intervjun började jag även filma med 

GoPro kameran som då hade tillräckligt med ström för att kunna 

användas. Jag gjorde dock misstaget att ställa den på fel sida 

vilket innebar att jag bröt mot ”180 graders regeln” som 

brukar tillämpas vid intervjusituationer. 

Vinkeln var också dålig då det var saker i vägen. Jag flyttade 

den några gånger men bilderna från GoPro kameran under 

intervjun blev överlag inte särskilt bra. 

Bild 5. 

 
En av vinklarna som användes under första intervjun 

 

Anledningen till att jag ville ha en andra kamera var för att 

jag skulle kunna ändra utsnittet på bilden genom att zooma och 

sikta om utan att behöva få med kamerarörelserna. Tanken var 

att jag då bara skulle kunna byta till den andra vinkeln (se 

bild 5) under tiden jag ställde om kameran rätt på samma sätt 

som klippbilder annars skulle ha använts. 

Hela intervjun pågick i ca 35 minuter men efter 29 minuter och 

59 sekunder slutade min Canon 100d att filma. Det var inget 

fel på kameran utan detta beror på en inyggd funktion som 

säger åt kameran att göra det. 
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Anledningen är att kameran tekniskt sett är en 

stillbildskamera, om den kan filma oavbrutet i minst 30 

minuter skulle den istället räknas som en filmkamera vilket 

skulle innebära högre skatt på den. 

Detta är inget unikt för modellen utan är snarare standard för 

alla moderna digitala systemkameror som kan filma. Jag kunde 

direkt börja spela in igen och eftersom ljudet togs upp 

separat behövde jag aldrig avbryta intervjun. 

 

Förstudien 

Efter att jag tagit mig tillbaks till Umeå började jag 

ordentligt att ta tag i förstudien och arbetet med att skriva 

ihop en projektplan. Jag började med att låna boken 

”Verkligheter - Arton dokumentära metoder av Tove 

Torbiörnsson” från biblioteket och beställde även hem Jessica 

Nettelbladts ”Att leva och överleva som dokumentärfilmare”. 

Den förstnämnda boken är uppdelad i 18 delar skrivna av olika 

dokumentärfilmare och den gav en bra bild av både de likheter 

och olikheter som finns mellan olika filmare. Något som snabbt 

blev uppenbart var att många av dessa var väldigt nära de 

ämnen som de tog upp i sina filmer. 

Leontine Andersson gjorde en dokumentär om sin egen 

bröstcancer, Gabriella Bier som är född i Israel gjorde en 

film om ett gränsöverskridande kärlekspar från Israel och 

Palestina och Axel Danielson gjorde en dokumentärfilm om sina 

egna systersöner. 

Detta förvirrade mig lite först, jag har själv läst en del 

journalistik där regeln vanligtvis är att ju längre du 

personligen är ifrån ämnet desto bättre då målet där är att 

vara så objektiv som möjligt. 

Jag började inse att dokumentärfilmen snarare försöker 

beskriva en subjektiv verklighet. Detta gör den inte mindre 

sann än, det är mer som att den säger: ”Det här är vad jag 

såg.” Till skillnad från ett journalistiskt reportage som ska 

säga: ”Det här är vad som hände.” 

Det är även värt att nämna att den journalistiska 

objektiviteten är något som ständigt ifrågasätts men det är 

inget jag kommer att gå in djupare på då det ämnet är ett 

svart hål av diskussioner och åsikter. 
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Denna insikt var lite av en lättnad för mig då jag tidigare 

varit osäker på om jag kanske var för nära mitt ämne eftersom 

jag var bekant med Joakim sen tidigare. Journalistiskt var det 

ett gränsfall, dokumentärt var det genomsnittligt. 

Något annat som förvirrade mig var när Axel Danielson skrev 

”Iscensättningarna gav mig möjlighet att styra arbetetet på 

ett annat sätt än tidigare. Denna metod var en naturlig följd 

av utbildningen på Filmhögskolan i Göteborg som inte gör någon 

skillnad på arbetet med dokumentärfilm och fiktionsfilm.”
 

[Torbiörnsson(2010),s68] 

Det var förvirrande då påståendet tycktes motsäga den enda 

något tydliga definitionen jag hade, beskrivningen från 

Nationalencyklopedin. Jag drog slutsatsen att han troligtvis 

bara uttryckte sig konstigt men bestämde mig för att försöka 

kolla upp detta mer noggrant vid ett senare tillfälle. 

Den information jag fick ut av den här boken tillsammans med 

kunskap jag hade sen tidigare använde jag mig av för att 

skriva ihop projektplanen som jag sedan utgick ifrån (se 

bilagan Projektplan längre ner). 

Först efter att projektplanen var klar lyckades jag få tag i 

en företagshandledare i form av Lill Casslind på Film i 

Västerbotten som hjälpte mig svara på många av de frågor som 

jag inte hittade svar på i litteraturen. Vi pratade bland 

annat om mina funderingar kring hur jag styrde sekvensen när 

Joakim tog sig till brevlådan. Hon förklarade att vissa 

dokumentärfilmare skulle ha väntat tills han på eget bevåg 

bestämde sig för att hämta post men att det är upp till den 

enskila filmaren att bestämma vart gränsen går. 

 

Bearbetning av material 1 

När jag var klar med projektplanen kunde jag äntligen påbörja 

arbetet med att gå igenom och redigera det filmmaterial jag 

samlade på mig under de första dagarna på plats. 

Det första jag gjorde var att redigera ner timelapse 

sekvenserna. Som tidigare nämnt så var dessa egentligen jpeg 

filer tagna med en halvsekunds mellanrum vilket innebar att 

jag först var tvungen att göra om dessa till en video. 
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Det redigeringsprogram jag använde var Adobe Premier Pro 5.5 

då detta var vad jag hade tillgång till och är van vid att 

arbeta i. 

För att kunna använda mina timelapse bilder tillsammans med 

det andra materialet skapade jag en sekvens i Premier som hade 

upplösningen 4096x2048. Därefter drog jag in bilderna i 

sekvensen och gjorde så att varje bild skulle motsvara en 

frame. Antalet bilder varierade per sekvens, den första bestod 

av 4420 bilder, den andra var på 3006 bilder och den sista 

(som var tagen när det var mörkare) bestod av 7393 bilder. 

