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Abstrakt 
Stämningen en film förmedlar är en av de viktigaste aspekterna inom filmskapande och 

filmmediet. Det är denna stämning som har möjligheten att påverka åskådarens känslor både 

under filmens gång och efter att eftertexterna har rullat förbi. Detta kandidatarbete syftar till 

att påvisa stämningens betydelse inom filmmediet samt se hur filmskapare kan utföra 

filmproduktioner för att förstärka stämningen deras film förmedlar. För att uppnå detta 

utförde vi två filmproduktioner som resulterade i en kortfilm och en presentationsfilm. Båda 

produktionerna utfördes med deltagande filmskapande som sin grundpelare, som var med och 

påverkade alla val och beslut vi tog genom processerna. Deltagande filmskapande ledde oss 

även till att få fler och mer unika idéer in i våra projekt och filmer för att förstärka 

stämningarna som förmedlas av våra filmer. Vi valde att utgå från filmteorier angående en 

films tempo av Ross Hockrow och platsens betydelse av Mats Ödeen, för att sedan utföra 

filminspelningarna med hjälp av inspelningsmetoder som The Master Scene Method och The 

Split Sequence efter Blain Browns och Luis Fernando Morales Morantes beskrivningar. Vi 

höll till sist en förhandsvisning av våra filmer för att undersöka och sedan diskutera huruvida 

vi lyckats med att genom deltagande filmskapande, filmteorier och inspelningsmetoder 

förmedla stämningar med våra filmer. 

 

Nyckelord 
Deltagande filmskapande, Estetisk stämning, Filmteori, Filmskapande, Inspelningsmetoder 
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Abstract 
The mood that a film conveys is one of the most important aspects in filmmaking and the film 

medium. It is this mood that has the opportunity to elicit emotions in the viewer, both during 

the movie but also after the credits has rolled. This Bachelor Thesis aim to show the 

importance of mood in the film medium as well as how a filmmaker can produce a film 

project in a way that amplifies the mood that the film conveys. To achieve this, we produced 

two film projects that resulted in one short movie and one infomercial. Both productions were 

produced with participatory filmmaking as a foundation, a method that influenced every 

choice and decision we made during the design process. Participatory filmmaking also led us 

to get several and more unique ideas for our projects and films in order to amplify the moods 

that our films conveys. We chose to proceed from film theories regarding the tempo of a film 

by Ross Hockrow and the importance of the location by Mats Ödeen, to then produce our film 

projects with shooting methods such as The Master Scene Sequence and The Split Sequence 

as described by Blain Brown and Luis Fernando Morales Morante. In the end of the design 

process we arranged a pre-screening of our films to check and discuss whether we succeeded 

to convey moods with our films with the help of participatory filmmaking, film theories and 

shooting methods. 

 

Keywords 
Participatory Filmmaking, Art Mood, Film Theory, Filmmaking, Shooting Methods 
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1. Bakgrund 
Carl Plantinga (2012) anser att stämningen som en film förmedlar är en central och vital del 

av filmskapande och filmmediet i helhet men att den trots det är en ytterst förbisedd del av 

filmskapande. Plantinga (2012) skriver om hur han anser att ordet mood, eller stämning som 

det kommer benämnas i detta kandidatarbete, blivit feltolkat eller inte tillräckligt definierat 

och att många beskriver en films stämning som dess atmosfär eller ton, medan han anser att 

stämning snarare är en kombination av alla olika estetiska delar av en film. Plantinga (2012) 

kallar därmed stämningen som en film besitter och förmedlar för Art Mood, vilket vi kommer 

benämna som estetisk stämning. Den estetiska stämningen är det som uppstår i samspelet 

mellan allt som film involverar, det vill säga berättelsen, skådespelet, kameraarbetet, 

färgsättningen och musiken för att bara nämna några få. Den estetiska stämningen är med och 

förstärker tittarupplevelsen, gör att tittaren dras med i filmen samt är det som väcker tankar 

och känslor hos åskådaren. Det är den estetiska stämningen hos en film som har möjligheten 

att påverka hur åskådarens känslor och sinnesstämning om den förmedlas på ett tillräckligt 

djupt och komplext vis. 

 

Undersökningens inspiration kom från våra personliga erfarenheter inom filmproduktion, 

vilka har utvecklats från personliga intressen, tidigare undersökningar inom filmmediet samt 

professionellt filmskapande genom vårt filmproduktionsbolag Four by One (2018). Som 

filmskapare har vi genom vårt produktionsbolag skapat flertalet evenemangfilmer där det 

huvudsakliga målet varit att visa vad som skedde och hur stämning var under evenemanget. 

 

Till denna undersökning samlade vi våra erfarenheter och kunskaper, förstärkte dem med 

forskning inom filmteori och filmvetenskap från bland andra Blain Brown (2012) och Ross 

Hockrow (2014) för att sedan föra in Carl Plantingas (2012) forskning och tankar om 

stämning inom film samt Mats Ödeens (2005) tankar om berättande och platsens betydelse i 

berättandet. Som resultat av sin forskning om stämning inom film skiljer Plantinga (2012) på 

estetisk stämning och Human Mood, vilket vi kommer benämna som sinnesstämning, och 

förklarar hur han tolkar deras olika egenskaper och vad de innebär för att sedan gå in på hur 

de på olika sätt kan framkallas och förmedlas. För att förmedla en films estetiska stämning 

krävs inte bara kunskapen om vad termen innebär utan även en bred kunskap om 

filmskapande och allting som det innefattar. En av de, för åskådaren, största delarna som 

påverkar den estetiska stämningen är vad som visas i bild, om det är nära eller långt bort, om 
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det är centrerat eller i utkanten av bilden och så vidare, vilket vi tog lärdomar ifrån Browns 

(2012) forskning om filmfotografi. Brown (2012) skriver bland annat om vikten av vad som 

visas i bild, var i bilden det visas, hur det visas, vad detta innebär för åskådarens uppfattning 

och mycket mer. 

Utöver allt detta valde vi även att arbeta med deltagande filmskapande då vi tror att genom att 

föra in fler personers erfarenheter och kunskaper i produktionen så får våra filmer potentialen 

att bli mer originella då de influeras av alla deltagarnas idéer. Vi tror även möjligheten att 

förmedla våra filmers estetiska stämningar ökar då vi får direkt återkoppling av deltagarna på 

hur filmerna upplevs och kan forma dem efter det med målet att lyckas förmedla de estetiska 

stämningarna vi är ute efter. Allt detta samlar vi, kopplar ihop och utvecklar med våra egna 

tankar och erfarenheter för att försöka få fram vårt svar på hur stämningen på en plats kan 

förmedlas genom film. 

1.1. Frågeställning 
Hur kan stämningen på en plats förmedlas genom film med hjälp av deltagande 

filmskapande? 

1.2. Syfte 
Att kunna använda filmmediet för att förmedla en känsla eller en stämning kan vara av stor 

nytta som marknadsföring för många företag och organisationer, då åskådaren blir mer 

emotionellt intresserad av vad den ser. I detta kandidatarbete undersöks hur en filmskapare 

kan fånga stämningen på en plats och sedan förmedla den genom en film. Undersökningen 

sker genom skapandet av två experimentella gestaltningar i form av en dramatisk kortfilm och 

en presentationsfilm. Båda filmerna skapas med deltagande filmskapande som grund i varje 

beslut där vi även tar stöd av forskning om stämning, filmteorier och inspelningsmetoder med 

syftet att hitta ett svar på frågan: ”Hur kan stämningen på en plats förmedlas genom film med 

hjälp av deltagande filmskapande?” 
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1.3. Det gemensamma textskapandet 
Under skrivprocessen har vi suttit bredvid varandra för att strukturera texten och diskutera 

vad som bör skrivas var. Vi valde därpå att dela upp skrivandet i olika delar mellan varandra, 

men tack vare att vi arbetade i samma rum kunde vi hela tiden prata om vad vi skrev. Därefter 

såg vi över det som den andra hade skrivit, gav kommentarer angående struktur, innehåll och 

ordval för att vi skulle ha en röd tråd genom vårt kandidatarbete. Genom detta viset att skriva 

fick vi även möjlighet att korrekturläsa under arbetets gång och inte bara när hela 

kandidatarbetet var färdigskrivet vilket vi ansåg underlättade hela skrivprocessen. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 
I detta kapitel tar vi upp olika definitioner på stämning inom film, hur en estetisk stämning 

kan skapas med hjälp av olika filmteorier och redigeringsprinciper för att sedan förmedlas till 

åskådaren. Vi tar även upp vad deltagande design och deltagande filmskapande kan bidra med 

i ett projekt och viktiga saker att tänka på när dem nyttjas. 

 

2.1. Stämning 
För att kunna förmedla en stämning i en film är det först viktigt att definiera vad vi syftar på 

när vi säger stämning. Ordet stämning kan tolkas på många olika sätt, däribland atmosfär eller 

förmedlandet av känslor genom film, vilket gör att vi i denna undersökningen kommer skilja 

på vad Carl Plantinga (2012) kallar sinnesstämning och estetisk stämning. Plantinga (2012) 

använder sinnesstämning för att beskriva ett distinkt mentalt eller kroppsligt tillstånd, vilket 

resulterar i att en film inte kan ha en sinnesstämning då den varken har en kropp eller ett 

sinne. Plantinga (2012) menar istället på att en film har en estetisk stämning vilket är 

uttryckandet eller förmedlandet av en sinnesrörelse vilket innebär att en films estetiska 

stämning därmed har potentialen att locka fram en sinnesstämning.  

 

I denna undersökning fokuserade vi på hur en film kan förmedla en estetisk stämning, vilket 

sedan bidrar till hur filmen upplevs av åskådaren.  

 

Plantinga (2012) menar att en films estetiska stämning beror på flera olika faktorer av 

filmskapande däribland ljud, musik, tempo och mycket annat, vilket när de alla samspelar har 

möjligheten att påverka människor och deras sinnesstämning. Dock är inte detta något som är 

givet då en åskådare kan se på en film och uppmärksamma att den har en sorgsen estetisk 

stämning utan att själv bli sorgsen. Detta beror på att en mänsklig sinnesstämning ofta är 

diffus och långvarig medan en film ofta försöker förmedla en eller flera estetiska stämningar 

under sin speltid. En film förmedlar sin stämning genom att varje komponent av filmen är 

laddad med någon sorts känsla och när dessa element samspelar skapas filmens känslo-

karaktär vilket är det som sedan tolkas som filmens stämning. Plantinga (2012) använder 

filmen Touch of Evil (Welles, 1958) som exempel på en film som bygger och förmedlar sin 

estetiska stämning på ett bra vis, vilket han menar beror på den känslo-karaktär som byggs 

upp med hjälp av filmens bildspråk, berättelsen, ljudet och musiken. Detta bidrar till att han 

anser att den estetiska stämningen hänger kvar i minnet även efter filmens slut. 
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Plantinga (2012) påpekar vikten av att skilja på estetisk stämning, sinnesstämning och 

känslor, då en sinnesstämning, som tidigare nämnt, ofta är mer diffus än en känsla på så sätt 

att det brukar sägas att en sinnesstämning har en grund men ingen direkt anledning. En person 

kan vara på dåligt humör eller ha en låg sinnesstämning utan någon specifik anledning eller 

orsak medan en känsla ofta kommer från någonting, till exempel glädje över ett nytt jobb, en 

befordran eller liknande. Detta resulterar i att en films estetiska stämning har större potential 

att påverka en persons känslor då de är riktade åt filmen i helhet eller något som händer i 

filmen, medan det krävs en ytterst komplex och tankeväckande estetisk stämning för att 

påverka en persons sinnesstämning. Även för detta använder Plantinga (2012) filmen Touch 

of Evil (Welles, 1958) som exempel då han påvisar skillnaden mellan en films påverkan på 

känslor och sinnesstämning. Han menar på att när en av huvudkaraktärerna kidnappas kan 

åskådaren få känslan av ilska, men under hela filmens speltid finns avtrycket av den estetiska 

stämningen som förmedlar en oro och onda aningar för vad som kommer ske, vilket har större 

potential att påverka åskådarens sinnesstämning. 

