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Förord 
 
Vårt examensarbete är kanske inte så traditionellt. ”TJEJER å TJEJER” är en dokumentär 
om unga homosexuella tjejer. Genom arbetet med dokumentären har vi använt våra 
tidigare kunskaper från utbildningen, men också lärt oss mycket nytt. För att det skulle 
vara möjligt för oss att nå vårt mål har vi fått mycket stöd och respons från våra 
handledare.  
 
Tack till dig Rune för ditt engagemang och dina erfarenheter. 
Tack till dig Palle för du orkat läsa våra veckorapporter och gett oss stöd. 
Tack till dig Peter för att du tror på oss. 
Tack till er Silvio och Tomislav för er smittande positiva energi. 
Tack till dig Micke för din inspiration. 
Tack till alla medverkande för ert tålamod och vår films innehåll.  
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Abstract 
 
”TJEJER å TJEJER” är en dokumentär med ungdomar i åldern 14-17 år som målgrupp. 
Produktionen har gjort i samarbete med SVT, Sveriges Television, Växjö. Med filmen vill 
vi visa unga homosexuella tjejer, eller som de medverkande benämner det flator. Vi vill 
visa dessa i sina sociala sammanhang. Att vara lesbisk och ung betyder inte att man 
måste leva annorlunda.  
   För att finna våra karaktärer sökte vi i hela södra Sverige. Vi tog hjälp av diverse 
organisationer, som RFSL och EKHO. Genom vår casting kom vi i kontakt med många 
intressanta människor.       
 
"GIRLS an' GIRLS" is a documentary with youths between the ages of 14 and 17 as a 
target group. The production has been made in co-operation with SVT (the Swedish 
Television Network) in Växjö. The aim of this film is to depict young, homosexual girls - 
or as they call themselves; 'dykes' - in their social habitat. To be young and lesbian does 
not necessarily mean that you have to lead you life differently. 
   In order to find our main characters, we scoured the southern parts of Sweden in 
assistance with various organizations, such as RFSL (the National Swedish Association for 
Sexual Equality) and EKHO (the National Swedish Ecumenycal Groups for Christian 
Homo- and Bisexuals). Through our casting we got into contact with a great deal of 
interesting people. 
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-- Kapitel 1 --   Beskrivning av arbete, uppdragsgivare mm  
 
Vi har under våren gjort vårt examensarbete i form av en ungdomsdokumentär. Denna 
riktar sig mot ungdomar i åldern 14-17 år. Programmet skildrar två lesbiska par i åldern 
18-21 år i deras sociala sammanhang. Idén grundar sig bland annat på att det oftast är 
homosexuella killar som syns i medier och sällan vanliga tjejer. Vi tror att denna typ av 
dokumentär är mer intressant för vår tänkta målgrupp. 
 
Paren vi följt är My och Alexandra från Växjö och Moa och Mariella från Malmö. 
 
Med My och Alexandra, ville vi skildra ett helt vanligt lesbiskt par och spräcka vissa 
fördomar som finns. Vi ville visa att det inte behöver innebära att man är extrem bara för 
att man lever i ett lesbiskt förhållande. Vi ville helt enkelt skildra My och Alexandra som 
ett helt vanligt par som gör saker tillsammans och föra fram omgivningens synsätt på 
dem. Vi har bland annat följt de hemma, bland sina föräldrar och på en fest hemma hos 
dem.  
 
Paret i Malmö har mer framträdande politiska åsikter. Vi ville visa två starka tjejer med 
inte alltför vanliga politiska åsikter. Mariella kallar sig för separatist och Moa är feminist. 
De är ett par, men vill själva inte kallas för det eftersom de hellre vill bli sedda som två 
skilda individer. Mariella kallas sig för separatist, vilket i detta fall innebär att hon tycker 
att män tar för mycket plats i samhället och helst inte alls vill umgås med killar.  
Moa är feminist och spelar i ett band med killar och bor dessutom med en killkompis. 
Moa och Mariella har vi t.ex. följt när de demonstrerar i ett kvinnotåg på första maj, där 
vi också visar några från deras umgängeskrets när de är aktiva separatister. 
 