Jag gjorde så att en bild motsvarade en frame, med en 

bildhastighet på 25 bilder per sekund innebar detta ändå att 

sekvenserna blev ganska långa, 4420/25=176,8 sekunder osv. 

Detta innebar att jag kunde höja hastigheten på sekvenserna 

ganska ordentligt och ändå använda dem som tänkt. 

Syftet med att ta dessa var att jag ville ha dem som 

övergångar mellan olika scener, om jag hade en scen som 

utspelade sig på dagen och direkt efter en på natten skulle en 

timelapse kunna användas för att göra övergången mjukare och 

samtidigt visa mer av hur gården såg ut. 

När jag var nöjd med hur sekvenserna såg ut exporterade jag 

dem i samma storlek som sekvensen. Därefter drog jag in 

videofilerna av dessa till en ny sekvens där det färdiga 

materialet skulle redigeras. Storleken på denna sekvens var 

1920x1080(full HD) då det var den storlek som den färdiga 

filmen skulle ha. 

Eftersom timelapse sekvenserna låg i videofiler med storleken 

4096x2048 kunde jag lägga in rörelser i efterhand i form av 

zoomningar och åkningar utan att förlora någon kvalité så 

länge jag inte gick in alldeles för nära. 

Då dessa sekvenser skulle ligga som övergångar kunde jag inte 

bli helt klar med dem förrän jag var klar med sekvenserna de 

skulle fungera som övergångar emellan. Min plan var att först 

göra klar alla olika sekvenser var för sig och sedan bestämma 

vart i filmens tidslinje de skulle placeras. 

När jag var så klar med timelapse sekvenserna som jag kunde 

bli för tillfället redigerade jag ihop scenen där Joakim tog 

sig till sin brevlåda för att hämta sin post. Detta arbete 

gick lätt då jag snabbt kunde lägga klippen i den ordning de 

skulle vara eftersom de numrerades automatiskt i kameran. När 
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de lagts i ordning var det bara att klippa ner dem så mycket 

som jag tyckte var nödvändigt. 

Jag bestämde att varje klipp i den här sekvensen skulle ha 

övergångar i form av övertoningar, alltså, istället för att 

bara vara direkta klipp. Resonemanget bakom detta var att 

trots att klippen var tagna ganska tätt inpå varandra var det 

inte som att de hände direkt i anslutning till varandra. I ett 

klipp var han på en plats och i nästa på en annan vilket 

gjorde att det såg lite fel ut i mina ögon. 

Övertoningarna gav känslan av att tid förflöt mellan varje 

klipp vilket det ju även gjorde. Hela resan tog ca en 

halvtimme så någon form av tidskomprimering var tvungen att 

användas. Det går såklart att göra utan att använda sig av 

just övertoningar men i den här situationen tror jag att det 

var den bästa lösningen. 

Något jag ångrade var att jag inte använde den externa 

mikrofonen när jag spelade in detta. Jag fick ändå med ljudet 

på kamerans inbyggda mikrofon och trots att det var ganska 

tyst under hela sekvensen var det något behagligt med ljudet 

ifrån skidorna och fotstegen men eftersom den inte hade något 

skydd från vinden och dessutom bara hade monoljud av låg 

kvalité blev det ändå ganska oanvändbart. 

När jag var klar med den började jag redigera ihop några andra 

kortare sekvenser men jag insåg snart att jag inte hade 

tillräckligt med material för att kunna ens börja utforma 

dramaturgin i filmen. Det enda solida jag hade var intervjun 

på 35 minuter som absolut behövde klippas ner men eftersom jag 

inte visste vilka sekvenser jag skulle kunna filma senare var 

det svårt att avgöra vad som skulle behållas och ej. Jag 

bestämde mig för att vänta med det och istället börja planera 

nästa inspelningstillfälle. 

 

Planering av filmning 2 

Den fråga jag ville besvara med min dokumentär var: Varför 

flyttade denna unga sociala person som hade ett jobb han 

tyckte om ut till en gård långt ute i skogen? 

Jag tittade igenom den första intervjun flera gånger för att 

försöka avgöra vad av det han sa hjälpte till att förklara 

detta. Under den första filmningen så hade jag inte den här 
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frågan klar för mig utan det var först när jag skrev ihop 

projektplanen som den här frågan formulerades. 

Av den anledningen var inte intervjun eller något annat jag 

filmade då anpassat för att besvara den. Jag kände att jag 

först och främst borde göra en till intervju och denna gången 

fokusera mer på just detta. 

Utöver det var det var jag inte säker på vad jag borde filma 

under det andra besöket. Jag fick även veta att en ny person 

hade flyttat till gården vilket förändrade hela situationen. 

Jag bestämde mig för att bara åka ut dit och bestämma väl där 

hur den nya situationen bäst skulle dokumenteras. 

 

Filmning 2 

Den här gången hyrde jag en bil för att ta mig ut till gården 

då det inte kändes värt att handikappa mig själv genom att 

behöva gå hela vägen från Jörn. Detta innebar dock nackdelen 

att jag inte kunde stanna så länge då jag betalade bilen per 

dygn och inte hade råd för mer än två dagar. 

Den här gången hade jag förutom min Canon 100d och GoPro 

kameran även med mig två kameror till, en Panasonic HDC-SD900 

och en Canon Legria HF R606. Båda dessa är klassade som 

filmkameror vilket innebär att de inte lider av samma 30 

minuters gräns som systemkameran gör. Båda dessa har även 

inbyggd bildstabilisator vilket innebär att det inte blir lika 

mycket skakningar vid handhållen filmning. 

Det som gör dem sämre än 100d kameran är att de har svagare 

optik, alltså, linsen är mindre och även lite mjukare vilket 

innebär att de inte kan filma lika skarpt. De har även mindre 

och svagare sensorer vilket betyder att de inte kan filma i 

lika mörka situationer, detta beror även dels på objektivet. 

Anledningen till att jag tog med dessa kameror var att även om 

de på många vis är svagare än systemkameran så finns det 

situationer där de är bättre. En av de saker Canon Legria 

kameran kan göra är att filma timelapse och till skillnad från 

GoPro kameran kan de göra detta direkt till en videofil. 