 

Vare sig en film lyckas med att locka fram känslor eller en sinnesstämning hos åskådaren 

eller inte så går det fortfarande att se den estetiska stämningen hos en film då allting som 

använts för att bygga stämningen fortfarande finns kvar, det vill säga berättelsen, platsen, 

musiken samt alla andra faktorer. Den estetiska stämningen kan därmed fortfarande förmedlas 

till åskådaren även om den inte lyckas med att locka fram känslor eller en sinnesstämning. 

 

2.2. Platsen  
En del som har stor påverkan på en films estetiska stämning är på vilken plats eller platser 

filmen utspelas samt vilka föremål som förekommer där. Mats Ödeen (2005) skriver i sin bok 

om platsens betydelse och påverkan för en berättelse där han grundar sina tankar och 

resonemang i teater och använder därmed exempel om bland annat scenen, scenografi och 

berättarstrukturer som Tjechovs gevär. 

 

Ödeen (2005) påpekar att det generellt finns två tillvägagångssätt för att etablera en miljö på 

en scen där det ena innebär att det byggs upp en detaljerad scenografi som visar hur miljön ser 

ut. Den andra, mer traditionella, möjligheten är att med hjälp av repliker försöka måla upp 

miljön för åskådarna, antingen genom att förklara hur den ser ut eller att flera karaktärer 

pratar om platsen. Att låta sina karaktärer förmedla platsen genom samtal med andra 
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karaktärer anses enligt Ödeen (2005) vara den mest effektiva metoden vilket i sin tur 

resulterar i att en detaljerad scenografi inte blir lika nödvändig utan det kan räcka med att ha 

en parkbänk på scenen för att visa att berättelsen utspelas i en park. Ödeen (2005) påpekar att 

detta vis att förmedla platsen på även går ihop med Anton Tjechovs princip inom dramatiskt 

berättande, kallat Tjechovs gevär, vilken menar på att objekt som är med och utgör miljön i en 

berättelse på någon vis även bör fylla någon funktion för berättandet. Namnet på principen 

kommer ifrån Tjechovs exempel där han säger att om det hänger ett gevär på väggen i den 

första akten så bör det användas på något vis innan berättelsen är slut, vilket beror på att 

geväret bygger upp åskådarnas förväntan på att något ska hända. Även om geväret är en del 

av miljön så ser inte åskådarna det som ett dött ting utan börjar istället undra varför det hänger 

där och vad det fyller för syfte vilket gör att geväret och miljön spelar in i det dramatiska 

berättandet. 

 

Vi anser att denna princip med fördel kan appliceras även på filmskapande då vi som 

filmskapare hela tiden bör ha i åtanke vad vi har med i filmen och varför det är med. Vill en 

som filmskapare förmedla en känsla med sin film spelar varenda liten detalj in i vilken känsla 

som förmedlas och hur den förmedlas. 

 

2.3. Bilden 
Filmmaking is a strange and mysterious enterprise — it involves mixing and 
coordinating many different elements, some of them artistic, some of them 
technical and businesslike. In particular, the cinematographer must be able to 
bridge that gap — to understand the practical side of dealing with the camera, 
lenses, digital aspects, file types, workflow, and so on, but also have their minds 
firmly planted in the artistic side of creating a visual world, visual metaphor, and 
storytelling. There is a third aspect as well: being an amateur psychologist. On a 
film set, there is no more fundamental collaboration than that of the 
cinematographer and director. - (Brown, 2012, s. 11) 

 

Blain Brown (2012) anser att möjligheten att välja vad som syns i bild och hur det visas är en 

fundamental del i en filmskapares arsenal av verktyg, som den sedan kan nyttja för att 

förmedla sin films estetiska stämning. Filmskaparen har med hjälp av bland annat 

komposition, tempo och perspektiv möjligheten att locka åskådarens uppmärksamhet mot 

olika delar av bilden men bör då även ha vetskapen om att detta kan förändra hur den estetiska 

stämningen upplevs.  
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Brown (2012, s. 4) använder öppningsscenen från Punsch-Drunk Love (Anderson, 2002) som 

exempel i sina resonemang för att påvisa hur vital han anser bildrutan vara. Han menar på att 

åskådaren redan vid första anblick får en stor mängd information om huvudkaraktären och 

vilken situation han befinner sig i, bland annat hjälp av den vida vinkeln och avståndet till 

karaktären. Att karaktären sitter isolerad i ett större tomt rum utan några andra möbler än 

skrivbordet ger en stark visuell beskrivning som tillsammans med kameraplaceringen 

klämmer fast honom vid sitt skrivbord. Detta resulterar i att åskådaren redan från de första 

sekunderna får en visuell representation av karaktären och hans sociala situation, vilket är 

viktig information för filmens berättelse.  

 

Brown (2012) skriver även om hur kameraobjektivet som används har mycket stor påverkan 

på bildrutan och därmed även den estetiska stämningen som förmedlas av scenen. Objektivet 

är en stor del av berättandet, det ger möjligheten att förändra åskådarens uppfattning av den 

fysiska världen. Alla objektiv är olika och ger sensorn i kameran olika bildresultat, så att vara 

kunnig inom objektiv kan därför vara till stor fördel för att få filmen att förmedla den estetiska 

stämning som är menad. Brown (2012, s. 6) tar upp ett exempel från filmen Seven (Fincher, 

1995) där han anser att filmskaparna har använt sin kunskap om kameror och objektiv för att 

välja utrustning som inte bara fångar en bild utan samtidigt förstärker berättelsen och de 

underliggande tonerna i filmen och särskilt den scenen.  

 

At the climactic ending of the film, the detectives are taking John Doe to a place 
only he knows; as a part of their deal they are kept in the dark. The extremely 
long lens compresses the space and makes the transmission towers seem like 
they are right on top of each other: the visual metaphor it establishes is a 
spider’s web, a trap — which is exactly what it turns out to be. It is a powerfully 
graphic and arresting image that precisely reinforces the story point at that 
moment. (Brown, 2012, s. 7) 

 
2.4. Filmiskt 
Brown (2012) påstår att det finns många tillvägagångssätt och möjligheter för att få en film att 

se så visuellt bra ut som möjligt eller som han också kallar det: cinematic, vilket vi väljer att 

benämna som filmiskt. Vi har tidigare nyttjat dessa tankar och principer under våra 

filmproduktioner för att få dem att kännas större än vad det är och anser att de med fördel kan 

nyttjas om filmproduktionen har en låg budget. Men vad är filmiskt? 
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Brown (2012) börjar att beskriva filmiskt som hur åskådaren uppfattar en film i kontrast till 

hur den uppfattar vår egen värld samt att en film inte visar verkligheten utan att den istället 

presenterar en illusion eller representation av verkligheten. Han menar att termen filmiskt bör 

användas som ett samlingsnamn för alla tekniker en filmskapare använder för att lägga till 

mening och djup i sitt material. Materialet kan vara allt det som spelas in, platsen filmen 

utspelas på, rekvisitan som finns på platsen, skådespelarna och dialogerna mellan dem och så 

vidare. Genom att använda flera olika tekniker kan filmskaparen lägga flera olika lager på 

dessa saker och på så sätt skapa en djupare mening i filmen.  

 

Brown (2012) liknar filmskapande med att bryta ner verkligheten för att sedan bygga ihop den 

igen och använder en inspelning av en filmscen på ett café som exempel på hur han menar. På 

inspelningsplatsen sitter två människor vid ett cafébord och dricker kaffe. Han filmar först en 

översiktsbild för att visa åskådarna hur platsen ser ut, filmar sedan de två karaktärerna 

närmare för att etablera vilka personer som berättelsen handlar om för att till sist filma några 

närbilder på till exempel kaffekopparna eller en väggklocka för att visa åskådarna några av de 

saker som finns på platsen. Brown (2012) menar på att varje klipp som filmas är en liten del 

av verkligheten som plockas ut, bryts ner och fångas i kameran för att senare kunna byggas 

ihop igen, på många olika vis, i redigeringen. Det är ofta under redigeringen som filmens 

estetiska stämning blir förstärkt då redigeraren har ett flertal möjligheter att klippa filmen om 

regissören och kameramannen har spelat in med ett filmiskt tankesätt. “We create a new 

reality which can be a fairly accurate representation of what really happened or can be very 

different — in the viewer’s perception.” (Brown, 2012, s. 15) 

 

2.5. Inspelningsstruktur 
Ross Hockrow (2014) skriver i sin bok om hur en redigeringsprocess kan se ut, hur en 

filmskapare kan göra för att få fram sin berättelse samt hur olika tekniker kan nyttjas för att 

förstärka filmens estetiska stämning eller budskap genom redigeringen. Vanligtvis är det bäst 

att börja en film eller en ny scen genom att ge åskådaren en överblick på vilka personer som 

är med i scenen och på vilken plats den utspelar sig. Hockrow (2014) tar upp ett exempel där 

scenen börjar med en översiktsbild som visar sex människor som sitter runt ett bord, men 

scenen handlar bara om två av dem. Hockrow (2014) börjar därför med en översiktsbild på 

hela omgivningen för att visa var berättelsen tar plats för att sedan klippa till närbilder på 

huvudpersonerna vilket gör det enkelt för åskådaren att förstå vad som händer och vilka som 
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är huvudpersonerna i scenen. Närbilderna på dessa personer gör att åskådaren undermedvetet 

vet vilka som är viktigast för berättelsen och behöver därmed inte lägga de andra vid bordet 

på minnet i samma utsträckning. Det är dock vanligt att det klipps in en vinkel på en tredje 

person vid bordet som reagerar på det som huvudkaraktärerna gör och tack vare att det är en 

reaktion på huvudkaraktärerna så blir det enklare för åskådaren att inte blanda ihop dem men 

lägger fortfarande den tredje personen på minnet då det byggs upp en förväntan att den 

kommer ha någon betydelse för berättelsen senare. 

 

För att förmedla en estetisk stämning så bör filmen visa någon sorts känsla, vilket Hackrow 

(2014) påstår ofta saknas i klipp som är filmade som en översiktsbild. Istället brukar närbilder 

användas då de gör att åskådaren kommer närmare karaktärerna och tydligt visar hur de 

känner. Vi anser dock, med vår erfarenhet av filmproduktion, att detta dock bör göras med 

försiktighet då överdriven användning av närbilder förminskar effekten av känslan som 

förmedlas i en klippning från en översiktsbild till en närbild. 

