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Syfte 
 
Mitt huvudsakliga mål med examensarbetet var att spela in en kortfilm som skulle visa vad 
jag kunde åstadkomma som filmskapare. Målet var att jag själv skulle känna mig nöjd med 
slutresultatet med tanke på mitt stora filmintresse som jag alltid haft. Jag ville också under 
arbetets gång skaffa mig nyttig erfarenhet som regissör av fiktionsfilm. 
 
Verket 
 
Ondskans hjärta handlar om Erik som vaknar upp i skogen utan något minne av vem han är. 
Han hittar bl.a. ett fotografi på sin flickvän Maria och en annons om en campingplats. Trots 
stora smärtor i hjärtat lyckas Erik ta sig till en närliggande stuga. Där bor en arkeolog med sin 
dotter. Arkeologen berättar om ett folk som levde för länge sedan. Enligt deras tro var de 
tvungna att offra människor för att överleva.  
 
Erik vill till varje pris hitta campingplatsen i ett försök att få tillbaka sitt minne. Han hittar två 
tält i skogen och minns hur han skulle ut och campa tillsammans med Maria och ett annat par. 
De fick motorstopp och bestämde sig istället för att campa i en skogsdunge. I ett av tälten 
hittar Erik saker som får gamla minnen att bubbla upp till ytan. Han minns hur han puttade 
undan Maria från en bil för att istället bli påkörd själv samt när han struntade i hennes 
födelsedag.  
 
Arkeologens dotter har följt efter Erik till tälten för att hjälpa honom. Hon hittar en 
videokamera som visar att Erik och Maria bytte tält. Det andra tältet är fyllt med blod. Ett spår 
av blod leder in i skogen. Erik minns hur han misshandlade Maria. Erik och dottern hittar 
paret döda och Maria liggande på en sten bredvid en grupp andar. Eriks ande vaknar till liv 
och tvingar honom att offra någon av kvinnorna. Han hugger ihjäl Maria med en kniv och äter 
hennes hjärta.  
 
Erik vaknar upp på sjukhuset. Han har varit med om en bilolycka som punkterade hans hjärta 
och fick honom att förlora medvetandet. Maria ligger i koma bredvid honom. För att Erik ska 
överleva så måste han godkänna att de tar Marias hjärta och opererar in det i honom. Erik 
tänker tillbaka på vad han upplevt. Han beslutar att inte genomgå hjärttransplantationen och 
dör.  
 
Försening 
 
Den främsta orsaken till att filmen blev försenad var att jag prioriterade fel. Jag reflekterade 
aldrig över vad som var viktigast vilket jag kommit underfund med nu i efterhand. När man 
gör sin första seriösa filmproduktion så finns det enligt mig några saker som är viktigare än 
andra att verkligen kunna visa att man behärskar. Främst att man har något intressant att 
berätta och att man kan berätta det på ett bra sätt. Om man som mig vill jobba med regi så är 
det också viktigt att man lägger mycket tid och omsorg på att skådespelarna agerar på rätt sätt. 
Jag har i efterhand kommit fram till att de flesta andra aspekter borde vara sekundära.  
 
Mitt största problem var att jag ville att allt skulle bli så bra som möjligt, även själva 
produktionsvärdet, något som i detta fall borde ha varit sekundärt. Detta var en av orsakerna 
till att det drog ut på tiden då jag samtidigt valde att göra det mesta av produktionen helt själv. 
P.g.a. detta så blev också regianvisningarna sekundära vilket var den största 
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missbedömningen. Trots detta så har jag ändå lärt mig saker angående regi som jag troligen 
kommer att kunna ha nytta av i framtiden. 
 
Filmens slutliga längd har inte mycket med det sena slutförandet att göra. Redan från början 
så hade jag planerat att många scener skulle ha långa tagningar. Jag tycker det ger filmen rätt 
stämning och känsla, som t.ex. när Erik irrar går runt i skogen utan något minne av vem han 
är. Detta gör givetvis att filmen blev längre än väntat. Istället för 10 min som var planerat så 
blev den 30 min. De scener med snabbare tempo står nu ut mer än vad dom annars skulle göra 
vilket jag anser att filmen tjänar på.  
 