Den tillåter även användaren att själv bestämma hur ofta en 

bild ska tas, från och med en femtiodelssekund (dubbel 

hastighet) upp till en bild varje fyrtioåttonde sekund vilket 

innebär en hastighet på 1200 gånger vanlig inspelning. 
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Den nyinflyttade personen jag hade fått höra om var Björn som 

egentligen ägde gården men som hyrde ut den till Joakim gratis 

med kravet att han själv stod för elen och andra kostnader. 

Björn hade tröttnat på att bo där och hade bara flyttat 

tillbaks tillfälligt tills dess att han hittade någon 

annanstans att bo. 

Björn hade även nio hundar med sig (se bild 6) vilket innebar 

en ganska stor förändring på gården. Trots att han inte 

planerade att bo där permanent hade han ändå tänkt bygga upp 

flera hundgårdar där. 

Bild 6. 

 
En av de nio hundarna som hade flyttat ut till gården 

 

De flesta av hundarna var det ingen fara med men vissa av dem 

kunde enligt Björn vara farliga för oss. Dessa hundar var för 

det mesta instängda men när Björn skulle ta ut dem var vi 

tvungna att för vår egen säkerhets skull hålla oss på avstånd. 

Jag hade tänkt mig att filmen skulle handla om en kille som 

bodde ensam ute i skogen men den här utvecklingen tvingade mig 

att helt tänka om kring filmens premiss. Jag ville fortfarande 

förklara varför han flyttade dit men jag ville även visa 

konsekverna av det beslutet vilket i detta fall innebar att 

han var tvungen att dela huset med Björn och hans hundar. 
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Det här är något som skiljer dokumentärfilmen från spelfilmen. 

En ny karaktär med nio hundar dyker inte bara upp helt 

plötsligt när den fiktiva filmen är halvvägs färdiginspelad. 

Det var egentligen inte en dålig sak att han flyttade dit, 

problemet för mig var att jag inte riktigt hade etablerat 

Joakim som ensamboende på gården ännu. Jag var alltså i 

princip tvungen att börja filmen med premissen att hundarna 

och Björn redan bodde där. 

Det första jag gjorde var att sätta upp Canon Legria kameran 

på att filma timelapse ute på gården. Därefter filmade jag 

några sekvenser när Joakim gick runt och kollade till gården 

(Se bild 7). Jag försökte även filma så många klippbilder som 

möjligt, det var fortfarande mycket snö där men det var varmt 

så snön smälte lite överallt på gården vilket gjorde det 

uppenbart att det var vår. 

Bild 7. 

 
Joakim undersöker hur vattnet i ån rinner 

 

Under den andra dagen filmade jag en lång sekvens när Joakim 

tillagade mat. Trots att jag inte filmade hela tiden blev det 

ändå nästan en timmes videomaterial. Detta filmade jag med 

Panasonic kameran, detta för att den har en bra 
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bildstabilisator och jag ville kunna ta många olika vinklar 

utan att konstant behöva ställa om stativet. 

Därefter filmade jag den andra intervjun, denna gång använde 

jag både Canon 100d kameran, Canon Legria kameran och 

Panasonic kameran. Jag tänkte att när jag ändå hade flera 

kameror så kunde jag lika gärna använda dem. Självklart 

använde jag Zoom mikrofonen för att ta upp ljudet. 

Intervjun blev ca 15 minuter lång, de svar jag fick då var 

lite mer ingående och preciserade än de jag hade från första 

intervjun. Intressant nog motsade han ibland sig själv när han 

försökte svara på i princip samma frågor den här gången. 

Tyvärr hade jag lite bråttom den här gången vilket är varför 

intervjun blev mycket kortare. Bilen jag hade hyrt skulle vara 

inlämnad samma kväll och resan var ganska lång och svår att 

beräkna tiden på då det alltid kan dyka upp något oväntat på 

vägen (se bild 8). 

Bild 8. 

 
Dessa varelser blockerade vägen hem till Umeå 

 

 

Bearbetning av material 2 

När jag väl skulle redigera ihop den andra intervjun insåg jag 

att det var något fel på ljudet. Det visade sig att under 

intervjun så stod en högtalalare igång som gav ifrån sig ett 

ljud som vanligtvis uppstår då en mobiltelefon tar emot 

signaler i närheten av en högtalare. 
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Intressant nog var det bara Zoom mikrofonen som fångade upp 

det ljudet. Kamerornas inbyggda mickar var för dåliga för att 

få med det vilket innebar att deras kvalité i slutändan ändå 

var det bättre. 

Jag misstänkte att det troligtvis skulle gå att få bort det 

ljudet genom någon form av avancerad efterbehandling men jag 

kände att jag inte hade tid att lära mig det då jag bara hade 

fem veckor kvar av arbetet. Vad jag istället gjorde var att 

helt enkelt ersätta de delar av ljudet som var obrukbart med 

ljudet från den bästa av kamerornas ljudupptagning. 

När jag var någorlunda nöjd med hur ljudet lät började jag 

grovt redigera ihop intervjun (se bild 9). Det underlättade 

att ha tre olika vinklar att arbeta med, jag kunde lätt byta 

till en av de andra kamerorna när det passade. 

Bild 9. 

 
Redigering med tre kameravinklar 

 

Kvalitén var ganska jämn mellan de tre vilket gjorde klippen 

emellan dem jämna. En av kamerorna blev dock lite mörkare 

efter en stund, troligtvis på grund av att den fick lite 

motljus då solen sken genom ett fönster i bakgrunden men detta 

var lätt att fixa genom att bara byta till en annan vinkel. 

Jag redigerade ihop intervjun grovt men insåg att jag var 

tvungen att först få ihop den första intervjun då den här 

många gånger refererade till den som sas då. Jag lyckades få 

ner den från de ursprungliga 35 minuterna till en 15 minuters 
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sekvens. Där redigerade jag även in en scen från första resan 

där Joakim gick ner till ån då det blev trist att bara ha hela 

intervjun i en enda följd. 

Jag hade ett till möte med Lill på Film i Västerbotten där jag 

visade det av filmmateriaetl som för srunden var 

färdigredigerat. Detta var i det stadiet bara den första 

intervjun och promenaden när Joakim går och hämtar sin post. 

Hon nämnde något som jag redan anat om än undermetvetet, att 

det jag hade hittills såg mer ut som ett reportage än en 

dokumentärfilm. Jag hade fokuserat för mycket på intervjuerna 

och misslyckats med att fånga ett faktiskt skeende. 