 

Remember that you are trying to re-create reality. The fewer questions the 
audience has about that reality, the better the film. Let them focus on what 
matters—the story and the characters. The more you can avoid needing to 
establish the characters’ positions in the middle of a scene, the better off you’ll 
be. Therefore, wide shots are usually used at the beginning of a scene. If you 
build up emotion in a scene, using a wide shot later can quickly damage the 
emotion you’ve created. This is because there is nowhere to focus your 
attention, emotion, or empathy—in contrast to the close-up or medium shot. 
(Hockrow, 2014, s. 59) 
 

2.6. Tempo 
Hockrow (2014) skriver även om tempo som ett abstrakt koncept vilket är oerhört viktigt att 

få rätt i redigeringen för att förmedla den avsedda estetiska stämningen. Ett missförstånd om 

tempo är att många tror att desto snabbare en scen är desto bättre tempo har den, men 

likasåväl att en film kan ha bra tempo i snabba sekvenser kan den även ha bra tempo i 

långsamma sekvenser. Ett långsamt tempo kan till exempel representera spänning eller 

förväntan.  

 

Enligt Hockrow (2014) kommer många av de bästa exemplen på bra tempo från Quentin 

Tarantino, då konversationer mellan karaktärer i hans filmer ofta får ta sin tid men trots det 
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aldrig blir tråkiga. Han liknar detta med en hjärtmonitor som piper i takt med hjärtslagen, där 

tiden mellan slagen är tillräckligt lång för att åskådaren ska kunna tänka på vad som kommer 

hända härnäst. Quentin Tarantino använder, enligt Hockrow (2014), detta särskilt effektivt i 

scener med starka och viktiga konversationer, han använder dessa dramatiska pauser för att ge 

åskådaren en tid att fundera över vart scenen kommer gå och vad för replik som kommer 

efter. Hockrow (2014) menar att det känns i kroppen när dessa dramatiska pauser används rätt 

vilket gör det till ett mycket bra sätt att påverka åskådaren och dess tittarupplevelse. Ett 

långsamt tempo kan dock nyttjas till mer än att bygga spänning, till exempel för att förstärka 

en lugn eller romantisk känsla i en scen där tempot istället kan bidra till att åskådaren ges 

tiden att dras med i den romantiska stämningen som finns i scenen.  

 

Ett hastigt tempo ses ofta i actionscener och scener med hög intensitet av något slag och även 

detta liknar Hockrow (2014) med en hjärtmonitor som piper mycket snabbt, det finns ingen 

tid att tänka över vad som händer utan både karaktären och åskådaren måste reagera snabbt. 

Hockrow (2014) menar på att en actionscen som har ett genomtänkt och bra tempo faktiskt 

kan höja åskådarens puls då den lever sig in i scenen. En films tempo är därmed ett ytterst 

viktigt verktyg i redigeringen, som om det används på rätt sätt kan ha stor påverkan på vilken 

estetisk stämning filmen förmedlar. 

 

2.7. Deltagande filmskapande 
Yohai Hakak och Kevin Holmes (2017) skriver om deras erfarenheter av deltagande 

filmskapande och lärdomar de tagit ifrån deras processer. De börjar med att ta upp vad deras 

projekt gick ut på och vad deras mål var för att sedan gå vidare till hur de olika stegen i deras 

process gick och vilka problem de stötte på. Hakak och Holmes (2017) utvecklade sin 

arbetsprocess från deltagande design och ’practice as research’ då de ofta används för att få en 

direkt insyn i problemet en har som mål att lösa genom att låta sina tilltänkta användare vara 

med att föreslå och besluta om idéer under hela processen och därmed även forma 

slutprodukten. Dessa principer och mål passar, enligt Hakak och Holmes (2017), även in på 

deltagande filmskapande då en film med influenser och idéer från både professionella 

filmskapare samt skådespelare och åskådare har potentialen att bli mer originell och 

inkluderande vilket resulterar i att den därmed får möjligheten att nå ut till en bredare publik. 
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Hakak och Holmes (2017) anser att för att lyckas med ett deltagande filmskapande är det 

dock av yttersta vikt att alla deltagare i en sådan process, vare sig de är professionella 

filmskapare eller åskådare, har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Detta förtroende måste 

byggas upp framförallt från filmskaparnas sida genom att verkligen låta de andra deltagarnas 

idéer få möjlighet att komma fram och spela roll i processen och resultatet vilket även 

kommer resultera i högre engagemang hos deltagarna samt att de blir villiga att dela med sig 

av fler delar och aspekter av sig själva. Hakak och Holmes (2017) menar på att om 

filmskaparna uppmuntrar och låter de andra deltagarnas idéer spela in och influera filmen 

mycket bidrar det till att alla får ett högt förtroende mot varandra. Detta innebär inte bara att 

filmen har potentialen att bli bättre och mer inkluderande utan även att alla involverade 

kommer att lära sig någonting nytt och utvecklas både professionellt och personligt. 

 

2.8. Sammanfattning 
Vi fick efter Carl Plantingas (2012) artikel en konkret beskrivning och förståelse över vad 

stämning inom film kan innebära och hur den kan förmedlas till åskådaren. Genom hela 

artikeln är Plantinga (2012) tydlig med att skilja på estetisk stämning, sinnesstämning och 

känslor då de alla har skilda egenskaper vilket gör att de alla skapar, förmedlas och påverkas 

på olika vis. En films estetiska stämning skapas och påverkas av varje val filmskaparen gör 

genom hela produktionen, oavsett om det är ett val om kameravinkel eller objektivets 

brännvidd, allting påverkar hur den estetiska stämningen skapas, förmedlas och uppfattas av 

åskådaren. Några av de största delarna som påverkar filmens estetiska stämning är platsen 

filmen utspelar sig på vilket Ödeen (2005) skriver om, vad filmskaparen väljer att visa i bild, 

hur någonting visas och tempot en film är i. Både Brown (2012) och Hockrow (2014) skriver 

om vikten av vad som visas i bild och hur det visas för att lyckas förmedla avsedd estetisk 

stämning till åskådaren. Filmskaparen måste under hela produktionen vara medveten om alla 

val som sker och vad de kommer bidra till. Med tanke på hur alla val påverkar filmens 

estetiska stämning är det extra viktigt i en process med deltagande filmskapande att alla 

deltagarna har stort förtroende för varandra och deras kunskaper samt att de tar projektet 

seriöst, vilket Hakak och Holmes (2017) påpekar efter egna erfarenheter. 
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3. Metoder  
I detta kapitel tar vi upp olika metoder vi valde att använda under designprocessen. Vi går 

igenom grunderna i deltagande design och anpassar dem till filmskapande, hur vi skapade 

intervjufrågorna till vår ena gestaltning, vilka inspelningsmetoder och redigeringstekniker vi 

valde att använda till båda gestaltningar samt hur vi planerade att använda dem och varför. 

 

3.1. Deltagande Filmskapande 
Under vår designprocess skapade vi två filmer, den första är en dramatisk kortfilm som heter 

Tanzen, ett namn vi valde efter den österrikiska kompositören Franz Schubert vars 

musikstycke Ständchen (1828) inspirerade filmen, där karaktärerna uttrycker sig genom dans. 

Den andra är en presentationsfilm i samarbete med Best Western Karlshamn, där vi lät flera 

andra parter vara med i beslut och influera filmerna med målet att lyckas förmedla en eller 

flera estetiska stämningar med filmerna. Vi utgick från grunderna i deltagande design, som 

presenteras av Toni Robertson och Jesper Simonsen (2012), för att sedan anpassa dem till 

våra projekt och dess förhållanden, vilket gjorde att vi därefter började benämna vår metod 

som deltagande filmskapande. Vi valde att använda deltagande filmskapande då vi tidigare 

utfört filmproduktioner med klienter genom vårt produktionsbolag på ett liknande vis, dock 

utan en tydlig metodologisk struktur, och anser att vi med hjälp av de andra deltagarnas idéer 

och influenser fick möjlighet att bättre förmedla de estetiska stämningar vi ämnade med 

vardera film. 

 

Robertson och Simonsen (2012) skriver att grunden i deltagande design är den direkta 

involveringen som deltagarna bidrar med i skapandet av produkter och andra artefakter. 

Deltagandet kan ske på många olika vis, till exempel genom workshops där samtliga deltagare 

får diskutera och arbeta tillsammans för att få fram en lösning på problemet som projektet 

ämnar lösa. Robertson och Simonsen (2012) nämner några exempel på hur en workshop kan 

utföras och vad den kan bidra med, däribland att deltagarna tillsammans får sitta och komma 

på scenarion där den påtänkta produkten kan appliceras eller att de får skapa prototyper på hur 

de anser att produkten bör vara. 

 

Vi valde att i vårt deltagande filmskapande anpassa våra workshops för att de skulle lämpa sig 

för våra produktioner, vilket gjorde att de tog formen av kreativa arbetsmöten där vi 

tillsammans med deltagarna satt och diskuterade bland annat idéer, möjligheter i projekten 
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och skapandeprocessen. I vår första gestaltning Tanzen valde vi att deltagarna skulle få skapa 

motsvarande prototyper i form av flera danskoreografier som de sedan skulle utföra i filmen, 

vilket direkt påverkade hur och vad vi valde att filma. I den andra gestaltningen som vi 

skapade i samarbete med Best Western Karlshamn tog vi inspiration till allt som skulle visas i 

filmen från hotellets recensioner samt att deltagarna skulle få vara med och direkt bestämma 

vad som ska visas i filmen genom semi-strukturerade intervjuer. 

 

3.2. Intervju 
Som en del i vårt deltagande filmskapande bestämde vi tillsammans med Best Western 

Karlshamn att utföra tre intervjuer till filmen vi skapade i samarbete med hotellet. Då vi hade 

som mål att förmedla hur gästerna upplever stämningen på hotellet och hur det är att bo där så 

valde vi att intervjua tre gäster efter ett semi-strukturerat intervju-upplägg. Enligt Muratovski 

(2016) utgår en semi-strukturerad intervju från ett liknande upplägg som en strukturerad 

intervju, vilket innebär att intervjuaren i förväg har strukturerat upp vilka frågor som ska 

ställas till intervjupersonen. Skillnaden på uppläggen är hur frågorna ställs, där den 

strukturerade intervjuns frågor är menade att ge spontana och korta svar för att få dem i en så 

konsekvent stil som möjligt av alla intervjupersoner medan den semi-strukturerade ställer mer 

öppna frågor, vilket ger intervjupersonen möjlighet att utveckla sina svar samt ger 

intervjuaren möjligheten att ställa följdfrågor för att kunna få ännu mer information. 

Muratovski (2016) menar att den semi-strukturerade intervjun kan ha fördelar över den 

strukturerade i vissa fall då den ger djupare och mer detaljerade svar på frågorna, men den har 

samtidigt nackdelar då den i jämförelse med till exempel en öppen tematisk intervju är 

begränsad på grund av sin struktur och möjligtvis bara skrapar på ytan av svaren. Muratovski 

(2016) menar därför på att det är av yttersta vikt att intervjuaren väljer rätt typ av intervju då 

alla har sina för och nackdelar med vad de kan bidra med till en undersökning. 