Eftersom jag ville göra en film som jag själv var nöjd med så lät jag mig inte stoppas av att 
projektet innehöll ganska stora utmaningar. Ett sätt att få de viktigaste aspekterna att hålla hög 
kvalité är annars att hålla projektet ganska enkelt. Detta var inte något jag tog någon större 
hänsyn till då filmen bl.a. innehöll många tekniska utmaningar, har många olika karaktärer 
och framför allt åtskilliga inspelningsplatser. Jag kan inte säga att jag ångrar beslutet att inte 
skära ner på mina idéer, men i efterhand så ser jag hur detta försvårade arbetet vilket gjorde 
att det tog längre tid än planerat att slutföra projektet. 
 
Det fanns vissa tekniska aspekter som bidrog till att projektet drog ut på tiden. Jag planerade 
redan från början att lägga på olika färgfilter samt klippa in skådespelare filmade mot grön 
bakgrund. Detta gjorde att renderingarna tog längre tid än beräknat.  
 
Jag har kommit fram till att det inte enbart räcker att jag själv har en stark tro på att filmen 
kommer att bli bra. Det är också ytterst viktigt att kunna förmedla det till dem man jobbar 
med. Det gäller alla inblandade, inte bara skådespelarna utan även exempelvis dom som 
jobbar med ljudet på inspelningsplatsen och musikkompositören. Där misslyckades jag till en 
början angående just musiken. Jag försökte verkligen förklara och ge exempel på hur jag ville 
att det skulle låta. Samtidigt ville jag ge frihet för kompositören att göra sina egna tolkningar 
och testa sina egna idéer. Men det räcker inte bara med att ge mer eller mindre lösa 
instruktioner, jag borde samtidigt ha lagt mer energi på att ingjuta en tro på projektet också. 
Till slut fick jag tag på en musiker som kunde färdigställa all musik precis som jag ville ha det 
men det tog lång tid. Nu i efterhand inser jag att jag borde ha varit mer motiverande redan 
från början. Jag borde ha gått in starkare i rollen som produktionsledare. 
 
Regi 
 
Jag skrev ner vissa beskrivningar av hur rollkaraktärerna skulle reagerar redan i manuset. 
Detta gjorde troligen att skådespelarna drog egna slutsatser redan där. Om jag skulle göra om 
det skulle jag ha gjort det annorlunda. Min vision med filmen var att det stilmässigt skulle 
vara ganska teatralt. I efterhand anser jag att det hade varit bättre att siktat på en mer 
vardaglig dialog, både på manusstadiet och på framförandet. 
 
Min ursprungliga syn på regi var att man som regissör ska berätta exakt hur skådespelarna ska 
agera. Men nu har jag kommit fram till att det inte nödvändigtvis ger bäst resultat. Det gäller 
ju att skådespelarna ska verka naturliga inom filmens ramar. Om regissören då berättar exakt 
hur dom ska agera så är det väldigt svårt att få det att verka naturligt. Man borde snarare 
noggrant förklara vad deras rollkaraktärer ställs inför samt vilken personlighet de ska spela så 
får de själva räkna ut hur de ska agera. Ännu bättre är om man hittar en person med rätt 
personlighet för respektive roll. Då kan de agera som sig själva i de situationer som deras 
rollkaraktärer ställs inför.  
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Produktion 
 
Jag skrev från början tre synopsiser i ett försök att hitta den bästa idén att gå vidare med. Ett 
av dem strök jag ganska omgående men sen uppstod ett problem. Jag gillade de två 
återstående idéerna lika mycket och hade svårt att välja vilket jag skulle gå vidare med. Till 
slut kom jag fram till att både temat och berättarstrukturen på de båda idéerna egentligen var 
väldigt lika. Den insikten gjorde valet betydligt lättare. Den främsta orsaken till att jag valde 
Ondskans hjärta var att det kändes som att den kunde göras intressantare rent visuellt. Där 
fanns aspekten med ”dröm” mot ”verklighet” som den andra idén saknade.  
 
