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Detta är en dokumentation av tankar och känslor jag har haft under 

produktionsfasen av min film, i slutet av denna text kommer jag även reflektera över 

mitt eget arbete genom att analysera filmen scen för scen för att lättare kunna inse 

mina egna misstag. 

Jag kommer att försöka vara objektiv trots att jag sällan är förtjust i mina egna verk. 

Jag tror att jag kommer ha nytta av detta inför framtida projekt, jag kommer kunna 

undvika misstag och fallgropar om jag dokumenterar vad som sker i 

produktionsfasen. 



                                                  

 

2 Examensarbete i hypermedievetenskap 

Innan jag började skriva manus gjorde jag först ett stolpmanus, tydligen är det det 

vanligaste sättet att påbörja manusarbete och 90% av alla manus som skrivs delas 

först in i dessa tre ”acts”, jag vet inte om denna mall passar mitt manus och min film 

men eftersom detta är mitt första manus känns det tryggt att ha den här mallen att 

gå efter. 



                                                  

   

3 Examensarbete i hypermedievetenskap 

Jag har tagit mig själv i kragen och skakat av mig paniken som jag har känt inför att

skriva manus.

Jag har bilderna i huvudet men jag har aldrig skrivit ett manus tidigare,inte ett

spelfilms manus med dialog.

 Internet är fantastiskt

Jag hittat ett par youtube klipp där en medelålders svart amerikansk man ”föreläser”

och ger tips om hur man kommer igång med sitt manus,han pratar till tittaren som

om det vore en live föreläsning.

Men detta fantastiska internet har även sina nackdelar,jag distraheras hela tiden av

reklamrutan som poppar upp i skärmen,det är jobbit att stänga ner den gång för

gång.

Det är ”loopad” videosnutt,en tjej syns i bild,hon irriterar mig, tittar, förtar och dricker

vatten ur en flaska, till höger under bild finns en rosa knapp med vit text, det står ”sök

kärleken” på knappen, väldigt irriterande.

Jag klickar ner reklamrutan en sista gång och riktar åter fokus på

”webbföreläsningen”,återstår att se om dessa tips kan komma till nytta.

Nu har jag kommit en bit med manusarbetet,manuset ska bli tio sidor text och dialog.

Det är viktigt att dialogen blir bra,jag grubblar fram och tillbaka över ordvalen,jag

tvekar lika mycket på mina karaktärer,känns de som verkliga personer eller ej?

Jag vill inte att karaktärerna ska bli ”en dimentionella”,jag vill försöka undvika klichéer

men vad är inte en kliché nu för tiden?

Det återstår nu ett par sidor av manuset och jag vet inte hur berättelsen slutar,jag är

väldigt orolig.

När manuset är färdigt kommer jag att rita ”storyboard” ,jag kommer försöka att

planera varje scen noggrant för att spara tid när vi väl är på plats för att filma,det kan

hända att jag gör ändringar och improviserar vid inspelning men det känns säkrast

att förbereda med ”storyboard”.
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Idag filmade vi för första gången,jag kände att jag inte kom längre med manuset så 

jag bestämde mig för att börja filma, dessutom var vi tvungna att filma just idag 

eftersom en av mina skådespelare inte kan ställa upp någon annan dag. 

Han studerar i Holland och ska åka tillbaka om ett par dagar. 

Därför filmade vi den sista scenen där han medverkar idag, så jag har börjat med att 

filma filmens slutscen och kommer att avsluta inspelning med filmens 

inledningsscen. 

Det var otroligt tufft att filma idag, vi var tre personer som skulle göra allt,två av oss 

framför kameran och en bakom, kameramannen skulle även ha hand om ljud. 

Vi var utomhus, mitt i skogen och en massa utrustning att bära på, tio timmars slit för 

en scen som kommer att vara högst fem minuter lång. 

Vi fick problem omedelbart, gummibåten som vi skulle använda i ett par scener  och 

även till transport mellan scenerna gick det hål i, vi vart tvungna att lösa det 

problemet för att gå vidare och börja filmen, det ledde till att vi förlorade ljus, blev 

stressade och inte nog med det hade vi bara två batterier till kameran, en stor en en 

liten, vi hade ingen tid att åka hem föra att ladda om batterierna. 

Vi blev irriterade och värre blev det när vi fick problem med rekvisita igen, styret på 

en cykel som tillhör huvudpersonen gick sönder, den bara ramlade av mitt i en scen, 

jag blev frustrerad och slängde iväg den, det ledde till ett gräl, jag var arg för att 

cykeln gick sönder, vi behövde cykeln för resten av scenerna som vi skulle filma  vid 

andra tillfällen. 