Några intressanta saker vi har tagit upp i vår dokumentär är hur det har varit att växa 
upp och komma in i sin identitet. Att som ung motsätta sig samhällets könsrollstänkande 
är inte en dans på rosor. Hur är det att i ung ålder träda fram som homosexuell? Hur 
förändras livet för en själv och omgivningen då man tar steget ut och talar om för släkt 
och vänner att man är lesbisk? Måste man ”komma ut” med sin läggning 
överhuvudtaget?  
Hur kommer det sig att Mariella har sådana starka åsikter? Hur är det egentligen med 
Mariellas och Moas relation? Är de ett par eller inte? Och hur går det för de när de ska 
umgås med Moas kompisar som är killar? 
 
Denna produktion har gjorts i samarbete med Sveriges Television, SVT, som också är vår 
uppdragsgivare. Detta har medfört att vi fått känna på hur det är att arbeta mot en 
beställare, med höga kvalitets- och innehållsmässiga krav. Vår externa handledare för 
projektet har varit Rune Johnsson, SVT Växjö. Vårt arbetssätt har på många sätt varit 
jämförbart med en etablerad redaktions. Vi har lärt oss otroligt mycket genom vårt sätt 
att lägga upp arbetet. Var och en av oss har haft sitt ansvarsområde, men med viss 
flexibilitet, eftersom vi alla har samma breda utbildning i grunden. Vi har använt våra 
kunskaper inom digital teknik och nyttjat följande utrustning: 
 
Kameror 
Panasonic AG-DVX100E 
JVC GY-DV5000 
JVC GY-DV500 
Sony DCR-TRV 900E 
 
Ljudmixer 
Marenius MM-3100 
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Mikrofoner 
Sennheiser K6 
Sony ECM-44B 
Sennheiser e 100series 
 
I redigeringen har vi använt oss av Avid DV Express, Sound Forge och After Effects. 
 
Under arbetets gång har vi varje vecka skrivit veckorapporter som har legat till grund för 
vår examen. Rapporterna innehåller tankar kring med- och motgångar, personlig 
utveckling och vår arbetssituation.   
 
Att arbeta i team, ta ansvar för sitt område, träffa spännande människor, knyta 
kontakter, planera varenda inspelningsdag till hundra procent, hantera digital teknik är 
bara ett fåtal exempel på arbetssituationer vi nu bär med oss in i vår outstakade framtid.   
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-- Kap 2 --   Projektplan   
 
En obligatorisk uppgift i medieteknik programmets examensprojekt är att man ska ha en 
komplett projektplan färdig innan arbetet startar. I den ska det tydligt framgå vilka mål 
man har med projektet, anledningarna till att man vill genomföra det, på vilket sätt man 
ska gå till väga för att få ett slutresultat, göra upp en tidplan, planera in 
handledningsmöten samt vilka risker man ser med projektet. Examensfrågorna ska även 
gruppen skriva ner och sedan besvara tillsammans när projektet rott iland. 
 
Inför examensarbetet skulle varje projektgrupp ha kontaktat en intern (som jobbar inom 
Blekinge Tekniska Högskola) respektive en extern handledare. Dessa har fungerat som 
stöttepelare och samtidigt hjälpt till att driva projektet framåt. I vårt fall har Paul 
Carlsson varit vår interna handledare som vanligtvis håller i alla videokurser på skolan. 
Eftersom vårt mål har varit att projektet ska sändas på SVT ansåg vi att den externe 
handledaren skulle komma därifrån, så Rune Johnsson blev vår hjälte därifrån. Det är två 
personer som vi inte har kunnat vara utan, de har verkligen lagt ner sina själar i vårt 
arbete och hjälpt oss komma framåt då det har varit svårt och har känts som om vi stått 
stilla på samma ställe. Vi har haft regelbunden kontakt med dessa två antingen genom 
möten, via mejl eller genom telefon, ungefär en gång i veckan. 
    
Examinationen sker sedan genom två steg, först genom produktionsmässigt resultat. 
Blev det som vi tänkt? Håller vår produktion måttet för att sändas på SVT? Håller 
historien? De som bedömer detta i vårt fall är SVT som också är vår beställare. Det andra 
steget sker genom personlig utveckling. Har vi utvecklats som individer under projektets 
gång? Vad har vi lärt oss om oss själva? Hur har teamet fungerat ihop? Genom ett 
samtal med vår interna handledare, samt dokumentation, besvaras dessa frågor. 
   Hela projektet följs upp på examensdagen då vi får en och en halv timma där vi inför 
publik ska prata om programmets uppkomst. Hur arbetet har fortlöpt, vad som har gått 
bra och vad som har gått snett. Filmen ska även ha sin premiärvisning. Den externa 
handledaren ska närvara för att ställa frågor och prata utifrån hans perspektiv hur han 
tycker att det gått. Tillsammans ska vi föra ett samtal kring vår film på ett lättbegripligt 
sätt så att alla förstår hur vi har gått till väga. 
 