Ett uttryck inom filmsammanhang är ”kill your darlings” vilket betyder att man ofta lägger in 
saker i filmen som inte gör någon direkt nytta för helheten. Du lägger bara dit det för att du 
personligen gillar det och därför bör det tas bort. Detta brukar vara svårt att upptäcka då man 
måste titta på filmen med en väldigt objektiv syn. Jag fann aldrig någon orsak att klippa bort 
någon planerad scen från det filmade materialet. Jag tog däremot bort två scener redan på 
manusstadiet. Det var tänkt att efter filmens titel hade visats så skulle skådespelarnas namn 
presenteras i ett kortare bildmontage med illustrationer av människooffring, t.ex. 
mayaindianerna, blot, inkvisitionen etc. Den idén strök jag ganska snabbt vilket nog var bra 
eftersom det kunde ha förstört filmens känsla av ”dröm” mot ”verklighet”. Filmens 
problematik ska vara kring just offring men med bildmontaget kan det ha blivit för 
övertydligt. Det var från början tänkt att ännu en scen skulle spelas upp i videokameran som 
Erik och dottern hittar i det första tältet. Redan där skulle man ana att det fanns andar i skogen 
vilket var tänkt att öka spänningen när de sedan följer blodspåret in i skogen. Nu kan publiken 
istället tolka det som att Erik ensam dödade alla ända fram till andarna verkligen dyker upp. 
 
Eftersom filmen har många ganska långa tagningar var jag noga med att försöka tänka ut 
intressanta bildsnitt med saker för publiken att studera i både för- och bakgrunden. Samtidigt 
ville jag undvika att filmen skulle kännas för statisk. Därför använde jag mig ofta av olika 
kameraåkningar. Jag lade ner mycket tid på bildmanuset vilket jag inte ångrar då många 
bildsnitt och åkningar känns väldigt utarbetade. Det skulle ha varit svårare att fundera ut allt 
direkt på inspelningsplatserna. Dock så känner jag i efterhand att man även borde ha varit 
öppen för förändringar under själva inspelningen. Man bör studera hur skådespelarna tolkar 
rollerna och även på inspelningsplatsen fundera över hur man kan filma deras agerande på 
bästa sätt. Det man planerade från början behöver inte alltid vara bäst. Det är ibland bättre att 
ändra kameran efter skådespelarnas agerande än tvärtom. Man ska vara flexibel för att få bäst 
resultat vad gäller kameraarbetet. 
 
När Erik minns något i filmen så sker en övergång till en tillbakablick. Dessa övergångar 
krävde noggrant planerade i bildmanuset och vid inspelningsplatsen. Övergången mellan 
fotografiet och tillbakablicken där Maria introduceras skulle exempelvis ske mellan identiska 
bilder. Samma sak gäller vid de filmade scenerna i videokameran vid tälten. Övergången 
mellan den tomma träddungen till samma plats fast med tälten uppsatta gjordes genom att 
båda scenerna filmades vid samma tidpunkt utan att kameran flyttades mellan tagningarna. 
Dessa övergångar ska tillsammans med det faktum att färgerna varierar mellan de olika 
minnena hjälpa till att etablera för publiken att det handlar om just tillbakablickar samt vilka 
underliggande känslor som ligger bakom dessa.          
 
Manuset innehöll vissa scener med speciella effekter som jag var tvungen att hitta tekniska 
lösningar på. Vid bilolyckan och scenerna med andarna filmade jag karaktärerna mot grön 
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bakgrund för att sedan lägga på dom på en separat filmad bakgrund med bilen. Jag gjorde 
tester innan men lyckades ändå göra några mindre misstag. Man måste vara ytterst noga med 
ljussättningen när man filmar något som sen ska klippas in. Det får inte vara några skuggor 
alls. För att visualisera själva offringen försökte jag skapa artificiell hud genom att måla 
färgad lera. I efterhand så inser jag att det skulle ha fungerat ännu bättre om jag bl.a. hade 
gjort varje bit hud ännu större.     
 