Till slut lagade vi styret tillfälligt, den var fortfarande trasig och det var farligt att 

använda den men det syns inte på bilderna, jag hoppas den håller hela vägen, det 

skulle inte vara bra för filmens kontinuitet om huvudkaraktären plötsligt byter cykel. 

Inför den sista scenen för dagen var vi tvungna att transportera all material till en liten 

ö,först skulle jag och kamera mannen ro över med all material, sedan skulle jag ro 

tillbaka för att plocka upp min andra kompis, men det tog tid innan jag kunde ro 

tillbaka eftersom en av årorna lossnade mitt i sjön, jag såg hur den flöt iväg längre 

och längre bort, jag tittade på min kompis som satt mittemot mig i den lagade 

gummibåten, hans blick utstrålade panik,just i det ögonblicket var jag väldigt nära att 

ge upp, men vi började ro med ena åran och med händerna, det tog tid men vi hann 

ifatt den till slut, det trodde jag aldrig, tur att den var gjord av aluminium. 
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Trots omständigheterna filmade vi dagens sista scen, nu återstod bara att packa ihop 

och åka hem, men det skulle bli väldigt krävande kom det att visa sig, det var väldigt 

väldigt mörkt och vi visste inte vart vi befann oss, vi var omringade av vatten och 

vågade inte ro tillbaka till land i mörkret, det skulle ta för långt tid att göra det i två 

omgångar då vi inte fick plats alla tre i gummibåten, två av oss skulle ro över med 

utrustningen, sedan skulle en av oss ro tillbaka för att hämta den som väntade på 

ön,vi kände att vi inte ville ta den risken , speciellt inte efter incidenten med 

årorna,dessutom kändes det osäkert med ett hål i båten trots att vi hade lagat hålet. 

Vi bestämde oss för att ta en omväg, en av mina kompisar sa att man kunde gå runt 

hela ön och sedan korsa en bro för att komma tillbaka till andra sidan, jag frågade 

honom om han var säker på att det fanns en bro överhuvudtaget, han var inte säker 

men han ville inte ta risken att ro över till andra sidan, vi funderade ett litet tag och 

sedan bestämde vi oss för att ta omvägen och gå runt ön, det skulle ta för långt tid 

att tömma båten på luft så vi lastade all utrustning i båten, det blev tungt, två höll 

båtens bakre del och en fram, vi turades om eftersom det var jobbigare att gå längst 

fram och hålla båten med en hand och lysa vägen med mobiltelefonen i andra 

handen. 

Vi gick väldigt väldigt långt , vi snubblade över stenar och träd , vi klättrade på branta 

klippor och gick genom mörka skogsstigar men till slut hittade vi bron, det tog ca två 

timmar att gå runt ön för att komma till andra sidan, jag hoppas att materialet blir värt 

besväret,det känns inte så. 

Vi hade inte mycket tid att förbereda oss inför varje ny scen och plats,därför blev 

del av materialet inte som jag tänkt mig, över exponerat/underexponerat eller 

o fokus, men vissa av dessa scener kommer jag att använda ändå eftersom jag inte 

har möjlighet att filma de scenerna igen.

När det gäller ljudet har jag mycket jobb att göra i ”postproduction”.

Vi skippade mycket av dialogen som jag skrev i manuset, jag ville försöka berätta 

filmen med bilder, jag tycker att det fruktansvärt svårt då jag inte anser mig vara 

varken professionell skådespelare eller fotograf. 
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I morgon börjar jag med ”first cut” för den sista scenen, sedan återstår det två

inspelningstillfällen, då ska jag filma den näst sista scenen och slutligen

inledningsscenen.

Just nu känner jag enorm osäkerhet över projektet, jag vet inte hur många gånger

jag ångrat mig över att jag valde att göra en fiktionsfilm och inte en animation.

Jag hatar att vara beroende av andra människor i mitt skapande,jag undrar om jag

överskattat mig själv och gett mig in på något som jag inte klarar av.

Den andra inspelningsdagen, idag var vi endast tre personer igen, två oss i rollerna

och en bakom kameran, det var inte lika krävande att filma idag om man jämför med

det första inspelningsdagen, idag var vi inomhus illafall, jag var på plats igår för att

förbereda ljussättning för idag, för att spara tid.

Jag måste säga att jag känner mig ofantligt besviken över resultatet, jag ångrar mig

att jag valde det här projektet, kanske borde jag insett redan vid manusarbetet att

min ide var krystad, jag önskar att jag kunde vrida tillbaka klockan och tänka om, tio

veckor är mycket tid, jag skulle kunna skapa något bra på tio veckor, kanske en

animation.

Men nu är det för sent, med tre veckor kvar till presentation vet jag att jag måste 

presentera en film som jag inte är nöjd med.

Just nu känns det som att det är det sämsta jag skapat under hela utbildningen.