 
Projektplan ”TJEJER å TJEJER”          
 
MEC002 Kandidatarbete i medieteknik15p 
Hanna Eriksson  
Martina Lindström  
Marcus Gerhardsson  
Parmis Pour Noroozy 
vt 2003 
 
Syfte - Varför? 
Varför vi vill ta vår examen? 
Vi vill bli goda, duktiga yrkesmän för att? 
Vi vill bli attraktiva på arbetsmarknaden för att? 
Varför vi vill utvecklas som människor? 
  
Metod - Hur? 
Genom våra veckomöten ska vi reflektera över: 
Hur vi ska bli attraktiva på arbetsmarknaden: 
Hur vi ska utvecklas som människor: 
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• Mål (vad?) 
 
Vi vill utvecklas innehållsmässigt och tekniskt inom området tv-produktion. 
Lära oss mer om arbetet i en produktion från idéarbete till färdig produkt. 
Få mer erfarenhet av team arbete, där vi alla har olika roller inom arbetsgruppen. 
Vi vill lyckas göra ett arbete och känna att vi aldrig gjort något liknande förr.  
Känna att vi lyckas hålla i alla trådar som projektet består av, så som kontaktpersoner 
och medverkande. 
Tillämpa och utveckla våra kunskaper i användande av den tekniska utrustning vi har 
tillgång till.  
Producera en dokumentär som uppfyller beställarens och våra krav på innehåll och 
teknik.  
Att kunna gestalta en produktion efter beställarens krav på innehåll och målgrupp. 
Lära oss planera filmningen så att det fungerar att parallellklippa i redigeringen.  
Utvecklas arbetsmässigt och personligt. 
 
• Syfte (varför?) 
 
Syftet med vårt arbete är att jobba mot en beställare och klara av dess krav.  
Vi vill klara av att hålla kontakten med alla inblandade, så som medverkanden, lokaler 
och utrustning.  
Vi vill genomföra en riktig produktion och efterlikna ett etablerat team där vi kommer att 
vara uppdelade i olika arbetsroller.  
Vi ska ha roligt! 
 
• Metod (hur?) 
 
Träna vår förmåga att hitta rätt karaktärer. 
Filma för att kunna redigera parallellhandlingar. 
Vi ska genomföra ett grundligt idéarbete och ha en klar och tydlig synopsis som ska hålla 
genom hela produktionen.  
Vi ska ha regelbundna samtal med vår externa handledare Rune Johnson, där våra idéer 
och tillvägagångssätt ifrågasätts och utvecklas genom hela produktionen.  
Var och en i teamet ska ha sin speciella roll/ansvarsområde genom hela produktionen. 
Detta för att underlätta vårt arbete och för att produktionen skall bli så professionell som 
möjligt.  
För att förbereda oss inför den skarpa filmningen, kommer vi söka upp liknande 
situationer för att testa tekniken och utveckla vår samarbetsförmåga. Vi hoppas i och 
med detta att vi talar samma språk vid inspelningsplats.  
Vi hoppas utveckla oss genom att reflektera i samband med våra veckorapporter, som vi 
skriver gemensamt, samt genom handledningsmöten.  
 
• Tidsplan 
 
Bilaga bifogas 
 
• Risker 
 
Att vi inte får tag i rätt karaktärer  
Att vi inte har tillgång till utrustningen när vi behöver den 
Att utrustningen inte fungerar  
Att vi inom teamet har för likvärdiga kunskaper 
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Att planeringen inte håller tids- och innehållsmässigt 
Dåliga väderförhållanden   
Det är en fara att vi inte har gjort denna typ av produktion tidigare. Att fånga det när det 
händer. Vi måste i första hand tänka på händelsen och inte vara för tekniskt 
koncentrerade. 
Att vi har svårt att planera och följa en budget. 
 