Att jag inte medvetet prioriterade vissa aspekter av produktionen högre än andra har inte bara 
haft sina nackdelar. Nu har jag verkligen fått en inblick i så gott som alla produktionsmoment 
vilket jag anser att man bör ha, särskilt om man vill jobba som regissör. Manus, kamera, 
redigering och till viss del ljussättning har jag arbetat med innan men t.ex. ljudläggning var 
något som var helt nytt för mig. Under arbetets gång upptäckte jag hur viktigt det är att inte 
bara gestalta med bilder utan även berätta med ljud. Ett exempel är när Erik tänker tillbaka på 
offringen när han ligger på sjukhuset. Då kan man höra vinden tjuta, tunga andetag och 
vargars ylande. Just tack vare ljudet så kan man illustrera denna ”dröm” som en djupt rotad 
känsla från urtiden.     
 
Det är förhållandevis lite dialog i filmen och istället ytterst mycket musik som följer 
händelserna. Det var tänkt från början att det oftast långsamma klipptempot tillsammans med 
den nästan ständigt närvarande musiken skulle förstärka publikens upplevelse av respektive 
minne som Erik har. Just musik och ljud är jag i slutändan väldigt nöjd med då det kom 
väldigt nära dom idéer jag hade från början. Musiken innehåller stundtals primitiva trummor 
som ger en uråldrig känsla. Vid de mer positiva tillbakablickarna så ger musiken en drömlik 
känsla.    
 
Tolkning och gestaltning 
 
Jag anser att en genomtänkt film kan tolkas på många olika sätt men det jag främst ville 
gestalta var dilemmat kring offring. Jag ville bl.a. visa det genom vardagliga händelser som 
exempelvis i en relation där offringen sker på ett mer psykologiskt plan. Det skulle även 
skildras genom att presentera livsavgörande beslut. Det skulle framkomma hur människan 
kämpat med liknande problem redan tidigt i historien och hur detta fortfarande gör sig 
gällande fast i andra former. Man offrar hellre andra för sin egen skull än att offra sig själv för 
andra. Huruvida detta alltid är en fråga om rätt eller fel ska gestaltas som en tolkningsfråga. 
Jag gjorde därför i grund och botten protagonisten och antagonisten till samma person. Erik 
upptäcker under filmens gång vem han är och gör sen ett val baserat på att han främst minns 
sina ”sämre” sidor. Det var tänkt att Eriks resa skulle vara av samma art som exempelvis 
Scrooge i En Julsaga (Charles Dickens) med skillnaden att Eriks val inte skulle vara lika 
moraliskt lätt.  
 
Det faktum att Erik skulle gestaltas som både ”ond” och ”god” skapade vissa problem. 
Publiken ska känna sympati för honom. Han ska framställas som en välvillig person som kan 
ha begått onda handlingar och därför är ångerfull. Jag försökte ge honom karaktärsdrag som 
påminner om Dr. Jekyll och Mr. Hyde (Robert Louis Stevenson) fast inte lika tydliga. Han ska 
porträtteras som en vanlig man vars ondskefullare sidor kan komma att göra sig påminda i 
vissa situationer. Det som möjligen kan försvåra tolkningen är att de flesta är vana vid den 
klassiska västerländska berättartraditionen där protagonisten och antagonisten oftast är 
separata karaktärer. Filmen har ett antal bifigurer som enbart framställs som ”onda”. Risken 
finns att publiken ser dem som filmens huvudsakliga antagonister istället för Eriks ”onda” 
sida. Detta är något jag kommit fram till i efterhand.   