Aldrig har jag tvekat mer på mig själv och min kreativitet som nu, jag är rädd att

resultatet kommer bli en studentikos film, jag kan inte skylla på skådespelarna, de

gjorde sitt bästa, de är inte professionella skådespelare.

Jag är väldigt arg på mig själv, jag hade förväntat mig att åtminstone kamera arbetet

skulle bli bra men ingenting känns bra just nu, ingenting.
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I morgon kommer jag grov klippa dagens material, jag är omotiverad och djupt 

deprimerad,i natt blir det ingen sömn. 

Igår filmade vi sista scenen,jag känner ingen motivation att klippa gårdagen 

bilder, jag överför materialet från kameran till datorn och klipper i morgon. 

Jag har nu grov klippt hela filmen, några scener är över exponerade vissa 

underexponerade eller ”pixliga” , skådespelet känns tveksamt. 

Jag ville uppnå en känsla av realism och därför trodde jag att vi skulle klara av 

rollerna, men jag blev besviken,kanske är det just rollerna eller karaktärerna det är 

fel på,jag vill hela tiden skylla på manuset, jag skrev den på ett par dagar, det tog så 

långt tid att komma igång och skriva. 

Jag kände att jag inte hade rätten att kräva allt för mycket av mina skådespelare , de 

är mina vänner och de är amatörer, de har inte möjlighet att lägga ner massa tid på 

mitt projekt. 

Jag var skeptisk och tveksam till att ta hjälp av kompisar med det här projektet, jag 

tänkte att de kanske inte skulle ta mig fullt på allvar, men jag hade inget val. 

Men jag känner att jag inte kan skylla mitt missnöje på allt detta, jag borde planerat 

allting mer noggrant. 

Jag borde inte låst mig till den här iden, detta manuset. 

När jag väl var klar med ett misslyckat manus kände jag panik men jag höll mig till 

projektet eftersom jag inte hade tid att komma på en ny ide. 

Screening om en vecka och jag är väldigt nervös, jag känner mig osäker över 

resultatet, jag är inte klar med filmen än,jag har grov klippt materialet i Imovie och ska 

avsluta redigering i Final cut. Jag är inte speciellt nöjd över resultatet men jag tycker 

att jag har lärt mig en del tack vare det här projektet, många gånger ångrade jag att 

jag inte gjorde något mer ”safe” men nu känner jag kan skapa något bättre i 

framtiden tack vare de erfarenheter jag har fått de senaste tio veckorna. Jag ser fram 

emot att screena nästa vecka, den vackra musiken som min bror komponerat för 

filmen lyfter filmen,jag kan även vara nöjd över en eller två fina bilder som filmen 

innehåller, resten ligger i betraktarens ögon, det ska bli kul att få feedback. 
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Storyboard 
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Reflekterande rapport 

Här reflekterar jag över mitt eget arbete, jag kommer gå igenom filmen scen för scen för att 

lättare kunna förklara vad som gick snett under inspelningen av filmen. 

Scen 1

 Kameran står kameran under ”Majorna bron”, vi ser en panorering från höger till vänster. Det 

blev lite för skakigt eftersom jag använde stativ och inte ”dolly”. 

Scen 2 
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Här åker kameran med jämsides med huvudpersonen, kameramannen sitter på pakethållaren 

av en annan cykel medan en tredje person styr ”kameracykeln”. Jag tycker att det blev lagom 

skakigt, detta tillför en viss realism till scenen. 

Scen 3 

Den här scenen blev över exponerad,eftersom det var soligt ute kunde jag inte se ordentligt i 

kamerans monitor, trots att jag hade zebra funktionen och kamerans begär av ND filter tog jag 

dessa över exponerade bilder, senare försökte jag rätta till dessa misstag med diverse filter i 

redigering men det resulterade i att scenen fick en overklig känsla, för mycket färger och för 

stark kontrast. 

Scen 4 
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Den här scenen är jag ganska nöjd med, kompositionen är bra och färgerna är naturliga men 

det är för stor kontrast mellan den här scenen och scenen före, det finns ingen kontinuitet 

mellan scenerna. 

Scen 5 

Här ville jag ha en skakig handhållen kamera för att få en dokumentär känsla, huvudpersonen 

går in i porten där ljuset inte är samma som utomhus, eftersom allt detta sker i ett klipp fanns 

inte möjligheten att vit balansera kameran, detta tycker jag inte är ett problem eftersom jag 

tycker att jag fick en dokumentär känsla tack vare att jag inte vit balanserade. 

Scen 6 
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Den här scenen kunde varit ljusare men med tanke på karaktären som bor här och stämningen 

i miljön tycker jag att det blev ganska bra ändå, hundskalvet hörs från högtalaren till höger 

och publiken uppfattar att hunden befinner sig till höger om bild bakom det svarta skynket. 