Jag återvände till redigering för att försöka bli klar med de 

oredigera sekvenserna jag hade för att på så vis kunna avgöra 

vad jag skulle kunna filma nästa gång för att ge filmen en 

bättre dramaturgisk utformning. 

Den längsta sekvensen jag hade var den där Joakim tillagar 

mat. Precis som med sekvensen när han tog sig till brevlådan 

var jag här tvungen att grovt tidskomprimera scenen, men till 

skillnad från att göra långa klipp med mjuka övertoningar 

bestämde jag mig istället för att använda mig av väldigt många 

snabba och hårda klipp. 

Anledningen till detta var delvis för att jag hade fler klipp 

här och dels för att det helt enkelt kändes rätt när jag satt 

och redigera det. När jag satt och klippte ner dessa väldigt 

vardagliga klipp mer och mer började jag uppfatta en rytm i 

bilderna. Jag kunde på något vis känna hur långt varje klipp 

behövde vara för att passa in i sekvensen. 

Planering av filmning 3 

Den här gången hade jag bestämt mig för att bara försöka filma 

så mycket som möjligt av vad som hände och strunta i att göra 

en intervju. Jag hade även insett att jag inte skulle kunna 

hinna bli klar med filmen under projekttiden. Det var bara 

fyra veckor kvar och åtminstone hälften av den tiden behövde 

jag använda för att skriva ihop den här rapporten. 

Jag hade på sätt och vis fått svaret på frågan varför Joakim 

bestämde sig för att flytta till gården. Anledningen var att 

han ville komma ifrån alla måsten som han upplevde när han var 

bosatt i Umeå. Men den huvudsakliga orsaken var att han ville 
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starta upp ett självförsörjande kollektiv därute vilket jag 

inte hade haft möjlighet att illustrera i filmen ännu. 

Om jag skulle gjort en film av det jag hade nu skulle den i 

princip bara bestå av intervjuerna och några kortare sekvenser 

där han gör lite saker som inte riktigt har någon betydelse 

bara var för sig. Jag kände att jag även behövde visa hur det 

gick för honom med alla de olika idéer han beskrev under 

intervjuerna. Utan att få se någon som helst resultat av hans 

planer kändes filmen mer som en prolog än en hel berättelse. 

Av den anledningen bestämde jag mig för att strunta i det 

ursprungliga målet att göra hela filmen klar under den här 

tiden och istället fortsätta arbetet med ett obestämt 

slutdatum någon gång i framtiden. Jag kände ändå att jag 

hunnit lärt mig tillräckligt mycket för att göra den här 

rapporten fullständig. 

 

Filmning 3 

Även denna gång valde jag att hyra en bil för att ta mig ut 

till gården vilket innebar att jag inte kunde stanna mer än 

två dagar. Snön hade nästan helt smält bort och Joakim hade 

tänkt gå runt hela gården för att se hur det såg ut. 

Jag använde mig av Panasonic kameran för att filma promenaden 

och tog upp ljudet med den externa Zoom micken. Jag insåg fort 

att detta blev mycket mer visuellt än att bara filma en 

intervju inomhus. Han pratade hela tiden om vad han tänkte 

göra med olika delar av gården vilket gjorde det informativt 

på samma gång. 

Hela promenaden tog ungefär en halvtimme, därefter fick han 

för sig att han skulle laga dörren till ladan på gården. Jag 

filmade även det med samma utrustning, efter att han var klar 

med det hörde han något inifrån ladan. Det visade sig att en 

av hans katter hade gömt sig därinne. 

Joakims två katter hade försvunnit när hundarna flyttade in 

och det här var första gången han hade sett någon av dem på 

flera veckor. Jag fortsatte filma när han försökte övertyga 

katten som satt högt uppe på en vägg att komma ner. 

Det materialet blev dock väldigt mörkt då solen hade gått ner 

ganska långt. Jag fortsatte ändå filma och han fick snart ner 



Kevin Karlsson 

Examensarbete VT 2015 

Rapport 

25 

 

katten som han sedan bar in i huset och matade. Även bilderna 

därinne blev mörka så jag bytte snabbt till Canon 100d kameran 

för att kunna få med slutet av sekvensen med bättre kvalité 

(Se bild 10 och bild 11. 

Bild 10. 

 
Skymmningstid inomhus med Panasonic kameran 

 

Bild 11. 

 
Skymmningstid inomhus med Canon 100d kameran 

 

Dagen efter bestämde sig Joakim för att det var dags att leta 

reda på den andra katten. Jag tog med mig den externa micken 

och Canon 100d kameran på den här promenaden. Jakten på katten 

ledde oss in till en liten by som låg i närheten av gården och 

det visade sig att flera av de som bodde där hade sett katten. 
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Joakim gick fram till flera personer och frågade om de sett 

katten medans jag bara fortsatte filma. Jag övervägde att 

förklara för dem vad jag gjorde och fråga om det var okej att 

jag filmade men jag bestämde mig för att inte säga någonting 

alls förrän någon av dem frågade vad jag höll på med, vilket 

ingen gjorde. 

Det förvånade mig att ingen frågade vad jag gjorde men det 

gjorde troligtvis resultatet bättre rent filmiskt. Jag insåg 

först i efterhand att de kanske inte förstod att kameran kunde 

filma då den mer såg ut som en stillbildskamera. Jag siktade 

dock även mot dem med micken så de borde ändå ha undrat. 

Letandet hade pågått i ungefär en timme varav jag hade filmat 

ungefär hälften när en av grannarna som Joakim var mest bekant 

med ringde honom och sa att hon såg katten nu. Jag hann inte 

riktigt med att filma hela telefonsamtalet men jag var snabb 

nog med micken när telefonen ringde. Joakim hade för vana att 

alltid prata i telefonen med högtalaren på vilket innebar att 

jag kunde få med ljudet från hela samtalet. 

Joakim hittade tillslut katten som hade gömt sig under ett 

hönshus och jag fick med hela jakten på film. Jag filmade lite 

under vägen tillbaks då han bar på katten och sedan när de två 

katterna som inte sett varandra på flera veckor träffades (se 

bild 12). 

Bild 12. 