 

Vi valde att använda ett semi-strukturerat upplägg för våra intervjuer då vi ville ha ut mer 

detaljerad information om vad gästerna tycker om hotellet än vad vi ansåg kunna få av en 

strukturerad intervju, samtidigt som vi fortfarande ville ha möjligheten att kunna ställa 

specifika frågor till intervjupersonerna. 
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3.3. Inspelningsmetoder 

3.3.1. The Master Scene Method 

Denna metod går ut på att filmfotografen sätter upp en kamera som filmar en översiktsbild 

under hela scenen vilket gör att redigeraren alltid har en tagning att gå tillbaka till och som det 

enkelt går att bygga en intressant sekvens från. Denna tagningen är det som kallas för the 

master shot, vilket den gör även på svenska varpå vi valde att inte översätta frasen. Brown 

(2012) påpekar dock att en master shot inte måste vara en statisk översiktsbild över hela 

scenen, även om detta ofta är fallet, då en master shot även kan vara en helbild samt ha en 

kamerarörelse. Brown (2012) menar att det viktiga är att hela scenen filmas från början till 

slut. Efter att ha filmat the master shot kan filmskaparen fortsätta att filma så kallad coverage, 

som även det saknar en svensk översättning, vilket innefattar bland annat halvsubjektiva 

bilder, halvbilder och närbilder. Det är detta som sedan kommer användas för att fullborda 

scenen i redigeringen. “Think of the master as a framework for the whole scene — coverage 

is the pieces that fit into that framework to make it all work together.” (Brown, 2012, s. 28) 

 

3.3.2. The Split Sequence 

The Split Sequence är en praktisk metod om regissören vill lägga mycket tid i redigeringen 

och låta filmens estetiska stämning formas där. Morales Morante (2017) menar att The Split 

Sequence innebär att hela scenen filmas igenom flera gånger men inför varje tagning byter 

filmfotografen vinkel genom att flytta kameran. Morales Morante (2017) beskriver hur 

metoden utförs genom ett exempel om en karaktär som går igenom en dörr. Genom att nyttja 

denna inspelningsmetod behöver inte skådespelaren avbrytas för att kameran ska flyttas från 

till exempel en översiktsbild till en halvbild, utan istället får skådespelaren genomföra sitt 

skådespeleri från start till slut flera gånger tills det finns tillräckligt med coverage. Morales 

Morante (2017) anser att den största fördelen med att använda “The Split Sequence” som 

inspelningsmetod är att den skapas fler möjligheter i redigeringen, vilket ger även redigeraren 

större kontroll över scenens tempo då det finns flera vinklar att välja mellan och därmed gör 

det lättare att framhäva viktiga saker i scenen. Morales Morante (2017) påpekar dock att det 

även finns nackdelar med metoden såsom att repetitivt skådespelande gör att inspelningen tar 

längre tid, den kan orsaka problem med kontinuitet och synkroniseringen mellan olika 

tagningar samt att den genererar mycket mer material för redigeraren att ta hand om. 
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3.4. Sammanfattning 
Metoderna vi valde att nyttja var med oss och påverkade alla beslut som skedde under 

designprocessen. Vi strukturerade processen efter grunderna i deltagande design som 

Robertson och Simonsen (2012) beskrev i sin artikel, vilket ledde till metoden vi valde att 

benämna deltagande filmskapande. Denna struktur ledde oss sedan till att nyttja intervjuer 

efter Muratovskis (2016) beskrivning för att inkludera deltagare processen samt till att 

använda The Master Scene Method (2012) och The Split Sequence (2017) för inspelningarna 

av gestaltningarna då vi ansåg att de lämpade sig till sätten vi valt att inkludera deltagarna på. 

Alla metoder har tillsammans hjälp oss utföra undersökningen på ett strukturerat och kreativt 

tillvägagångssätt. 
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4. Designprocess 
Vår designprocess bestod av två skilda gestaltningar, “Tanzen” som är en dramatisk kortfilm 

där karaktärerna uttrycker sig genom dans och “Best of Best Western” som är en 

presentationsfilm som visar hotellet Best Western Karlshamns mest uppskattade sidor enligt 

gästerna. Designprocessen började med Tanzen där vi undersökte hur deltagande 

filmskapande kan nyttjas inom spelfilm men framför allt hur olika filmteorier, 

inspelningsmetoder och redigeringstekniker kan påverka förmedlandet av en films estetiska 

stämning. Processen fortsatte sedan med Best of Best Western med syftet att vidare undersöka 

deltagande filmskapande i en större skala samt förmedla en estetisk stämning från en redan 

existerande plats. Se bilaga 1 och 2 för planering och struktur av vårt kandidatarbete. 

 

4.1. Tanzen Förproduktion 
Tanzen skapades tillsammans med Bilbo Zinders, som ansvarade över att skriva manus, samt 

Simon Danielsson och Jesper Nohage, som ansvarade över ljudläggning och musik. Vi 

startade projektet med att diskutera idén till filmen, anpassa processen så att den fungerade för 

alla gruppers frågeställningar samt strukturera upp vad som behövdes göras innan filmens 

produktion. De fyra stora sakerna vi kom fram till att vi var tvungna att göra innan 

produktionen var att hitta ett danspar som kunde skapa koreografin och utföra den i filmen, 

planera och bygga scenen som filmen mestadels utspelas i, skapa eller hitta musik vi kan 

använda i filmen samt skriva ett färdigt manus. 

 

Idén till filmen kom från Simon Danielsson efter att ha lyssnat på ett stycke av Franz Schubert 

(1828). Denna tanke kom sedan att bli en grund i filmens berättande, vilket han även hade 

utformat en synopsis för oss att arbeta vidare på. Vi satte oss därefter och funderade, 

diskuterade och utvecklade idéen till en hel berättelse för att därefter kunna besluta vad vi 

behövde göra för projektet och hur vi skulle dela upp arbetet. Scariot, Heemann och Padovani 

(2012) skriver att grundprinciperna för att en deltagande process ska fungera är att det finns 

ett aktivt deltagande och förståelse för uppgiften, en lämplig ansvars- och arbetsfördelning, ett 

iterativt designarbete och ett multidisciplinärt designteam. 

 

Till Tanzen valde vi därefter att strukturera upp vårt deltagande filmskapande efter vad 

Scariot et al. (2012) kallar för “design by customers” där vi, Bilbo, Simon och Jesper blev 

designteamet och dansarna tog platsen som användare. Med deras kunskap i sitt ämne i åtanke 
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valde vi därpå att arbeta efter modellen Scariot et al. (2012) kallar “participatory 

involvement” där vi lät deras kunskap och idéer spela in på skapandet av filmen med hjälp av 

workshops, eller som vi valde att kalla dem under vår process, kreativa arbetsmöten. 

 

Efter att vi strukturerat upp vad som behövde göras under förproduktionen och på vilken nivå 

vi skulle involvera deltagarna så började vi med våra vardera uppgifter, det vill säga att Bilbo 

skrev ihop manuset efter idéerna vi fått fram, Simon och Jesper började planera musiken och 

vi började kontakta dansare. Vi valde att skicka mejl till flera dansstudios och dansskolor i 

Blekinge och Skåne då vi ansåg att det skulle vara det mest effektiva viset att nå ut med 

mycket information om projektet till många människor på kort tid. I mejlet började vi med att 

beskriva vilka vi var och vad vi gjorde för att sedan fortsätta med lite information om 

projektet och filmen samt vad vi ville att de skulle kunna bidra med. 

 

Efter lite väntan ledde detta sedan till att vi fick kontakt med Cecilia Ölander Lundberg på 

LePique Dansstudio som kände till två dansare på Lunds dans- och musikalgymnasium, 

Felicia Ölander Lundberg och Cristian Ronnby. Vi bokade därefter ett första möte där vi 

sedan förklarade projektet närmare, gick igenom manus och deras roll i processen och 

projektet. Felicia och Cristian fick därefter, som projektets deltagare, uppgiften att skapa en 

prototyp i form av en första koreografi för filmens andra akt, då prototypskapande enligt 

Whittle (2014) bidrar med att bygga förtroende mellan alla inblandade i ett projekt samt visar 

att vi i designteamet litar på deltagarnas kunskaper i sitt ämne. Prototypen bidrar även, som 

Whittle (2014) säger, till att ha någonting att bygga vidare projektet på, då prototyperna inte 

behöver spegla det slutgiltiga resultatet utan snarare bidra med alternativa idéer att ge 

synpunkter på och utveckla under projektets gång.  

 

Vi bokade därefter in ett andra arbetsmöte som vi strukturerade upp efter Whittles (2014) Co-

Design workshop, vilket går ut på att alla inblandade i projektet möts för att diskutera och 

utveckla produkten eller artefakten. Grunden för att ett sådant arbetsmöte ska fungera är enligt 

Whittle (2014) att det hålls demokratiskt och att alla inblandade får möjlighet att säga det de 

vill och ge sina synpunkter för att utveckla projektet och dess produkt. Målet vi hade med det 

andra arbetsmötet var att Felicia och Cristian skulle få visa den första prototypkoreografin de 

skapat för att vi i designteamet sedan skulle framföra våra synpunkter på den och tillsammans 

med deras kunskap i sitt ämne utveckla resterande delar av koreografin till filmen. 
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Arbetsmötet resulterade i en andra prototypkoreografi för alla filmens tre akter, vilket även 

kom att ändra en del i manus. Felicia och Cristian kunde sedan småjustera och öva in 

koreografin inför vårt tredje och sista arbetsmöte då vi möttes för att kolla av hur koreografin 

gick och ifall den hade ändrats någonting. Under vårt tredje möte valde vi även att provfilma 

och klippa ihop en prototypfilm för att testa inspelningsmetoder och testa olika vinklar inför 

filminspelningen. 

 

 
Figur 1. En bild tagen ur prototypfilmen vi valde att filma under vårt tredje arbetsmöte där 

Felicia och Cristian dansar den nästan slutgiltiga koreografin (Egen bild) 

 

Under förproduktionen planerade vi även scenografin vi behövde bygga inför inspelningen av 

filmen, där vi tidigt i diskussionerna inom designteamet kom fram till att vi ville ha ett helvitt 

rum för att visualisera att karaktärerna befinner sig i en dröm. För planeringen av scenografin 

tog vi inspiration från Mats Ödeen (2005) och hur han beskriver scenografi och dess betydelse 

inom teater. Han beskriver olika sätt att skapa en berättande scenografi för teater, däribland att 

bygga och måla en detaljerad scen eller låta sina karaktärer prata om och beskriva platsen med 

sina repliker. Vi valde dock att designa vår scenografi så simpel som möjligt, vilket 

resulterade i ett helvitt rum, då vi ville visualisera en sorts drömvärld. Vi valde därmed även 

att inte ha någon övrig rekvisita med i filmen efter principen Tjechovs gevär, vilken Ödeen 

(2005) beskriver som att ifall det finns ett gevär hängande på en av scenens väggar så 

förväntar sig åskådaren att det ska användas någon gång under berättelsens gång. För vår 

scenografi och berättelse anpassar vi denna princip på mittenväggen i vårt rum, som i delar av 

filmen skiljer rummen och karaktärerna åt. Karaktärerna kommer därmed att bemärka både att 

väggen är där och inte där samt att de kommer interagera med den fysiskt, mer och mer under 

filmens gång. 
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För att sedan bygga scenografin inför inspelningen valde vi att köpa reglar och gipsskivor då 

vi ville ha rummet så stabilt som möjligt samt att vi ville att den ena karaktären skulle slå 

igenom väggen mot slutet av filmen. Vi skapade därmed även flera ritningar på hur vi skulle 

kunna bygga rummet och få det att stå stabilt på egen hand. (Bilaga 3 till 6). Vi målade därpå 

både väggarna och golvet vitt då vi anser att det tillsammans med att det varken finns dörrar 

eller fönster visualiserar att de befinner sig i en drömvärld. 