 8

 
Tanken var att större delen av filmen skulle kunna upplevas som en ”dröm”. Samtidigt skulle 
linjen mellan fantasi och verklighet vara ganska suddig. För att inte skapa en överdrivet 
märkbar känsla av expressionism så använde jag mig av olika färgtoner i respektive 
tillbakablick som är tänkt att berätta lite om vilken känsla Erik har av varje minne. När han 
irrar runt i skogen är det bleka färger med en betoning på grönt och rött. I stugan är det ett 
svagt rödgult sken från en öppen eld som ska ge en känsla av äldre tider som arkeologen 
berättar om. När Erik struntar i sin flickväns födelsedag är det bleka färger för att inge en 
melankolisk känsla. Misshandlingsscenen har en blek orange ton som ska påminna om gamla 
filmremsor. Den sista tillbakablicken på sjukhuset är svartvit med inslag av rött för att 
symbolisera Eriks känslor över det beslut han måste fatta. Dem minnena som Erik upplever 
som positiva har starka färger och en ljusgul ton som ger en varm känsla. Tanken är att de 
avslutande scenerna i skogen ska utspelas nattetid, därav den blåa tonen. Där har vissa klipp 
väldigt starkt solljus vilket förstör stämningen en aning. I dom klipp där himlen inte syns ser 
det dock bättre ut enligt mig. Filmens enda scener som mer eller mindre ska utspela sig i 
”verkligheten” är de på sjukhuset. Det är de enda scenerna som inte har några överdrivna 
färgeffekter. Jag tror att publiken kan tolka alla minnen och ”drömmen” som Eriks fantasi 
eller att allt egentligen har hänt. Detta tycker jag är ett positivt tolkningsproblem med verket. 
 
Erik upptäcker på sjukhuset precis innan han dör att Maria har ett likadant ärr på armen som 
han hade i sin ”dröm”. När han kollar på sin egen arm är ärret borta. Tidigare i filmen såg 
Erik hur andarna hade ett likadant ärr. Det är tänkt att samma symbol även kunde ses på 
hällristningarna. Denna vändning är tänkt att ställa filmens premiss på sin spets och bl.a. låta 
publiken undra över ifall moraliskt rätt och fel är något man bör ha i åtanke när det gäller 
överlevnad. Jag ville bara ge en mindre antydan på detta men i slutändan blev det nog lite väl 
diffust presenterat. Jag tror inte att det är många som drar just den parallellen. Man kan 
exempelvis tolka det som att Maria har drömt något liknande Eriks dröm men att hon istället 
valde att offra Erik så att hon själv kunde leva. Ärret blir då som en symbol över den religiösa 
tron på att offra människor. En annan lättare tolkning är att Erik och Maria verkligen kan ha 
varit med om någon typ av rituell offring innan de fördes till sjukhuset. Det är också öppet för 
tolkning ifall Marias ärr och det faktum att hon vaknar upp är något som Erik inbillar sig i 
dödsögonblicket eller om det faktiskt är så.   
 
Filmen börjar med ett bibelcitat och det religiösa temat fortsätter när den hedniska religionen 
tas upp. Det är just människooffring i religiösa sammanhang som belyses. Jag anser att filmen 
behandlar även detta på ett sätt som gör det öppet för publikens egna tolkningar, även om 
dessa kan vara väldigt beroende av deras religionskunskaper. Det kan tolkas som att 
kristendomen tog bort människooffring som fanns i många hedniska religioner eller att det är 
ett arv som lever kvar i den kristna trosfattningen fast i annan form. Om ej i religiös mening 
så lever tanken att ”ta någon annan, inte mig” fortfarande kvar i människors undermedvetna 
(Burkert 1998, s. 55.). Det finns vissa mer eller mindre lösa belägg för att människor offrades 
i Skandinavien innan kristendomens antågande. Bl.a. skulle det ha funnits något som kallas 
blodörn där man skar loss revbenen från ryggen och drog ut lungorna på offret (Näsström 
2001, s. 258). Trots detta så finns det inga belägg för att varken hjärtat eller kannibalism ska 
ha haft någon religiös grund i Skandinavien. Detta är något jag enbart lagt till för att stödja 
den fiktiva berättelsens syfte och visuella stil.      
 