 • Examination 
 
Har vi följt budget (tid och pengar)? 
Har vi hållit oss till våra roller? 
Höll karaktärerna genom produktionen?  
Fungerade samarbetet inom teamet samt övriga inblandade? 
Har vi utvecklats arbetsmässigt, tekniskt och personligt? 
Har vi följt idé och planering? 
Har vi skaffat ett bra kontaktnät i samband med produktionen? Är det några vi kan 
utnyttja senare? 
Är vi förtroendeingivande som team? 
Har vi lyckats kompromissa på bästa sätt? Har vi varit lyhörda och ödmjuka? 
Har vi lyckats förverkliga våra idéer? 
Är vi nöjda med slutresultatet?  
Är beställaren nöjd med slutresultatet? 
Var vårt sätt att genomföra produktionen nytänkande eller har vi valt att det inte ska 
vara det? 
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-- Kap 3 --   Veckorapporter 
 
Vi har sedan tidigare erfarenheter vetat att det är svårt att få fram en idé som håller hela 
vägen. Dessutom hade vi en extern intressent vilket gjorde att pressen på oss ökade 
ytterligare. Därför bestämde vi oss för att redan två månader innan kursens början 
komma igång med idéarbetet på allvar. Efter ett antal idéer bestämde vi oss för att satsa 
på ämnet könsroller. Både vi själva och SVT var lite tveksamma till idén, men vi gav den 
en chans.  
   För att öka utbudet av personligheter satsade vi på Göteborg. Vi kontaktade 
gymnasieskolor [vecka 7] och skickade upp affischer [vecka 8] för att utföra casting. 
Någonstans trodde vi att castingen skulle hjälpa oss vidare. Kanske skulle vi hitta de där 
starka personligheterna som vi kunde bygga programmet runt. Men väl på plats [vecka 
9] upptäckte vi att ungdomarna inte konkret kunde säga vad som skiljer en kille från en 
tjej. Det var nu vi på allvar insåg hur svårt det var att greppa ämnet.  
   Mitt i vår casting ringde Rune, vår handledare på SVT, och ville genast ha en synops på 
programidén. Anledningen var att han skulle på ett viktigt möte där vår programidé 
skulle diskuteras. Trots vårt tajta schema och att det mesta kändes diffust lyckades vi få 
iväg tre versioner av programidén.  
  
   Väl hemma tittade vi igenom materialet och gjorde en första grovrensning innan vi 
visade det för Rune. Nu märkte vi att det liggerligger mycket sanning bakom skillnaden 
att träffa en person öga mot öga eller att se honom/henne på tv. Det var betydligt färre 
av ungdomarna som nådde genom tv-rutan än vi trott.  
   Vi kontaktade Rune i ett försök att få grepp om situationen och rensa luften efter 
missen med synopsen. Vi fick då Nu fick vi besked om att SVT ansåg att idén inte höll. 
Dagen efter träffade vi Rune som bad oss fundera på om vi ville arbeta vidare med 
projektet, men då utan är inte med SVT som som beställare. Utan att tveka bestämde vi 
oss för att släppa könsroller.    
   Veckan efter [vecka 10] kom Micke Sahlin som Rune arbetat en del tillsammans med. 
Mickes besök kom mycket lägligt då vi behövde all inspiration vi kunde få. Hans råd var 
att vi trots allt inte skulle släppa könsroller. En stor anledning”, anledningen var att han 
själv kände starkt för ämnet. Men trots sin erfarenhet körde också han fast. Det kändes 
tungt att vi två veckor in på kursen knappt inte visste vilket ämne vi skulle välja. Detta 
ledde till mycket irritation inom gruppen. 
    
   Till slut [vecka 11] bestämde vi oss för att på allvar ta tag i ett av våra tidigare ämnen: 
unga homosexuella. För att få fram en annorlunda vinkling skulle vi försöka hitta tre olika 
inriktningar;, utländskt påbrå, kristen tro och ”neutral” svensk. För att komma i kontakt 
med ungdomar sökte vi på nätet efter information och organisationer. En förening för 
unga kristna bi- homo- och transsexuella som vi fastnade för var, EKHO i Göteborg. 
Enligt siten skulle var det ett läger i Göteborgs skärgård äga rum under våren. Det skulle 
i detta skede vara guld för oss att filma där. För att inte skrämma bort dem beslutade vi 
oss för att i första skedet vara diskreta. Därför talade vi inte om att vårt mål var att göra 
en dokumentär och inte heller att det var lägret vi trånade efter. För att avdramatisera 
mötet ytterligare åkte endast två av oss fyra. 
  