 

4.2. Tanzen Produktion 
Till akt ett och tre, som huvudsakligen är en berättande del, valde vi att använda The Master 

Scene Method efter Browns (2012) beskrivning, då vi dels ville vara säkra på att vi skulle få 

en hel och bra tagning vi skulle kunna arbeta utifrån, men även för att det skulle göra 

produktionen mer bekvämt för dansarna. Genom att börja med en översiktsbild så gav vi plats 

åt dansarna så de kunde bli bekväma med inspelningen och att ha en kamera riktad mot dem 

innan vi gick närmare för att filma halvbilder och närbilder för att visa detaljer. Vi spelade 

därmed in vår master shot som en översiktsbild på båda karaktärerna där vi bestämde oss för 

att använda ett 11-16mm-objektiv på 11mm eftersom vi inte hade så stor plats att backa ifrån 

scenen. Vi hade dock bestämt att filmen skulle exporteras i ett bredare bildförhållande än det 

vi filmade i vilket resulterade i att det inte påverkade någonting om delar utanför scenen 

syntes överst och underst i bild när vi filmade, så länge vi visste var bilden skulle kapas 

senare. 

De följande scenerna var helbilder på karaktärerna i sina egna rum vilket gjorde att vi fortsatte 

med 11-16mm-objektivet, men eftersom de enskilda rummen är kvadratiska behövde vi vara 

vid 16mm för att inte få med sidorna utanför rummet. Vi valde även att filma dessa tre scener 

på ett trebensstativ för att förstärka känslan av symmetri i bilden. Efter det gick vi in och 

filmade detaljer där vi tog dansstegen del för del från olika vinklar. Till dessa klipp bytte vi 

objektiv till ett 28mm-objektiv, dels för att få lite variation från översikts- och helbilderna 

men även för att komprimera bakgrunden för att på så vis kunna hålla kameran riktad inne i 

det byggda rummet enklare. Här valde vi att även använda oss av en Zhiyun Crane 2 som 

stabilisering för att kunna ha en “flytande kamera-effekt” vilket vi anser hjälper till att 

involvera åskådaren i dansens rörelser. Detta ledde även till att vi kunde få många varierande 

vinklar på lite tid, tack vare att vi använde stabilisatorn. 
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Akt två spelade vi in med hjälp av The Split Sequence efter Morales Morantes (2017) 

beskrivning, det vill säga att vi filmade hela dansen flera gånger på olika sätt och med olika 

vinklar. Vi valde att spela in med denna metod då vi ansåg att det hade blivit besvärligt både 

för oss och för dansarna att pausa mitt i koreografin för att vi skulle byta kameravinkel. 

Genom att spela in hela dansen flera gånger så avbröt vi inte dansarnas flyt i koreografin 

vilket resulterade i att de därmed kunde prestera sitt bästa. Vi började även här med ett 11-

16mm objektiv på ett trebensstativ, sedan gick vi precis som tidigare över till ett 28mm-

objektiv på en Zhiyun Crane 2 och tog därefter även några närbilder med ett 50mm-objektiv 

med hjälp av både tripod och stabilisatorn. Vi delade även upp dansen en omgång och filmade 

bit för bit likt hur vi gjorde i akt ett och tre för att få några specifika vinklar. 

 

Sett till kompositionen så valde vi att spela in översiktsbilderna utifrån rummets form och 

storlek för symmetrins skull och när vi filmade med stabilisatorn ville vi få det att se ut som 

att bara karaktärerna syntes, då vi ville att åskådarens fokus skulle ligga på karaktärernas 

rörelser. Vi arbetade därför på ett intressant vis med kompositionen då vi filmade i ett helvitt 

rum utan några ledande linjer samt att vi ofta hade karaktärerna i mitten av bilden vilket 

traditionellt inte görs så ofta i filmer. En av anledningarna till att vi spelade in i ett tomt och 

helvitt rum var, utöver att vi ville visualisera en drömvärld, att lägga fokus på karaktärerna 

och försöka tänka runt traditionell komposition som ofta har omgivningen i åtanke för varje 

scen. Genom att ta bort alla detaljer i omgivningen fick vi möjlighet att fokusera och 

bestämma kompositionen utifrån dansarnas rörelser, vilket resulterar i en mycket mer 

dynamisk film.  

 

I akt tre gjorde vi en ändring med stabilisatorn, i tidigare akter använde vi stabilisatorns 

inställningar för att hålla horisonten platt och rak, men för att förstärka den manliga 

karaktärens känslor i sista delen ändrade vi inställningarna till POV-mode, vilket tillåter en att 

även kunna rotera på den horisontella axeln. Detta ansåg vi ge en känsla av instabilitet vilket 

reflekterar den delen i berättelsen på ett bra vis. 

 

4.3. Tanzen Postproduktion 
Redigeringen till Tanzen skedde på ett annorlunda vis än vad vi hade erfarenhet av då vi hade 

spelat in de olika akterna på olika sätt och med olika metoder, vilket resulterade i att de även 

behövdes redigeras på olika vis. Akt ett och tre spelade vi in med The Master Scene Method 
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vilket resulterade i att vi hade ett grundklipp att utgå ifrån och tack vare att vi följde manus 

under inspelningen krävdes det bara att vi byggde på med de andra vinklarna därefter. I andra 

akten valde vi att använda The Split Sequence för att spela in, då en av fördelarna enligt 

Morales Morante (2017) är att det resulterar i större potential för kreativt arbete i 

redigeringen. Eftersom vi fick mycket material från många olika vinklar kunde vi därmed 

använda det och bestämma vilken vinkel vi skulle visa för att på bästa vis förmedla den 

estetiska stämningen vi ämnade.  

Filmens tempo var inte någonting vi hade möjlighet att påverka i redigeringen då det 

bestämdes redan innan inspelningen, mycket till följd av vårt deltagande filmskapande då 

dansarna framför koreografin de skapat i takt till musiken och ljudet som Simon och Jesper 

skapat. Vi ville utöver det även visa hela dansen då den är skapad direkt efter berättelsen och 

manus vilket resulterade i att vi inte kunde göra delar av filmen snabbare eller långsammare 

då det hade påverkat händelseförloppet och tempot som redan var bestämt. 

 

Vi valde även att redigera filmen i bildförhållandet 21:9 istället för 16:9, vilket är det kameran 

filmar i, både för att vi ville få en mer filmisk känsla och för att gömma allting utanför våra 

kulisser. Detta var särskilt användbart i scenerna vi spelade in i vidvinkel då det tydligt syntes 

att vi inte var i ett helvitt rum utan att det bara var kulisser, men genom att ändra 

bildförhållandet till 21:9 så gick det att dölja och det ser ut att vara ett helvitt tomt rum. 

 

Vi valde att spelade in i Cinestyle-profilen på en Canon 80D för att få bildprofilen så platt 

som möjligt för att sedan kunna göra ändringar och få så mycket information ur bilden som 

möjligt. Vi började förläggningen med att lägga på en LUT, ett tillägg som läser och 

översätter färg, för att få tillbaka färgerna från den platta Cinestyle-profilen för att sedan ändra 

mycket med högdagrarna för att få väggarna att se så vita ut som möjligt. Vi avslutade sedan 

med en LUT med finjusteringar för att kunna förändra färgstilen till något vi ansåg passade till 

berättelsen och förmedlade den estetiska stämning vi ville. 
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Figur 2 (t.v.), 3 (mitten) & 4 (t.h.) visar Tanzens redigeringsprocess och skillnaderna som 

blev när vi ändrade bildförhållandet, lade på en LUT och gjorde den slutgiltiga 

färgläggningen. (Egna bilder) 

 

4.4. Best of Best Western Förproduktion  
Mot slutet av Tanzens förproduktion började vi även med förarbetet inför vår andra 

gestaltning, där vi hade som mål att undersöka deltagande filmskapande i en större skala samt 

hur vi kunde förmedla den stämning som finns på hotellet. Vi började arbetet med att 

diskutera på vilket vis vi skulle inkludera deltagarna i projektet, varpå vi fick en tanke att 

allting som visas i filmen skulle bestämmas av deltagarna. Efter ett möte med Johan 

Holgersson, hotellchef på Best Western Karlshamn, där vi diskuterade projektet, vad vi hade 

som mål att uppnå med projektet och vad de hade för tankar och idéer om det. Johan kom då 

med förslaget att utgå från hotellets recensioner för att få en bred deltagarbas att ta influenser 

från till filmen. Vi fortsatte att diskutera om möjliga intervjuer med två till tre hotellgäster för 

att kunna få mer djupgående och direkta deltagarinfluenser, vilket vi kom fram till att 

hotellets personal kunde hjälpa oss hitta. Under intervjuerna planerade vi spela in ljudet för att 

sedan använda gästernas svar och berättelser för att veta mer detaljerat vad vi skulle filma på 

hotellet. 

Vi började därefter att gå igenom, analysera och dokumentera alla hotellets recensioner som 

skrivits på Booking.com (2018) och TripAdvisor (2018) mellan första januari 2017 och sista 

mars 2018, vilket resulterade i 87 recensioner. Vi skapade därpå ett dokument i Excel för att 

dokumentera vad för typ av resenär som skrivit recensionen, vilket betyg de gav hotellet samt 

nyckelord för positiva och negativa egenskaper de tyckte att hotellet hade. (Bilaga 7) Efter att 

vi samlat alla recensioner valde vi att sortera upp dem efter de olika resenärstyperna för att få 

reda på vad de olika typerna uppskattade och inte uppskattade med hotellet (Bilaga 8), vilket 

vi skrev upp i ett separat dokument (Bilaga 9) som vi sedan använde för att skapa 

intervjufrågor. (Bilaga 10) Analysen gav oss även en första inblick i vad gästerna tyckte var 

det bästa med hotellet och därmed även några tidiga tankar på vad vi senare skulle filma. 
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Vi valde att skriva frågorna efter det semi-strukturerade intervju-upplägg Muratovski (2016) 

beskriver, dels då vi ville kunna kontrollera ämnet i intervjun och få svar på det vi var ute 

efter, likt en strukturerad intervju, men även ha möjligheten att låta intervjupersonen utveckla 

sina svar vidare och djupare, vilket framkommer med en semi-strukturerad intervju. 

Intervjufrågorna valde vi att skriva efter Kvales och Brinkmanns (2014) olika typer av 

intervjufrågor, vilket vi utgick ifrån för att få en bra balans i vilken typ av frågor vi skulle 

ställa under intervjuerna. Vi valde även att skriva en inledande orientering för intervjun, efter 

Kvales och Brinkmanns (2014) metod för att iscensätta en intervju, för att berätta om syftet 

med intervjun och förklara hur den skulle gå till för intervjupersonen, vilket även gav 

intervjupersonen möjlighet att ställa frågor innan intervjun skulle börja. (Bilaga 11) 

 

4.5. Best of Best Western Produktion 
Vi valde att använda oss av The Master Scene Method för att spela in Best of Best Western, 

efter hur Brown (2012) beskriver den, men vi var även tvungna att anpassa hur vi använde 

metoden då majoriteten av filmen inte innehåller skådespelare. Vi utgick fortfarande från att 

filma en översiktsbild för att sedan gå in på detaljer utifrån den. Det vi valde att ändra i 

metoden var att vi inte gick in på några skådespelare utan vi filmade istället närmare på 

detaljerna på hotellet, vilket blev särskilt tydligt i delen då frukostbuffén visas, där vi började 

med att filma rummet, inredningen och sittplatserna för att sedan visa själva frukosten. 

Genom att i redigeringen följa den röda tråden som skapas tack vare att vi filmade med The 

Master Scene Method resulterade i att åskådaren kunde förutse att det kommer visas mat efter 

filmklipp på bordsplatserna, vilket vi anser gör filmen mer behaglig att se. Vi valde att göra 

samma ändringar i metoden även för inspelningen i de övriga rummen, där vi ville göra det så 

likt en gästs riktiga upplevelse av rummen som möjligt, med tanken att åskådaren ska få 

känslan att vara på hotellet när de ser filmen. Vi började därför oftast med att filma ett klipp 

på hur rummet ser ut när gästen först kommer in i det för att etablera omgivningen, för att 

därefter följa en naturlig röd tråd genom att antingen visa resten av rummet eller klippa in på 

de olika detaljerna i rummen med målet att verkligen dra in åskådaren till upplevelsen av att 

vara gäst på Best Western Karlshamn. 