 
Katternas återförening 
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Jag var inte säker på huruvida hela den här katthistorien var 

något som egentligen var intressant för själva dokumentären 

men jag hade bestämt mig för att filma så mycket som möjligt 

och det här var vad som hände under tiden jag var där. Om inte 

annat kunde det kanske säga något om Joakim som person. Jag 

tror även det var ett bra sätt att visa upp byn och några av 

de personer som bodde där. Hursomhelst är det nog en bra idé 

att ha det filmat och sedan avgöra i slutredigeringen vare sig 

det bör användas eller ej. 

Därefter filmade jag när Joakim skulle plantera frön i små 

burkar som han använde som krukor. Då detta utspelade sig på 

en enda plats kunde jag använda mig av både Panasonic kameran 

och Canon Legria kameran, jag hade även använt Canon 100d 

kameran om den inte hade haft slut på batteri. 

Jag satte upp Legrian på ett stativ medans jag höll Panasonic 

kameran med händerna för att kunna flytta runt och zooma med 

den under sekvensen. Jag hade även placerat ut Zoom micken där 

den kunde ta upp allt ljud utan att vara i vägen. 

Det här visade sig bli en ganska lång sekvens, nästan 45 

minuter vilket innebar nästan en och en halv timmes material 

eftersom jag använde två vinklar. Jag tror dock att det var 

värt att ta båda vinklarna. 

Den handhållna kameran gjorde det möjligt att snabbt ta 

närbilder på detaljer (se bild 14) samtidigt som den andra 

kamerans material kunde användas under tiden inzoomning och 

andra justeringar skedde (se bild 13). 
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Bild 13. 

 
Helbild med kamera på stativ 

 

Bild 14. 

 
Närbild med handhållen kamera 

 

Det här var det sista jag hann filma innan jag var tvungen att 

ta mig tillbaks till Umeå. Jag började arbeta med redigeringen 

av materialet från tredje filmningen men hann inte komma så 

långt vilket är varför jag går direkt vidare till resultatet. 
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Resultät 

Under arbetet med det här projektet lärde jag mig väldigt 

mycket om hur det går till att producera en dokumentärfilm. 

Jag skulle kunna gå in på extremt specifika detaljer om 

arbetet och försöka att verkligen förklara alla de tekniska 

och metodiska aspekterna av det. Om jag gjorde det skulle jag 

nog kunna skriva 100 sidor till men tyvärr har jag helt enkelt 

inte tid att gå in på den typen av detaljnivån. 

Vad jag istället kommer att göra är att under den här delen 

försöka att objektivt förklara några av de tekniska aspekterna 

av arbetet som jag själv tycker var intressanta. Mycket av det 

jag nämner är saker som även kom upp under metod delen. Vad 

jag gör här är dock snarare en sammanfattning av teknikerna. 

Digital lagring 

För att kunna framställa en dokumentärfilm måste någon form av 

lagringsmedium för filmmaterialet användas. Under arbetet med 

det här projektet användes endast digitala minneskort i form 

av SDHC och micro SDHC kort av storleken 16gb och 32gb. Hur 

mycket videomaterial dessa kan lagra och dess kvalité beror på 

kameran som används vid inspelningen och de inställningar och 

komprimeringar som den kameran använder sig av. 

För att visa på dessa storleksskillnader jämfördes 60 sekunder 

upptagen film med de olika kamerorna som användes i projektet. 

Alla kamerorna var inställda på att filma i full HD med 25 

bilder per sekund. 

En minut video med Canon Legria kameran tog ca 200MB, med 

Panasonic kameran tog det ca 120MB, med GoPro kameran ungefär 

110MB och med Canon 100d kameran tog det ca 324MB. Relevant 

till detta är att Canon Legria och Panasonic kameran sparade 

videofilerna i formatet MTS medans Canon 100d och GoPro 

kameran använder MP4 formatet. 

Under projektets gång användes även en bärbar dator för att 

snabbt kunna föra över materialet från ett fullt minneskort 

och sedan tömma det för att möjliggöra fortsatt filmnning. 
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Timelapse 

Timelapse innebär att ta upp bilder till en videosekvens i 

mycket långsammare hastighet än de egentligen sker. Detta 

leder till att de rörelser som fångas upp i slutändan verkar 

ske mycket fortare än de egentligen gör. Det här är ingen ny 

teknik, men metoden har förändrats och förenklats med hjälp av 

de digitala kamerorna. Under arbetet med projektet användes 

GoPro kameran och Canon Legria kameran för att testa på den 

här tekniken. 

GoPro kameran skapade timelapse sekvenser genom att 

kontinuerligt ta bilder i jpeg formatet till dess att den 

antingen avbröts, fyllde upp minneskortet eller fick slut på 

batterier. Dessa bilder fick en högre upplösning än vad 

kameran kunde skapa i video men hade också begränsningen att 

det inte gick att välja hur ofta en bild skulle tas. Den kunde 

endast skapa timelapse sekvenser med en bild varje halvsekund. 

Canon Legria kameran skapade sina timelapse sekvenser på samma 

sätt som den skapade videofiler och sparade dem i MP4 format. 

Detta innebar att efterarbetet med dessa sekvenser gick 

fortare då de inte behövde konverteras till rätt format. Det 

gick även att ställa in hur ofta bilderna skulle tas. 

 

Flera kameravinklar 

Under projektet användes upprepade gånger fler än en kamera 

för att filma en sekvens. Detta innebar möjligheten att i 

efterhand bestämma vilken av vinklarna som fungerade bäst för 

den givna situationen. Nackdelen med detta var att det blev 

mycket mer material att gå igenom samt att detta material var 

tvunget att synkas med varandra i redigeringsprogrammet. 

Andra problem som kan uppstå när flera kameror används är att 

kvalitén kan skifta från olika vinklar eller att de har lite 

olika ljus och färg inställningar vilket kan göra så att det 

ser ojämnt upt när det klipps ihop. Det finns dock ofta 

möjlighet att i redigeringen lösa flera av dessa problem. Om 

det ändå inte går finns alltid möjligheten att i efterhand 

bestämma sig för att bara använda en av kamerornas material. 
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Bildstabilisator 

Under arbetet med att filma dokumentären uppsstod situationer 

där det inte fanns möjlighet att använda stativ. Detta ledde 

till att det som filmades då riskerade att bli väldigt skakigt 

vilket sällan var önskvärt. Vid dessa situationer var en 

kamera med bildstabilisator väldigt hjälpsam. 