   Vi andra två tog kontakt med RFSL i Kristianstad. Även här bokade vi in ett möte. Att 
dela upp oss var bra eftersom vi kände oss både mindre påträngande vid första mötet, 
samt sparade tid genom att vara på två ställen samtidigt.    
   Vi presenterade vår nya plan för Rune, vilken i sin tur pratade med projektansvarig på 
SVT. Båda var positiva! Äntligen kom vi vidare efter två veckors stampande. Stämningen 
i gruppen var på topp! 
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   Nu [vecka 12] började examensarbetet få fäste. Mötet med EKHO gick bra. Responsen 
var positiv. Vår kontaktperson lovade att försöka leta reda på medlemmar i den ålder vi 
sökte. Redan dagen efter fick vi två namn, homosexuelle Jimmie och bisexuella Desirée. 
Vi tog genast kontakt med dem. 
  
   Även mötet med RFSL i Kristianstad var en positiv upplevelse. För det första fick vi nu 
en chans att sätta oss in hur det kan vara när man är ung och homosexuell. Killen som vi 
träffade var mycket tillmötesgående. Han erbjöd sig även att medverka i dokumentären. 
Tyvärr var han både för gammal och för politiskt korrekt. Han kände dock en kille, Daniel 
från Lidköping som passade bra in på våra kriterier. Förutom att han var i rätt ålder så 
ville han satsa på en karriär som yrkesmilitär och var aktiv inom gayscouterna. 
   
   Men vi nöjde oss inte med detta. Vi måste hitta fler alternativ. Alla RFSL-kontor i södra 
Sverige kontaktades. Nu var det dags att få kontroll på alla namn och kontaktpersoner. 
Vi gjorde en mindmap där vi skrev in alla kontaktpersoner och eventuellt blivande 
medverkande. Det som kändes svårast var att komma i kontakt med ungdomar med 
utländskt påbrå. Endast Stockholm har en förening för ungdomar i denna situation. Av 
tidsbrist trodde vi inte att det var möjligt att filma där.  
   Efter mötet med Jimmie och Desirée [vecka 13] kände vi oss mycket tveksamma. 
Kanske kunde Jimmie fungera? Dessutom var de båda mycket osäkra till att deras 
föräldrar kunde/ville ställa upp på intervjuer och dylikt. Nästa möte, Daniel, innebar 
däremot inga som helst tvivel. Han var klockren, det vill säga både bildskön och 
utåtriktad. ”Tyvärr” hade han dock inga större problem med sin omgivning. Rent allmänt 
kändes det stressande att inte kunna göra något konkret, utan bara gå och vänta på svar 
från de olika kontaktpersonerna. 
  
   Nytt möte med Rune. [vecka 14] För en gångs skull slapp vi diskutera problem och 
istället kunde istället vi lägga tiden på hur vi på bästa sätt skulle gå vidare med 
projektet. Under mötet tittade Rune på de snuttar vi filmat av Jimmie, Desirée och 
Daniel. Han sa inte mycket om det, men när vi berättade om Daniels intresseområden 
blev han eld och lågor. Det visade sig att Rune har bott granne med Eva som är 
homosexuell och numera bosatt i Malmö. Han ringde upp henne och badför att be henne 
samla ihop ett gäng homosexuella tjejer. Dagen efter kontaktade vi henne. Ytterligare ett 
möte inbokat. Tar det aldrig slut?! 
!  
   I samma veva fick vi mejl från en kille i Malmö som haft stora problem med sin 
läggning, en riktig snyfthistoria. Vi bokade in ett möte med honom samma dag som med 
tjejerna, men han kom aldrig och det gick inte heller att nå honom via mobil då denna 
var avstängd.  
   Malmötjejerna var riktigt spännande. Det visade sig att de var ganska extrema. 
Samtliga, utom Moa, anseranser att killar är sexistiska tills de bevisat motsatsen och vill 
därför så långt som möjligt undvika att umgås med dem. De kallar sig separatister och 
ska gå i första maj tåget gå i tåg för att föra fram sina åsikter. Efter tåget skulle en 
grillning ske, där endast kvinnor kunde delta.  Efter blir det förmodligen en 
grillning.Tjejerna kändes verkligen värda att satsa på. Frågan var bara om de 
stacksticker ut för mycket jämfört med Daniel i Lidköping.  
 