Den grundläggande idén med filmens utförande var att göra en skräckfilm som inte enbart 
byggde på klassiska skrämseleffekter där publiken hoppar till. Jag ville istället skapa ett 
psykologiskt obehag genom att även lägga in olika vardagliga problem som publiken till viss 
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del kan relatera till. Det är tänkt att filmen ska presentera något olustigt om den mänskliga 
naturen. Rent stilmässigt tycker jag att slutresultatet fungerar. Det mer vardagliga dramat 
berättas bara i korta episoder men tjänar ändå sitt syfte. Främst p.g.a. att det hela tiden trappas 
upp och blir ännu hemskare för varje tillbakablick. Dock så kanske den direkta skräcken inte 
har framförts på bästa sätt. Det finns exempelvis två scener som var tänkt att få publiken att 
hoppa till. När Erik och dottern undersöker det andra tältet samt när de upptäcker liken i 
skogen och andarna kommer fram. Dessa scener upplevs kanske inte riktigt så skrämmande 
som de kunde ha varit. I efterhand har jag kommit fram till vad jag tror gör att publiken 
upplever sådana scener som läskiga. Det är ögonblicken innan det läskiga visas i bild som 
känns obehagliga samt det faktum att filmskaparna drar ut på det. När det väl kommer så 
behöver det inte kännas särskilt skrämmande. Annars är det just själva 
överraskningsmomentet som gör att publiken hoppar till. I redan nämnda scener så känner jag 
att jag inte drar ut på det tillräckligt länge och när det skräckinjagande väl kommer så känns 
det heller inte särskilt överraskande. Jag anser dock att den långsamma upptrappningen fram 
till själva offringen verkligen upplevs som obehaglig vilket var avsikten. Hitchcock menade 
att det skapas spänning om publiken vet vad som ska hända men inte filmens karaktärer 
(Bordwell 2003, s. 84-85). I det här fallet så kan publiken ganska tidigt räkna ut att någon ska 
offras. Detta anser jag gör scenen betydligt otäckare än den annars skulle ha varit. Att sen 
publiken upplever att filmens karaktärer också kan räkna ut det tycker jag inte gör scenen 
påtagligt mindre skrämmande.  
 
Filmens utförande påminner i vissa fall om splatterfilm som vanligen är humoristiskt 
orienterad. Jag använde primärt inte överdrivet med blod och våld för humoristiska syften 
utan för att förstärka den expressionistiska stilen. Större delen av filmen kan ju tolkas som att 
den utspelar sig i Eriks huvud. Då tycker jag att hans personliga känslor av händelserna ska 
speglas bildligt i framförandet. 
 
Av alla filmteorier som jag studerat så är det Eisensteins montageteorier som jag uppfattade 
som mest användbara i praktiken. Dock så håller jag inte med om allt så jag använde mig bara 
löst av hans idéer. Han har bl.a. beskrivit hur ett mord vanligen visas på film, vilka bilder som 
brukar klippas ihop till en sekvens. Han hävdar då att de första bilderna innan mordet 
verkligen sker enbart används i psykologiska syften (Eisenstein, s. 60-61). Detta är något som 
jag försökte använda mig av i offringsscenen. Där klipper jag ihop olika närbilder i syftet att 
publiken ska associera till vad som komma skall och där igenom bygga upp en skräckfylld 
förväntan innan mordet verkligen sker.  
 

1. Kniv  
2. En kvinnas förtvivlade ansikte  
3. En blodig mun  
4. En annan kvinna som förfärat stirrar på faran utanför bild 

 
Slutresultat 
 
Det mest grundläggande problemet jag hade under hela arbetsprocessen var att jag lätt blev 
för mycket av en perfektionist. Detta ledde till att arbetet blev kraftigt försenat men jag blev 
ändå relativt nöjd med slutresultatet. Jag anser att filmen blev väldigt nära vad jag hade tänkt 
mig och att den i slutändan lyckas fylla sin tänkta funktion.                          
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