Ett annat sätt att få mindre skakningar är att använda sig av 

en väldigt vid vinkel. Genom att göra detta blir allting 

”längre bort” från det kameran ser vilket gör skakningar 

mindre märkbara för tittaren. 

Andra tekniker 

De tekniker som jag valde att beskriva här valdes ut för att 

de var moderna, intressanta och för att jag kunde objektivt 

säga att det jag skrev om dem stämde. Saker jag inte valde att 

ta upp var bland annat mycket fototekniska tekniker. Med det 

menar jag saker såsom bländare, brännvidd, fokusdjup, 

ljussättning, kompostione med mera. 

Anledningen till detta var att jag ville fokusera på det som 

hade med just dokumentärfilm att göra utan att halka över på 

ett alldeles för brett område. Allt det fototekniska är 

såklart relevant men den tekniken är inte ny och det finns 

väldigt mycket skrivet på det ämnet redan. 

Jag valde även bort saker som jag egentligen ville säga något 

om på grund av att det inte gick att objektivt beskriva på ett 

informativt vis. Några av dessa saker kommer jag istället att 

prata om under nästa punkt. 

Slutsätser 

Analys av arbetet med filmen 

Trots att jag lärde mig mycket om produktionen av en 

dokumentärfilm under projektet lyckades jag inte med mitt 

ursprungliga mål att göra en färdig dokumentär på minst 30 

minuter under projekttiden. Jag ser dock inte detta som ett 

misslyckande utan snarare som lärdom. 

Anledningen till att jag inte hann göra klart filmen var dels 

på grund av dålig planering och dels på grund av ämnet jag 
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valde att skildra. Ämnet kunde ha skildrats på ett sätt som 

gjorde det möjligt men när arbetet började var jag till att 

börja med inte helt säker på vad ämnet ens var. 

När jag väl insåg det gjorde jag misstaget att försöka besvara 

min fråga genom att fokusera för mycket på att göra intervjuer 

vilket gjorde själva filmen väldigt platt. 

Jag hade kunnat välja att ändå använda det jag hade till att 

göra klart en film av sämre kvalité men jag lärde mig nog mer 

av att istället sätta en sluttid utanför projekttiden och 

fortsätta försöka filma bra material. 

Jag tror dock att det hade gått att göra en intressant 

dokumentär på den förutbestämda tiden förutsatt att ddet hade 

planerats rätt och haft ett annat mål än att förklara varför 

Joakim bodde där ute. 

Om jag istället hade bestämt mig för att visa hur det gick för 

honom att bo därute hade jag kunnat filma konstant under en 

enda vecka och sedan använt resten av tiden till att redigera. 

Det kändes dock inte som den historia jag ville berätta och 

jag tror att det är viktigt för dokumentärfilmare att vara 

intresserad av ämnet som de skildrar. 

Analys av resultatet 

Den teknik som jag själv tyckte var intressantast var att 

arbeta med flera kameror under vissa sekvenser. Detta för att 

det enligt Lill på Film i Västerbotten var ganska ovanligt 

inom dokumentärfilm. Hon berättade att dokumentärfilmare 

vanligtvis bara använder en kamera och att flera kameror 

kändes mer som en teve produktion. 

Jag blev lite förvirrad av detta, Lill påpekade att om bara en 

kamera används så blir bildvalet mer genomtänkt vilket jag kan 

köpa men samtidigt känns det konstigt att inte gardera sig med 

en sekundär kamera bara som backup om det skulle bli något fel 

med inspelningen. 

Min egen slutsat är att det nog snarare handlar om tillgång 

till teknik och enkelhet. Utrustningen jag använde har ett 

totalt värde på ca 20000kr. För tio år sen skulle utrustning 

med samma tekniska egenskaper troligtvis varit minst 5 gånger 

dyrare. På den tiden användes också huvudsakligen DV-band 

vilket är något klumpigare och dyrare än minneskort. 
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Om jag hade åkt ut till gården med fem 60 minuters DV-band att 

spela in på hade jag troligtvis också varit mer eftertänksam 

med hur jag använde dessa. Huruvida detta hade inneburit 

bättre eller sämre slutresultat är svårt att svara på. 

Jag har hört samma diskussion när det gäller analog och 

digital stillbildsfotografi utan att få ett bra svar. 

Den enda slutsatsen jag kan komma fram till i frågan är att vi 

troligtvis kommer att se mer och mer dokumentärfilmare som 

använder sig av flera kameror på det här viset i takt med att 

tekniken utvecklas och blir billigare. 

När det gäller timelapse tekniken hade jag gärna velat kunna 

svara på om det är en teknik som på ett bra sätt kunde fungera 

som övegångar som jag hade tänkt. Men då jag inte hann 

redigera ihop den färdiga filmen är det svårt att dra några 

slutsatser kring hur det skulle fungera i praktiken. 

Jag har tidigare sett både bra och dåliga exempel på hur den 

här tekniken kan användas så jag tvivlar inte på att det är 

något som skulle kunna fungera i rätt situation. Jag kan dock 

inte säga något om vad rätt situation är. 

När jag använde mig av bildstabilisator upplevde jag ibland 

att bilden hoppade till trots att kameran hölls stilla. Jag 

skrev inte om det under resultatdelen då jag inte hann med att 

riktigt ta reda på vad som orsakade det. Vad jag tror händer 

är att kameran först kompenserar rörelsen men när den sedan 

hålls stilla faller den tillbaks till den neutrala 

utgångspunkten som ligger i mitten. 

Jag har dock inte tillräckligt med information för att avgöra 

huruvida detta är något som bara gällde just den kameran jag 

använde eller om det är något som alla kameror och objektiv 

med bildstabilisatorer råkar ut för. 

Analys av metoden 

Metoden jag använde gav mig möjlighet att lära mig om ämnet 

både genom att läsa tidigare litteratur samtidigt som jag 

arbetade praktiskt med det vilket jag tror gav mig mycket mer 

än bara text kunde gjort. Att även få hjälp av Film i 

Västerbotten gav mig väl behövd support. 

Trots detta gjorde jag dock några misstag när jag bestämde mig 

för hur projektet skulle genomföras. För det första så valde 
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jag litteratur som inte alls besvarade de frågor som uppstod 

under arbetet. Litteraturen var intressant men ju mer jag 

läste ju mer insåg jag att det inte riktigt var vad jag 

behövde vilket är varför det inte finns så mycket referenser i 

den här rapporten. 