   Vi gjorde ett nytt försök att få tag på intressanta karaktärer inom EKHO. Detta ledde 
oss till David, Göteborg. (Visade sig tyvärr att inte heller han fungerade). Som om detta 
inte vore nog åkte vi till Kristianstad för att träffa ett par, två bisexuella tjejer. Den ena 
tjejen är djupt troende kristen och föräldrarna vetvet inget om hennes läggning. Glada 
och roliga tjejer, men att föräldrar och släkt inget visste, medfördevet medför att de inte 
kundekan ställa upp i tv. Men mötet var bra för researchens skull. 
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   Rune blev ivrig över beskedet om gayscoutlägret till helgen. Han var dock orolig för att 
vi inte ska lyckas med filmningen, vi hadehar ju bara en chans. Och som regel är det inte 
bra att första filmningen är så viktig som gayscoutlägret nu var. Vem var inte nervös?! 
   Rune kontaktade en kurator på en gymnasieskola för att hjälpa oss vidare med casting. 
Kuratorns dotter, Alexandra, är homosexuell och adopterad. Hennes pappa tyckertycker 
inte att det är helt okej med dotterns läggning. Familjen var tveksam till om de ville vill 
ställa upp. Det visade sig att Alexandras mamma varär orolig för vad som skullekan 
hända om dottern visadevisar upp sig i tv.är Vi var inte säkra på om de passar in i vår 
programidé. 
   
   Det var många lösa trådar som drog åt alla möjliga håll. Det kändes som vi höll på att 
drunkna i alla våra kontakter. Även om casting ärär en otroligt viktig och intressant del 
av arbetet kändes det då,nu, två månader kvar till deadline, som om vi ägnade för 
mycket tid åt den. Vi hade fortfarande ingen tydlig idé. Det enda vi bestämt oss för var 
att Daniels gayscoutläger skulle filmas. Dock föll även detta. [vecka 15].  
   Vi hade planerat in att åka till Lidköping för att träffa Daniels föräldrar och filma när 
han packar inför gayscoutlägret. Dagen innan fick vi beskedet att. vi får inte får filma på 
lägret, eftersom det fannsär en kille som inte varär öppet homosexuell. Hela vår 
veckoplanering föll. 
   
   Vi tog kontakt med Alexandra och My. När vi träffade dem kändes de för ”vanliga”. De 
ifrågasatte till och med själva varför vi vill filma dem. De var dock pigga på att vara med 
om vi varär intresserade. När mötet med dem var avslutat åkte vi direkt till SVT för att 
träffa Rune. Mötet blev en viktig vändpunkt. För det först kom vi fram till att vi inte hittat 
de personer vi behöver för att lyckas genomföra idén utländsk, kristen, ”neutral” svensk. 
För det andra visade vi Rune bilder från castingen.. När han fick sågse Malmö-tjejerna 
blev han åter eld och lågor. Äntligen hade vi bestämt oss. Vi skulle sätta Malmötjejerna 
och Växjötjejerna i kontrast till varandra.  
   Det tråkiga var bara att Daniel mot alla odds lyckats ordna så vi trots allt kunde filma 
på gayscoutlägret. Han blev ganska besviken över vårt beslut att inte filma där. 
Förmodligen är detta något som vi i framtiden måste handskas med. 
   Under helgen träffade vi de nu tänkta medverkande för att lära känna dem närmare 
och för att ”snoka” fram filmidéer. 
  