 

Alla helbilder som visar rummen i helhet valde vi att filma med ett 11-16mm-objektiv på en 

Zhiyun Crane 2 för att få rummet att se så stort och öppet ut som möjligt vilket även gör att 

det känns ljusare och mer inbjudande. Klippen där vi gick närmare in på detaljerna valde vi 
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att filma med ett 24-70mm-objektiv, även det på Zhiyun Crane 2, eftersom det tillåter oss att 

isolera detaljerna så det blir tydligt för åskådaren vad den ska fokusera på jämfört med 

översiktsbilderna där det är helheten som är i fokus. Vi valde att filma allting med en 

stabilisator då det resulterade i klipp där allt rör sig mjukt vilket hjälpte till att förstärka 

känslan av ett lugnt och fint hotell. 

 

4.6. Best of Best Western Postproduktion 
Då vi filmade allting med The Master Scene Method blev klippningen mycket simpel, efter 

att vi valde musik till filmen som vi ansåg ha ett passande tempo för den estetiska stämningen 

vi ville förmedla med filmen och som passar med gästernas beskrivning av hotellet var det i 

princip bara att sätta klippen i rätt ordning för att hålla en röd tråd genom filmen. Vi hade 

planerat att filmens röda tråd skulle vara strukturerad utifrån de kvalitativa intervjuerna med 

hotellgästerna då vi skulle spela in ljudet från intervjun och använda det i filmen som en 

berättarröst. Det var dock svårare än vad vi och Johan Holgersson hade planerat att hitta 

gäster till intervjuerna vilket gjorde att vi inte hann utföra några, vilket tvingade oss att tänka 

om hur vi skulle redigera filmen. Vi valde då att gå tillbaka till recensionerna vi analyserat för 

att få fram vad de hade nämnt mest och skrivit vad det bästa med hotellet var. Vi satte oss 

sedan in i rollen som hotellgäster och tänkte på hur vi själva skulle berätta om hotellet och i 

vilken ordning skulle vi berätta det och utformade filmens röda tråd därefter. 

 

Första intrycket av ett hotell som gästen vanligtvis får är reception och hur den blir mottagen 

av hotellpersonalen, vilket gjorde att vi valde att börja filmen med det för att senare visa 

rummen, restaurangen, gymmet och poolen. Vi valde därmed även att inte göra någon 

avancerad redigering då en sak flera gäster nämnde i sina recensioner var att hotellet var 

lugnt, vilket gjorde att vi bara matchade klippningen med den lugna musiken med målet att 

fånga den känslan visuellt. Hockrow (2014) skriver att ett normalt tempo gör att åskådaren 

kan känna sig mest lugn eftersom även åskådarens puls då är normal, varpå Hockrow 

använder liknelsen “Normal is you getting dressed. Normal is you eating breakfast.” 

(Hockrow, 2014, s. 104), vilken vi anser lämpade sig bra till det vi filmade, hotellrum och en 

frukostbuffé.  

 

Vi valde till skillnad från Tanzen att redigera Best of Best Western i bildförhållandet 16:9, 

vilket är det som kameran spelar in i, då presentationsfilmer, som reklamfilmer, mestadels 
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visas på biografer, tv och internet genom datorer och mobilen där standarden för 

bildförhållandet är 16:9. 

 

Även till Best of Best Western valde vi att spela in i Cinestyle-profilen på en Canon 80D med 

samma mål att få bildprofilen så platt som möjligt för att sedan kunna göra ändringar och få 

så mycket information ur bilden som möjligt. Grundidén och vårt mål med filmen var att visa 

på ett så naturligt vis som möjligt hur det är att vara hotellgäst på Best Western Karlshamn, 

varpå vi valde att inte göra någon stilistisk färgläggning utan vi ville visa färgerna som de var. 

Det vi gjorde var därför att lägga på en LUT för att ta tillbaka de naturliga färgerna ur den 

platta Cinestyle-profilen vi hade spelat in i, med målet att visa hotellet så naturligt som 

möjligt. 

 

 
Figur 5 (t.v.), 6 (mitten) & 7 (t.h.) visar scener ur Best of Best Western och hur resultatet blev 

före (över) och efter (under) att vi lade på en LUT och gjorde den slutgiltiga färgläggningen. 

(Egna bilder) 

4.7. Sammanfattning 
Våra metodval och den tidigare forskning vi presenterat har varit med och väglett oss genom 

hela designprocessen, från inledande beslut till slutgiltiga val i redigeringen. Deltagande 

filmskapande har varit vår grundpelare genom hela undersökningen, som varit med och 

influerat alla val vi gjort och allt vi skapat. Vi utgick från hur Robertson och Simonsen (2012) 

beskrev grunderna i deltagande design, vilket påverkade hela förproduktionen från hur vi 

valde att strukturera arbetet till hur vi valde att inkludera deltagare i våra projekt. Vi tog även 

lärdomar från Hakak och Holmes (2017) som delat med sig av sina erfarenheter av att arbeta 

med deltagande filmskapande. Strukturen som kom ut vårt deltagande filmskapande ledde oss 

även till att nyttja intervjuer efter Kvale och Brinkmanns (2014) samt Muratovskis (2016) 
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beskrivningar som ett vis att inkludera deltagare i vår process, samt till att hålla kreativa 

arbetsmöten efter Whittles (2014) struktur. 

 

Vi valde därefter The Master Scene Method (2012) och The Split Sequence (2017) för 

inspelningarna av gestaltningarna då de kompletterade hur vi hade valt att inkludera 

deltagarna. Vi tog nyttiga lärdomar från Hockrow (2014) om bland annat tempo och 

redigeringsprocesser för lyckas förstärka våra filmers estetiska stämningar, en term Plantinga 

(2012) använder för att skilja på en films stämning och en mänsklig sinnesstämning vilket 

även har varit en nyckelterm genom undersökningen. Alla metoder har tillsammans med 

deltagande filmskapande i grunden hjälp oss utföra undersökningen på ett strukturerat och 

tydligt men även kreativt vis. 
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5. Resultat av undersökningen 
Vi kommer i detta kapitel ta upp vad vår designprocess resulterade i och huruvida vi lyckades 

med att förmedla några estetiska stämningar med våra filmer. Vi kommer presentera 

responsen vi fick från åskådare på förhandsvisningarna vi valde att hålla samt vad de ansåg 

om våra filmers estetiska stämningar och produktioner. (Bilaga 12 och 13) 

 

5.1. Förhandsvisning 
Vårt mål med detta kandidatarbete var att undersöka hur en filmskapare kan fånga en 

stämning på och plats och förmedla den som en estetisk stämning genom film. Efter att ha 

skapat våra gestaltningar valde vi att hålla en sluten förhandsvisning av båda filmerna för att 

få reda på vad åskådare tyckte om dem och ifall vi lyckades med att skapa filmer som 

förmedlade någon eller några estetiska stämningar. Åskådarna vi valde att bjuda in till 

förhandsvisningen var elva studenter vid Blekinge Tekniska Högskola som alla studerar 

medieteknik med olika inriktningar såsom bildproduktion, ljudproduktion och spelutveckling. 

Frågorna vi valde att ställa till åskådarna efter förhandsvisningarna var “Berätta med några 

korta ord hur du upplevde filmen”, “Berätta vad du tyckte att filmen förmedlade för 

stämning”, “Om du fick några känslor när du såg filmen, vilka var det?” samt en extra fråga 

för Best of Best Western “Hur skulle du beskriva hotellet efter att ha sett filmen?” 

 

5.1.1. Tanzen 

“Stämningsfull, välgjord, mycket associationer som man själv tolkar, kändes lite som en 

dröm” - Åskådare 4 

“Stämningen förändrades genom filmen. Till en början var det ensamt, sen blev det 

gemenskap och känsligt men det slutade i en tyngre ensamhet” - Åskådare 5 

“Kärlek vid första ögonkast_kurvan. [sic] Hoppet i början. Värmen som sprids vid 

ögonmötandet och den korta förtvivlan efter brytningen” - Åskådare 6 

“Dramatisk, känslosam och medryckande...” - Åskådare 7 

 

Efter förhandsvisningen fick vi in flera svar från åskådarna angående vad de tyckte om filmen 

och hur väl de ansåg att vi hade lyckats med att förmedla en eller flera estetiska stämningar 

med Tanzen. Enligt vad åskådarna skrev som svar i vår enkät verkar det som att vi enligt 

många har lyckats med att förmedla flera estetiska stämningar. Flera skrev att filmen var 

stämningsfull och även att den estetiska stämningen skiftade och förändrades under filmens 
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gång. Den började ensamt men hoppfullt, fortsatte i akt två med gemenskap och känslor och 

slutade i akt tre med den estetiska känslan av ensamhet och förtvivlan. Det var även en 

åskådare som uppfattade och påpekade att det kändes som att karaktärerna befann sig i en 

sorts dröm. 

 

“Den fick mig att känna mig ensam. Upplevelsen att träffa nån nån [sic] vill lära känna som i 

nästa ögonblick försvinner är nått jag upplevt mycket” - Åskådare 5 

“Blev lite nedstämd för deras skull typ, vemodig” - Åskådare 7 

 

Enligt några åskådare verkade det även som att vi lyckades med att förmedla filmens estetiska 

stämningar tillräckligt bra för att även lyckas väcka känslor hos åskådaren. Det märks på 

svaren vi fick in att de åskådarna som påverkades av filmens estetiska stämningar och där 

känslor väcktes var de som har haft liknande upplevelser själva och kunde relatera till 

karaktärerna.  

 

“Välproducerad” - Åskådare 1 

“Klippningen var myclet [sic] bra, märkte för det mesta inte att ni bytte vinkel/klipp.” - 

Åskådare 2 

“Tekniskt bra klippt och snygga övergångar.” - Åskådare 5 

“... De varierande kameravinklarna gjorde att man kände sig som både deltagare och 

observatör” - Åskådare 7 

 

Efter att ha forskat kring vad Brown (2012) anser är några av de viktigaste delarna inom 

filmskapande fick vi förståelse över alla olika detaljer som har påverkan på den estetiska 

stämningen, till exempel vad som visas i bild, var i bilden det är placerat och från vilket 

perspektiv åskådaren ser det. Genom att arbeta med hur alla dessa val påverkar filmen och 

med uttrycket filmiskt kunde vi som Brown (2012) skriver få filmen att se välproducerad ut, 

vilket ledde till att vi fångade åskådarens uppmärksamhet och därmed kunde förmedla filmens 

estetiska stämning. Vi märkte även att genom att kombinera Browns (2012) tankar angående 

filmiskt och välproducerad film samt Hockrows (2014) teorier om tempo i film fick vi 

möjligheten att planera och utföra produktionen på så vis att filmen skulle kunna förmedla de 

estetiska stämningar vi ämnade. 
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“Trevlig, man för står [sic] koncept men par dansen [sic] i början blev lite långdragen…” - 

Åskådare 9 

“...Dansen tar upp för lång tid. Budskapet blir segt och man tappar fokus. … Först lite 

nyfikenhet som under dansen går över till lite uttråkad. … Ett snabbt avslut” - Åskådare 10 

 

Första delen av filmens andra akt var, enligt några åskådare, för lång och utdragen vilket 

gjorde att de tappade intresse och fokus på filmens berättelse. Detta grundar sig i att filmens 

akter var inte tillräckligt balanserade tidsmässigt vilket gjorde att denna delen känns för lång 

och utdragen enligt vissa. Akt tre är därpå mycket kortare och då filmen har ett abrupt avslut 

förstärkte detta tyvärr känslan av att akt två var för lång.  