Mitt andra misstag var att inte ordna en handledare på ett 

företag i tid. Jag hade som sagt hjälp av Lill på Film i 

Västerbotten men detta var inte ordnat förrän tre veckor in på 

arbetet vilket innebar att jag inte hade någon hjälp därifrån 

när planeringen av arbetet skedde. 

Jag har redan nämnt att jag misslyckades med att få ihop den 

tilltänkta filmen i tid vilket möjligtvis hade kunnat undvikas 

om jag hade haft den sortens input direkt. 

Trots allt detta lärde jag mig ändå mycket så kan därför inte 

påstå att det var ett misslyckande. Det var ett experiment som 

inte gick som planerat men som ändå gav resultat. 

Källkritik 

Den litteratur jag använde kom från Nationalencyklopedins 

hemsida och från boken Verkligheter – 18 dokumentära metoder. 

För att ens kunna läsa det som stod på ne.se var jag tvungen 

att logga in via CAS vilket vilket jag upplevde som 

tillräckligt med bevis för att det var en trovärdig källa. 

Boken Verkligheter – 18 dokumentära metoder, lånade jag från 

Umeås universitetsbibliotek vilket gjorde den tillräckligt 

trovärdig som källa för arbetet. 
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Bäkgrund 

Det arbete som jag kommer att genomföra i det här projektet 

kommer att gå ut på att göra en dokumentärfilm om en kille 

från Umeå som bestämde sig för att säga upp sig från sitt jobb 

och flytta ut till en ganska isolerad gård några kilometer 

utanför en liten by som har 9 invånare. Han planerar där att 

starta upp ett självförsörjande kollektiv. 

Det jag vill ta reda på är hur svårt eller enkelt det är att 

göra en dokumentärfilm i dagens Sverige samtidigt som jag även 

vill framställa en bra och itressant dokumentär. För att få en 

djupare inblick i arbetet med dokumentärfilmer har jag sökt 

mig bakåt för att se hur dess historia ser ut. 

Den första filmen som någonsin skapades var en dokumentärfilm. 

”La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon” eller ”Arbetarna lämnar 

Lumières fabrik i Lyon” som den heter på svenska var 46 

sekunder lång, filmad i ett svep utan klipp och utan ljud. 

Dokumentärfilmen har dock kommit långt sedan dess, 

förväntningarna och kraven på dokumentärerna är högre än 

någonsin, samtidigt har det aldrig varit billigare och enklare 

att göra dem. Om du skulle filma arbetare som lämnar en fabrik 

idag skulle den knappast få någon uppmärksamhet. Vore det inte 

intressantare om du även gick in i fabriken och filmade? 

Kanske gjorde några intervjuer med de som arbetade där? 

Detta vore i princip omöjligt för 120 år sedan dels för att 

det skulle krävas väldigt starkt ljus för att kunna få med 

något alls inifrån byggnaden på den film de använde och för 

att teknologin för att fånga upp ljud helt enkelt inte fanns. 

Idag har teknologin kommit så långt att de flesta av oss 

skulle kunna göra en bättre dokumentärfilm än Lumière bröderna 

bara genom att använda kamerorna i våra mobiltelefoner och om 

inget oförutsett händer kommer denna teknologi att fortsätta 

utvecklas i många år till. 

Så vad är en dokumentär? Vissa skulle säga att det är en genre 

vilket jag inte håller med om. En dokumentär kan vara både 

tragisk och komisk. I min åsikt är det snarare en metod inom 

framställningen av film. Spelfilmens metod är att skapa en 

illusion som är så detaljerad att tittaren accepterar och 

uppfattar den som verklig men som ändå är fiktiv. 
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Dokumentärfilmens metoden är i princip det motsatta. Det 

handlar här om att bryta igenom så många illusioner som möjigt 

för att avslöja absoluta sanningar publiken. Men hur exakt ser 

den metoden ut? 

För att få insikt i detta har jag läst några böcker på ämnet, 

bland annat ”Verkligheter – Arton dokumentetär metoder”. Boken 

är skriven av 18 olika dokumentärfilmare som ger sina egna 

åsikter på ämnet baserat på deras unika erfarenheter. Jag 

upplever det som att alla har ganska spridda åsikter om vilka 

metoder som är bäst vilket antyder att det inte finns någon 

direkt standard för hur en dokumentärfilm ska göras. 

Syfte/Mä l 

Målet med det här projektet är att genom att producera en 

dokumentär med hjälp av relativt billig utrustning undersöka 

vad som krävs för att göra en dokumentärfilm i Sverige år 

2015. Syftet är att ta reda på vad som är enkelt och vad det 

finns för svårigheter i arbetet. Jag kommer att registrera 

dels tekniska problem men även andra hinder som dyker upp. 

Metod, teori och WBS 

Metod 

Det här projektet går i princip ut på att genomföra en 

kvalitativ undersökning. Jag kommer att med hjälp av valda 

teoriböcker, handledare samt egna erfarenheter från tidigare 

kurser arbeta med att göra en dokumentärfilm. Jag kommer 

parallelt med filmarbetet att skriva ner anteckningar om vilka 

metoder jag använder i olika situationer, motivera valda 

metoder samt beskriva olika problem som uppstår under arbetet. 

Teori 

Jag kommer huvusakligen att utgå ifrån böckerna (Verkligheter 

– 18 dokumentära metoder, Tove Torbiorsson, 2010) och (Att 

leva och överleva som dokumentärfilmare, Jessica Nettelbladt, 

2012) under arbetet med projektet.  
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WBS 

 

 
Krävspecifikätion 

Filmen som kommer att framställas i det här projetet ska 

uppfylla följande krav: 

 Filmen ska vara dokumentär 

 Minst 30 minuter lång 

 Filmad och exporterad i full HD (1920x1080p) 

 Ha stereoljud av hög kvalité 

 Vara åtminstone någorlunda objektiv i förhållande till 

ämnet som dokumenteras 

 Ha en genomtänkt dramaturgisk berättarstruktur 

 Vara estetiskt genomtänkt 

 Vara redigerad på ett tilltalande och behagligt vis 

 

 

Produktbeskrivning 
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Filmen handlar om en kille från Umeå som för ungefär ett 

halvår sedan bestämde sig för att säga upp sig från sitt jobb 

och flytta ut till en gård där han planerar att starta upp ett 

självförsörjande samhälle. Frågan som filmen ska besvara är: 

Vad får en ung man som har ett jobb som han tycker om att säga 

upp sig och flytta långt ut i skogen?  