Att man inte ser hunden tillför en viss spänning och dramatik. 

Scen 7 

Jag är ganska nöjd med skådespelet i den här scenen,huvudkaraktären kroppsspråk visar prov 

på nervositet och nyfikenhet, det säger en del om vem han är. 

Scen 8 
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Här sänks musiken som spelas i lägenheten ner lite för hastigt, detta för att prioritera dialogen 
men jag tycker att jag borde tonat ut musiken lite smidigare. Hunden skäller ett par gånger till 
och huvudpersonen visar ännu en gång nervositet, han frågar vad det är för ras och den andra 
karaktären svarar: ”rottweiler” ,jag ville ge publiken en bild av den dolda rädslan. 

Scen 9 

Här ville jag ge en klaustrofobi känsla, kameran kommer närmare och närmare de två 
karaktärerna och rummet krymper successivt, detta skulle spegla huvudkaraktärens obehag 
över situationen. Efter den här bilden skulle det komma en närbild för att öka klaustrofobin 
men dialogen blev så dålig så jag fick ta bort den scenen. 

Scen 10 
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Den här helbilden skulle stå i kontrast till den trånga lägenheten huvudpersonen befann sig i 
föregående scen, inne i lägenheten ville jag förmedla klaustrofobi, i den är scenen ville jag att 
karaktären och publiken skulle pusta ut,men den här scenen blev kraftigt över exponerad av 
samma anledning som jag nämnde tidigare, det är ”B film” känsla över de över exponerade 
scenerna. 

Här ser vi huvudpersonen åka ut ur bild till höger. 

Scen 11 
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Här kommer han in i bild från vänster, det blev en naturlig övergång, även den här scenen är 
över exponerad, kameramannen sitter i en gummibåt och det är lite lagom skakig kamera. 

Scen 12 

Nu var vi stressade, vi förlorade ljus och hade endast tid för en tagning för varje scen, jag 
glömde ställa in fokus på kameran. 

Scen 13 
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Innan vi spelade in den här scenen bröt ett gräl ut mellan mig och mina två medhjälpare, det 
blev irriterat och ännu mer stressat. Här fick jag ändå stor hjälp av mina två kompisar att 
sansa mig och fortsätta filma, jag var väldigt nära att ge upp här. 

Scen 14 

Den här kompositionen tycker jag om, jag valde noga ut vart jag skulle stå, var kameran 
skulle stå och var båten skulle flyta, men eftersom båten inte kunde vara stilla fick vi ta om 
den här scenen ett par gånger och det ledde till att vi förlorade ännu mer ljus. 

Scen 15 
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Jag tycker att det tar lite för långt tid för personen i gummibåten att ro i land, scenen kunde 
varit lite kortare. 

Scen 16 

Här använde vi den externa mikrofonen, jag måste ha kopplat den fel på något sätt eftersom 
dialogen endast kommer från vänstra högtalaren, detta försökte jag att fixa till i redigeringen 
men lyckades inte. 

Scen 17 
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Det här är den bästa bilden i hela filmen, filmad i grodperspektiv med himlen i bakgrunden, 
personen i bild ser ut som självaste gud. Den här bilden hade jag i mitt huvud redan innan 
manuset skrevs. 

Scen 18 

Eftersom vi var tvungna att transportera kamera och all utrustning fram och tillbaka med 
samma båt förlorade vi mycket ljus inför den här scenen, den här scenen är mörkare än scenen 
innan och det ger o kontinuerlig känsla. 

Scen 19 



                                                  21 Examensarbete i hypermedievetenskap 

Här var vi så trötta och hungriga så att vi ville bara avsluta inspelningen för dagen, vi visste 
att det återstod endast ett par scener, i den här scenen gjorde vi ett stort misstag, min 
motspelare hade glömt att ta av sig sina glasögon inför den här scenen, som tur dolde hans 
långa hår glasögonen, annars hade den här scenen varit oanvändbar. 

Scen 20 

I den här scenen skiljer sig färgerna från scenen innan, jag vet inte varför,kanske är det på 
grund av att scenen är under exponerad, det är en lila nyans i bilden jämfört med den blå 
tonen som jag ville ha. 

Scen 21 
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Den är bilden är kraftigt under exponerad, jag ville att det skulle vara mörkt men inte så pass 
mörkt som det blev, detta skedde på grund av alla problem som vi stötte på under inspelning 
den dagen, vi klarade helt enkelt inte vår tidsschema. 

Scen 22 

Här ser man endast konturerna eller skuggan av en person som tar båten och försvinner ut i 
mörkret och mot oändligheten, även om jag inte ville att det skulle vara allt för tydligt vem 
som är i bild tycker jag att det är alldeles för mörkt och man ser nästan ingenting. 