 

5.1.2. Best of Best Western 

“Trevligare än många reklamfilmer, inte lika påträngande” - Åskådare 2 

“Bra klippt till musiken och trevliga kamerarörelser.” - Åskådare 3 

“Väldigt mysig och stämningsfull…” - Åskådare 6 

“Lugn och harmonisk stämning.” - Åskådare 7 

“Kände en lugn och trygg miljö av filmen.” - Åskådare 9 

 

Vi ser tydligt från förhandsvisningen att vi enligt många åskådare lyckats förmedla den 

estetiska stämning vi ämnade, det vill säga lugn. Det visar både att recensionerna vi valde att 

utgå ifrån var passande och att vår nyfunna kunskap om att förmedla denna stämning genom 

film har nyttjats på rätt sätt. Vi fick även flera svar i enkäten om att inspelningen och 

redigeringen var väl utförda vilket i sin tur förstärkte filmens estetiska stämning. Vi lyckades 

därmed att nyttja och påverka alla aspekter Brown (2012) nämner som väsentliga för att ge 

slutproduktionen en filmisk känsla, vilken vi sedan kunde anpassa efter hotellet. 

 

“Ev lite lång, några av klippen på rummen kanske var för långa men man vill ändå visa allt 

så förstår varför det är så. Blev fett sugen på att bo på stället” - Åskådare 5 

“...lite småseg iom att det aldrig riktigt hände något annorlunda” - Åskådare 6 

“Lite smått seg, men det passade för filmens syfte.” - Åskådare 7 

“Stel reklamfilm. Mkt svepande bilder utan att det säger något speciellt.”- Åskådare 10 
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Flera åskådare påpekade att filmen kändes utdragen och långsam på grund av att det aldrig 

hände någonting i filmen, vilket är en direkt konsekvens av att vi inte hann utföra intervjuer 

med gäster att använda som berättarröster. På grund av detta blev filmen mindre effektiv för 

att hålla kvar åskådarens uppmärksamhet genom hela speltiden. Även om vi hade som mål att 

förmedla en lugn stämning, vilket vi enligt många åskådare lyckades bra med, så var filmens 

tempo för långsamt. Vi lyckades därmed med målet att förmedla filmens estetiska stämning 

men misslyckades med att göra en intressant film för åskådaren. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi ta upp hur vi ansåg att vår undersökning gick och hur väl vi 

lyckades med att svara på vår frågeställning: Hur kan stämningen på en plats förmedlas 

genom film? Vi kommer diskutera hur vi ansåg deltagande filmskapande var att arbeta med 

och hur produktionerna för både Tanzen och Best of Best Western gick. 

 

6.1. Deltagande Filmskapande 
Vi valde att basera gestaltningsprocessens struktur efter grunderna från deltagande design, 

vilka vi fick från en artikel av Robertson och Simonsen (2012). Vi valde sedan att anpassa 

dessa för att de skulle fungera på ett smidigt vis med hur filmskapandeprocesser utförs och 

valde därmed att benämna metoden deltagande filmskapande, ett val vi efter designprocessen 

blev ytterst nöjda med. Detta tillät oss att utforska och pröva deltagande i arbetsprocesser utan 

att behöva hålla fast vid varenda princip, utföra varenda steg eller alla aktiviteter. Vi tror att 

genom att anpassa metoden och bara nyttja delar av den hjälpte oss att fortfarande kunna 

fokusera på skapandet av gestaltningarna samtidigt som det ändå utvecklade processerna vi 

tidigare använt för att skapa film. Genom att strukturera alla steg i arbetet efter deltagande 

filmskapande var vi hela tiden tvungna att utmana oss själva genom att ifrågasätta och 

motivera alla val vi gjorde istället för att göra som vi har gjort i våra tidigare produktioner. Vi 

kunde därmed inte bara filma efter vana vilket ledde oss till att välja specifika 

inspelningsmetoder, vilket vi under produktionen märkte underlättade strukturen på hur vi 

valde att filma olika scener vilket således även underlättade med strukturen i redigeringen. 

 

Vi anser även att vi kunde nyttja deltagande filmskapande på ett effektivt vis efter att vi läst 

om Hakak och Holmes (2017) erfarenheter av metoden. Tack vare deras artikel anser vi att vi 

redan i starten av vår process kunde strukturera upp arbetet på så vis att vi inte skulle stöta på 

liknande problem som dem. Vi valde därmed att, särskilt i första gestaltningen Tanzen, 

försöka få kontakt med deltagare som hade bra kunskaper just inom sitt ämne och lät dem ha 

ansvar över det vilket sedan skulle komma att påverka hur vi utförde vårt arbete. Vi var tack 

vare Hakak och Holmes (2017) även tydliga genom hela processen hur den var planerad att gå 

till, vad de hade för ansvarsområden och hur mycket deras arbete skulle påverka den 

slutgiltiga gestaltningen, vilket vi känner lönade sig under gestaltningen. Vi tror att tack vare 

att vi var så tydliga och visade att vi hade tillit i deras kunskap så byggde det ett förtroende 

gentemot varandra vilket Hakak och Holmes (2017) påpekade är en av de viktigaste delarna 
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för att en deltagande filmskapandeprocess ska fungera. Detta förtroende ledde även till att 

kunde göra vårt arbete utan för mycket inblandning utifrån då även dem litade på att vi skulle 

utföra vårt arbete med omsorg och noggrannhet. Detta resulterade i att vi kunde undvika ett av 

problemen Hakak och Holmes (2017) hade under sin process där de hade så många 

inblandade i varje steg att allting tog för lång tid, vilket var en risk vi inte hade möjlighet att ta 

då vi arbetade inom en redan snäv tidsplan. 

 

6.2. Tanzen Process 
Tack vare att vi hade kreativa arbetsmöten, efter Whittles (2014) struktur, för att förbereda 

alla inför produktionen så fick alla en klar bild och vision om vad vi hade som mål att skapa, 

vilket gjorde det lättare att kommunicera och samarbeta effektivt mellan våra olika 

arbetspositioner, både inom designteamet och med deltagarna. 

 

Jämfört med tidigare filminspelningar vi utfört gav inspelningsmetoderna vi valde att använda 

mer och tydligare struktur under inspelningen. Det var ingen tvekan om vad nästa steg skulle 

vara då vi följde The Master Scene Method (2012), vilket gjorde att vi alltid började med 

översiktsbilder för att sedan fortsätta med att filma detaljerna i scenen. Metodens struktur blev 

som en mental checklista vilket även gjorde att oron över att inte ha tillräckligt med material 

försvann, vi visste hela tiden vad vi behövde filma. Detta underlättade även i redigeringen då 

det tack vare The Master Scene Method (2012) fanns struktur i vad för klipp vi filmat och 

även i vilken ordning vi gjort det. Eftersom tempot i klippen var samma tack vare musiken 

och dansarna gjorde samma rörelse vid samma tidpunkt blev det enkelt och effektivt att arbeta 

utifrån en översiktsbild och att klippa till andra vinklar, då allt sådant redan var planerat. 

 

Under akt två då vi använde oss av The Split Sequence (2017) för att spela in fick vi 

möjligheten att testa flera nya idéer och uttrycka oss kreativt, särskilt tack vare att vi 

användande stabilisatorn Zhiyun Crane 2. Detta resulterade i att vi fick en stor mängd 

material vilket ledde till att redigeringsprocessen var tvungen att utföras på ett annorlunda i 

jämförelse med när vi använde oss av The Master Scene Method (2012). Efter att vi prövat 

hur vi kunde redigera på ett effektivt vis kom vi fram till att om vi behandlade klippen som att 

de blivit inspelade samtidigt, från olika kameror, under samma tagning, istället för från 

samma kamera och från olika tagningar blev redigeringen samt att välja vilket klipp som ska 

användas vid vilken tidpunkt mycket effektivare. Detta resulterade i att vi simulerade en 



38 
 

multicam-sekvens, vilket är när filmskaparen använder två eller flera kameror för att filma en 

tagning samtidigt för att få flera vinklar vilket ofta nyttjas vid actionscener som är svåra, 

tidskrävande eller dyra att göra flera gånger. Möjligheten att simulera en multicam-sekvens 

fick vi tack vare filmen innehåll, dans, och den inövade koreografin vilket gjorde att den 

utfördes på samma vis i varje tagning. Detta resulterade i att vi enkelt kunde synkronisera de 

olika tagningarna och därefter välja vilken tagning som skulle visas när i filmen. 

 

När vi spelade in målningsscenen blev Cristian väldigt begränsad i hur han hade möjlighet att 

uttrycka sig, eftersom vi ville visa målningen steg för steg från olika vinklar så blev 

inspelningen väldigt planerad då vi beslutade hur han skulle måla i två-tre sekunder åt gången 

och flyttade vinkel mellan varje tagning. Om vi hade haft fler kameror hade Cristian haft 

friare händer att påverka målningen instinktivt med sina dansinspirerade målningsrörelser. På 

viset vi utförde scenen blev det som att vi redigerade den delen av filmen redan under 

inspelningen då målningen skulle visas steg för steg vilket gjorde att vi behövde filma i 

ordningen vi ville ha den i slutprodukten. Att filma med fler kameror hade medfört fler 

alternativ i redigeringen och om någonting hade blivit fel eller avvikit från planeringen under 

inspelningen för någon av vinklarna hade det funnits olika sätt att arbeta runt det utan att 

ändra i filmens händelseförlopp. 

 

Användandet av Cinestyle-profilen i Canon-kameran ansåg vi var till stor hjälp under 

färgläggningen av filmen, eftersom den profilen sparar mer färginformation än kamerans 

standardprofil fick vi möjlighet att finjustera färgerna med hjälp av olika LUTs som översatte 

den platta profilen tillbaka till en färgglad bild. Det ledde till att vi sedan kunde göra den 

stilistiska färgläggningen vilket involverade att få in en klassisk känsla i den vita färgen, 

vilket vi gjorde genom att göra den lite varmare. Det ansåg vi även förstärkte berättelsen då en 

kall vit ton hade förstört illusionen om en kärleksfull drömscen. 

 

6.3. Tanzen Resultat 
Efter förhandsvisningen vi valde att utföra och samla in åskådares åsikter från lade vi märke 

till att det som flest åskådare tyckte var negativt med filmen var längden på danssekvensen i 

akt två. Då idén till filmen kommer från Franz Schuberts stycke Ständchen (1828) valde vi 

redan tidigt i förproduktion att vi ville att den skulle spelas i sin helhet i filmen. Den första 

tanken vi i designteamet hade var att danssekvensen skulle vara genom hela låten men efter 
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Bilbos forskning om hur en manusskrivare balanserar akterna i en film insåg vi att detta skulle 

ta upp för stor del av filmens längd. Vi bestämde därefter att ge pardansen kortare speltid och 

att även inkludera målningssekvensen under tiden musikstycket spelas, vilket i sin tur kortade 

ner akt två till en mer korrekt speltid enligt den treakts-struktur Bilbo forskat om. Vi anser 

inte att danssekvensen i akt två borde kortas ner ytterligare då det är där åskådaren får se 

karaktärsbyggandet vilket gör att det även är där mycket av deras relation och filmens 

berättelse skapas och utvecklas. För att göra filmen mer balanserad mellan akterna hade 

istället kunnat göra akt ett och tre längre vilket hade kunnat resultera i att akt två inte hade 

upplevts lika utdragen. 