Riskänälys och ä tgä rdsplän 

SWOT-analys 

Styrkor Svagheter 

 Arbetar själv och kan 

därför styra tiden som 

det passar 

 Bra koll på ämnet 

 Äger egen utrustning 

 

 Långt till huvudsakliga 

inspelningsplatsen 

 Begränsad erfarenhet 

 Inte mycket tid 

Möjligheter Hot 

 God relation till 

personen dokumentären ska 

handla om 

 Personen som ska 

dokumenteras kan bli för 

upptagen 

 

Miniriskanalys 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd 

Sjukdom/Olycks

fall 

1 5 5 Finns ej 

Tiden räcker 

inte till 

1 3-5 3-5 Planera 

projektet väl 

Hårddiskar 

kraschar 

2 5 10 Säkerhetskopie

ra ofta 

Kamera 

batterier dör 

3 1 3 Ladda 

batterierna 

Andra tekniska 

problem 

2 2-5 4-10 Ha backup 

utrustning 
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Aktivitetslistä och tidsplän 

Aktiviteter 

 

Filmning 1 

Den första filmningen var en del av förstudien, poängen här 

var att få en överblick av vad jag hade att jobba med och på 

så vis kunna planera det fortsatta arbetet. Inräknat i den tid 

som lades på det här är även resan dit och tillbaks. Då den 

här filmningen handlade mer om att få en inblick i hur det såg 

ut där ute fanns det inga förbestämda planer på vad som skulle 

filmas och så vidare. 

Förstudie 

Poängen med förstudien är att skriva ihop det här dokumentet 

vilket kommer att innehålla den översiktliga projekplanen som 

jag kommer att försöka hålla mig till. 

Bearbeta material 1 

Det som kommer att bearbetas här är det som filmades under 

”filmning 1”. Det som ingår i arbetet med bearbetningen är 

först att grovt redigera film och ljudmaterialet. Detta 

innebär att varje session ska redigeras ihop men utan att 

blandas med annat material. Exempelvis ska en intervju på 35 

minuter redigeras på så vis att den ser så bra ut som den kan 

men ska inte innehålla några klippbilder eller dylikt, det 

kommer senare. 

Planera filmning 2 

Efter att materialet från den första filmningen har 

grovredigerats ska materialet gås igenom för att det fortsatta 

arbetet ska kunna bli så bra som möjligt. Det viktiga här är 

att se vad som är intressant och borde fyllas i dels med mer 

intervjufrågor och även med passande bildmaterial. 

Filmning 2 

Efter att planering för den andra filmningen är klar kommer 

detta arbete genomföras. Precis som vid det första tillfället 

räknas även resan dit med i tidsplanen. 

Bearbeta material 2 

Samma sak som gäller för ”bearbeta material 1” gäller här. 
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Planera filmning 3 

Det här är i princip samma process som för ”planera filmning 

2”. Jag tänker mig att slutprodukten ska vara ganska tydlig 

här men det kommer troligtvis att finnas saker som saknas och 

måste fyllas i vilket är varför jag även vill genomföra den 

tredje filmningen. 

Filmning 3 

Återigen är resan dit och tillbaks inräkand i aktivitetstiden. 

Exkat vad som kommer att filmas under det här besöket beror på 

vad som kommer fram i bearbetningen av tidigare material. Min 

tanke kommer alltid att vara att filma mer än jag tror mig 

egentligen behöva då det är svårt att i förväg säga vad som 

kommer att fungera och inte. 

Bearbeta material 3 

Även här gäller samma sak som för ”bearbeta material 1”. 

Slutredigering 

Det är i den här delen av arbetet som allt tidigare bearbetat 

material kommer att sammanfogas och redigeras ihop till en 

enda film. Förutom att redigera ihop videoklippen kommer jag 

även att skapa och lägga in grafik under den här tiden. 

Trots att jag har lagt all tid för det här på slutet är det 

inte omöjligt att jag börjar med det tidigare. Av erfarenhet 

vet jag att redigering och framsställning av den typen av 

grafik jag tänker mig ofta kan ta längre tid än väntat. 

Slutrapport 

När allt annat är klar ska rapporten färdigställas. Det här är 

också en sån sak som jag kommer att arbeta med mer än den tid 

som står angedd i Gantt-schemat. Jag tänker mig här att den 

angedda tiden är tid som bara ska gå åt det arbetet då detta 

känns som en kritisk del av projektet. 

Andra intervjuer 

Förutom de ovannämnda aktiviteterna kommer jag även att 

försöka genomföra intervjuer med personer som bor i Umeå som 

har relationer till filmens ämne. Jag har valt att inte lägga 

in det som en aktivitet i Gantt-schemat då det dels bara 

kommer att ta några timmar att genomföra varje intervju och 

dessutom är i princip omöjligt för mig att i det här stadiet 

veta när dessa intervjuer kommer att ske. Så länge alla dessa 

är klara i tid för slutredigeringen ser jag inga problem med 

att kunna hinna med dem. 
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Mars April

Aktivitet Varaktig. Beroend. 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Filmning 1 75 0

Förstudie 100 0

Bearbeta material 1 50 2

Planera filmning 2 25 3

Filmning 2 85 4

Bearbeta material 2 50 5

Planera filmning 3 25 6

Filmning 3 85 7

Bearbeta material 3 50 8

Slutredigering 60 9

Slutrapport 50 10

Helg

Deadline

Arbetstid

Aktivitet 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Filmning 1

Förstudie

Bearbeta material 1

Planera filmning 2

Filmning 2

Bearbeta material 2

Planera filmning 3

Filmning 3

Bearbeta material 3

Slutredigering

Slutrapport

Maj

Aktivitet 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

Filmning 1

Förstudie

Bearbeta material 1

Planera filmning 2

Filmning 2

Bearbeta material 2

Planera filmning 3

Filmning 3

Bearbeta material 3

Slutredigering

Slutrapport

Aktivitet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Filmning 1

Förstudie

Bearbeta material 1

Planera filmning 2
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