 

Vi fick även mer positiva kommentarer från åskådarna, bland annat filmen var välproducerad, 

bra klippt och intressant att se på. Vi tror att mycket av det beror på kontrasten som skapades 

mellan vidvinkelscenerna på trebensstativ, vilka var filmade med ett 11-16mm-objektiv, och 

vinklarna som var filmade på Zhiyun-stabilisatorn, med ett 28mm-objektiv. Denna kontrast 

resulterade i att klippningar mellan de olika vinklarna såg intressanta ut och gjorde att 

åskådarens uppmärksamhet aldrig tappades. Då det går från en statisk vinkel inspelad på ett 

trebensstativ till en rörande vinkel inspelad med stabilisator gör detta att filmen ser väldigt 

dynamisk ut samtidigt som den får en elegant känsla. Vi valde att använda 11-16mm-

vidvinklarna för att sätta stämningen i rummet och de mer inzoomade vinklarna för att 

verkligen lägga fokus på det som visas i scenen, vilket är dansen. Ett objektiv på 50mm eller 

längre skiljer även subjektet i bild från bakgrunden mer än vad ett vidvinkelobjektiv gör. 

Detta förstärker filmens dynamiska känsla ännu mer då dansarnas rörelser känns större i 

bilden tack vare att perspektivet ändrats från vidvinklarna där åskådaren tittar på omgivningen 

samt dansarna, till att endast fokusera på dansarnas rörelser.  

 

6.4. Best of Best Western Process 
Vårt mål med filmen, utöver att förmedla en estetisk stämning, var att ge en mer mänsklig och 

realistisk känsla än vad många andra hotell har då de endast har stillbilder för att visa vad 

deras hotell har att erbjuda. Genom att använda oss av film och spela in med en Zhiyun Crane 

2 som stabilisator fick vi möjlighet att visa åskådaren på ett mer realistiskt vis hur det är att 

vara gäst på hotellet, eftersom filmen är inspelad på ett sådant vis som fick åskådaren att leva 

sig in i filmen. Det berodde även mycket på hur vi valde att redigera filmen, där vi valde att 

börja visa översiktsbilder för att sedan gå in på detaljer, med målet att efterlikna hur 
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hotellgästerna upplever hotellet. Som exempel när gästen går in i sitt hotellrum får den först 

en översiktsbild av rummet för att sedan om något fångar gästens uppmärksamhet, titta på 

detaljerna som dekorationer och möbler. Tack vare att vi använde oss av The Master Scene 

Method (2012) för att spela in försäkrade vi oss om att vi inte missade någonting och kunde 

därmed även ha en kontinuerlig stil igenom hela filmen.  

 

Vi hade även planerat att utföra intervjuer med hotellgäster efter ett semi-strukturerat upplägg 

(2016) vilka vi sedan hade planerat att använda som en sorts berättarröst för att skapa en röd 

tråd genom filmen. Dock hann vi och hotellpersonalen tyvärr inte med att hitta hotellgäster att 

intervjua vilket resulterade i att filmen kändes enformig och gjorde det enklare att tappa 

åskådarens uppmärksamhet. Vi hade kunnat förkorta filmen och därmed försökt få den 

mindre enformig, men då hade vi inte fått möjlighet att visa upp alla delar som gästernas 

recensioner tyckte var bra med hotellet vilket var en av grunderna i processens struktur. Vi 

hade även kunnat göra klippen kortare men då hade vi istället riskerat att förlora känslan av 

ett lugnt hotell vilket var en viktig och bra egenskap enligt många gästrecensioner. 

 

6.5. Best of Best Western Resultat 
Efter förhandsvisningen fick vi många svar i enkäten att trots att vi lyckades förmedla en lugn 

estetisk stämning så blev filmen enformig och långtråkig att se på då det inte hände så 

mycket. Vi var även medvetna om detta och anser att det beror mycket på att vi inte hann 

utföra några intervjuer med gäster, som vi sedan skulle använda som berättarröster genom 

filmen. Vi tror att detta hade medfört att filmen hade blivit mer intressant att se på då 

åskådaren inte bara hade haft fina bilder på hotellet att se på utan även en berättelse att följa. 

Trots att filmen blev enformig att se på var det ändå många åskådare som ansåg att vi hade 

lyckats med att förmedla en estetisk stämning som överensstämde med recensionerna vi utgått 

från, det vill säga ett lugnt och inbjudande hotell med fin inredning. Flera åskådare tyckte 

även att filmen var snyggt filmad och redigerad samt att den var professionellt gjord vilket 

bidrog till att de, trots att filmen var enformig och långtråkig, tyckte att hotellet verkade bra 

samt att filmen inte var lika påträngande som många andra reklamfilmer. 

 

Vi anser att det hade varit bäst för filmen om vi hade fortsatt arbeta på den även efter denna 

undersökning då vi på så vis hade haft möjlighet att få med intervjuerna. Vi anser att filmens 

nuvarande kvalité inte når upp till de standarder vi har haft för tidigare filmer skapade genom 
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vårt filmproduktionsbolag. Genom att arbeta vidare och kunna spela in intervjuerna hade vi 

kunnat höja kvalitén på filmen så att Best Western hade haft användning av den. 

 

6.6. Fortsättning 
Den största lärdomen vi tar med oss från detta kandidatarbete är hur viktigt det är att alla delar 

inom filmskapande tas seriöst och får uppmärksamhet, då vi särskilt i Tanzen märkte att när 

alla delar av filmen samverkar med varandra leder det till en slutprodukt som ser 

välproducerad ut. Att sträva efter att göra filmer så filmiska som möjligt är en sak vi redan 

implementerat i tidigare projekt vi skapat genom vårt filmproduktionsbolag Four by One 

(2018) och vi tror att det kommer ge oss en stor fördel samt hjälpa oss att skapa vår egna stil. 

Inspelningsmetoderna var även dem mycket lärorika och kommer vara till stor hjälp i 

framtida projekt, då vi tidigare inte har haft någon direkt metod att utgå från utan bara filmat 

tills vi känner oss nöjda med mängden material, vilket har resulterat i att vi missat saker. 

Metoder som The Master Scene Method (2012) och The Split Sequence (2017) kommer vara 

till stor användning vid framtida inspelningar för att vi ska ha struktur på vad som behöver 

filmas. 

 

Vi lärde oss även mycket kring hur det är att arbeta tillsammans med olika parter, inte bara för 

dem, tack vare att vi valde att strukturera vårt kandidatarbete med vår anpassade version av 

deltagande design som vi valde att kalla deltagande filmskapande. Genom att låta andra ta del 

och påverka den kreativa processen fick vi ett helt nytt synsätt där vi kunde få in många olika 

och unika idéer. Det är definitivt något vi kommer att fortsätta med i framtida projekt vi som 

företag gör med kunder, eller som de blir med deltagande filmskapande, samarbetspartners. 
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7.2. Bildförteckning 
Figur 1: Bild ur prototypfilmen från tredje arbetsmötet. Egen bild               s.22 

Figur 2: Bild ur Tanzen i Cinestyle-profil och bildförhållande 16:9. Egen bild              s.26 

Figur 3: Bild ur Tanzen i Cinestyle-profil och bildförhållande 21:9. Egen bild              s.26 

Figur 4: Bild ur Tanzen med LUT och färgläggning i bildförhållande 21:9. Egen bild        s.26 

Figur 5: Bild ur Best of Best Western före och efter färgläggning, hotellrum. Egen bild     s.29 

Figur 6: Bild ur Best of Best Western före och efter färgläggning, frukostbuffé. Egen bild s.29 

Figur 7: Bild ur Best of Best Western före och efter färgläggning, finrum. Egen bild          s.29 
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7.3. Ordlista 
11-16mm-objektiv – Vidvinkelzoom-objektiv som ger ett bredare synfält än människans 

synfält. 

24-70mm-objektiv Normalzoom-objektiv som är justerbart mellan vidvinkel och telezoom. 

28mm-objektiv – Normal-objektiv som efterliknar människans synfält, fast lite vidare. 

50mm-objektiv – Normal-objektiv som efterliknar människans synfält, fast lite snävare. 

Artefakt – Konstgjort föremål eller ting som tillverkats av människor, i detta kandidatarbetes 

fall film. 

Bildförhållande – Kvoten mellan en bilds mått i sid- och höjdled, till exempel 16:9. 

Bildprofil – Hur sensorn i kameran tolkar färgerna i skapandet av filmfilen. 

Bildruta – Översättning av engelskans the frame, en enskild bild i en film. 

Coverage – En samling av flera klipp från olika vinklar. 

Filmfotograf – Personen som har huvudansvaret för fotot och bilden i en film. 

Halvbild – Komposition för att visa karaktären från midjan och uppåt. 

Halvsubjektiva bilder – Komposition som filmas över axeln på en karaktär. 

Helbild – Komposition för att visa hela karaktären i bild. 

Högdagrarna – De ljusaste tonerna i bilden. 

Närbild – Komposition för att visa karaktärens ansikte eller en specifik detalj till exempel en 

klocka. 

Presentationsfilm – En film med syftet att ingående visa ett företag, verksamhet eller 

produkt. 

Scenografi – Konsten att bygga upp en filmmiljö, studio eller scen. 

Zhiyun Crane 2 – Tre-axlig gimbal-stabilisator. 

Översiktsbild – Komposition för att visa hela platsen scenen utspelar sig på. 

 

  



45 
 

7.4. Övriga Bilagor  

 

Bilaga 1: Tidig mindmap vi skapade för att planera vårt kandidatarbete samt väva ihop text 

och gestaltning på ett visuellt vis. 

 

Bilaga 2: En andra mindmap vi skapade mer fokuserad på designprocessen och 

gestaltningarna. 



46 
 

 

Bilaga 3: Första ritningen på rummet vi byggde, skapad efter att ha mätt lokalen vi skulle 

bygga rummet i. 

 

 

Bilaga 4: Andra ritningen vi skapade, efter att vi valt material, för att veta hur vi skulle bygga 

rummet. 
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Bilaga 5: Ritning som visar hur vi valde att bygga sidoväggarna och mittenväggen. 

 

 

Bilaga 6: Ritning som visar hur vi hade planerat att bygga den bakre väggen, vilken sedan 

kom att bli som två sidoväggar från bilaga 5. 

 



48 
 

 
Bilaga 7: Recensionerna från Booking.com (blå) och TripAdvisor (grön) vi valde att samla 

under Best of Best Westerns förproduktion. 
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Bilaga 8: Hotellrecensionerna vi samlade, här sorterade efter resenärstyp för vidare analys. 
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Bilaga 9: Analys av recensionerna där vi tog ut nyckelord på de mest uppskattade och mindre 

uppskattade delarna på hotellet för att veta vad vi skulle filma och inte filma. 
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Bilaga 10: Intervjufrågorna vi skapade för att få mer djupgående svar på hotellet mest 

uppskattade delar enligt analysen vi utförde av recensionerna. 

 

 

Bilaga 11: Intervjufrågorna vi skapade efter analysen samt den inledande orienteringen vi 

valde att skriva för att iscensätta intervjuerna. 
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Bilaga 12: Frågorna och svaren på enkäten från förhandsvisningen av Tanzen. 

 

 

Bilaga 13: Frågorna och svaren på enkäten från förhandsvisningen av Best of Best Western. 