   Nu [vecka 16] var det dags att plocka fram post-it lapparna. Vi klistrade upp lapparna 
på ett stort pappersark för att lättare få översikt vad vi skulle filma och sedan bygga vår 
story efter. Vi planerade även två filmdagar i Malmö.  
   Det första vi filmade när vi väl var på plats i Malmö var en intervju på ett café. 
Förutom våra huvudkaraktärer Moa och Mariella var även Eva, vår första kontakt i 
Malmö, och Hanna, som jobbar på caféet med. Man drar verkligen uppmärksamheten till 
sig när man plockar fram all utrustning. Filmningen tog ca tre timmar, vilket tjejerna 
förstås inte var riktigt beredda på, även om vi informerat dem om att det skulle tatar 
längre tid än man tror. Direkt efter inspelningen åkte tjejerna för att spela brännboll. På 
kvällen var det dags för pass nummer tre; Moas band. Moa spelar i ett band, Cargo. Vi 
filmade deras repning inklusive intervju. En aning trång lokal, men det gick rätt bra 
ändå. Dag nummer två filmade vi dels Moa och hennes rumskamrat Mika i lägenheten,. 
samt tog bilder på när Mariella och Moa speladespelar basket.  
   All filmning skeddesker med två kameror, en rörlig och en på stativ. Vi är alla överens 
om att rörlig kamera kändeskänns mer ”dokumentärt”. 
 
   När vi kom hem igen och tittade på materialet kunde vi dra några lärdomar t.ex. vägde 
den rörliga kameran (Panasonic) väger så lite att bilden lätt blevblir ryckig. 
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Kommunikationen brast ävenär också lite dålig mellan oss i teamet, t.ex. att veta att 
man måste ta tag . Filmar ni nu? Samt, det gäller att snabbt ta tag i saker när man 
märker att det behövs. Exempelvis flytta undan utrustningen så den inte kommer i bild. 
Men det bästa av allt var att det märktes att vi alla gilladegillar det vi gör och 
försökteförsöker göra så bra ifrån oss som möjligt. 
  
   Alla DV-banden skulle nu [vecka 17] loggas. Post-it lappar byttes ut. Malmös 
caféscenMalmö café blev istället ett flertal lappar som taladetalar om vad de pratat om 
och hur lång frekvensen var.är. När vi nu fått fick en överblick märkte vi att vi saknade 
så kallade mellan- eller pausbilder. saknar mellanbilder.  
   DetNu blev det dags för förstafösta filmningen i Växjö. Vi kände oss inte lika nervösa 
nu som inför Malmö. Tjejerna hade fixat en fest, enligt vårt önskemål, för att visa sitt 
sociala sammanhang. Det var meningen att vi skulle filma tjejerna inför festen och åkte 
därför dit en halvtimme innan, vilket . Men det var en miss eftersom, festen var redan 
var igång. Vi hade behövt vara tydligare och informerat om vad vi var ute efter. Innan 
allt för mycket folk droppade in hannställde vi dock ställa några frågor. Svaren blev 
ganska stela och tråkiga och det var tveksamt om de gick. Tveksamt om det går att 
använda. Hanna och Marcus sov över i lägenheten för att fånga morgonbilder. Men då 
AlexandraAlle skulle jobba och My låg kvar i sängen fick vi tyvärr inte de bilder vi 
hoppats på. På eftermiddagen filmade vi My tillsammans med familjens ponny. Blev 
ganska (!) pinsamt när vi märkte att delar av utrustningen var kvar i lägenheten. Det 
blev till att låna Mys nycklar och åka tillbaka in till stan. Solen ställde till det för oss 
under filmningen. Ena minuten var det hur ljust som helst, och nästa gick solen den i 
moln. Vad skulleska bländarens stå på? (När vi senare frågade Rune fick vi till svar att 
han försökteförsöker hålla koll på om det var är  
moln på väg och då anpassa bländaren). Kvällen blev en tålamodsprövande uppgift. Vi 
skulle filma när tjejerna repade. Vi var trötta efter de tuffa dagarna. Sångerskan var 
ganska osäker och det tog en stund innan det kändes okej att filma.  
   Känslan efter dessa dagar var att vi hade låtitlåter kameran rulla för lite. Vid till 
exempel repningen borde vi filmat mer kamratskap och avbrott än när de väl lyckats 
sätta en låt.  
    
Slutfasen på projektet började [vecka 18], redigeringen. Vi hade dånu bara ett fåtal 
filmdagar kvar. En av filmningarna gick ut på att följa med Alexandra på röst- och rörelse 
övningar i skolan. (hon går teaterinriktning). Läraren var en klippa. Hon anpassade 
lektionen så att den blev så filmmässig som möjligt. 
 Det vill säga inte så mycket prat.    
   Dagen efter kom Rune på besök, det kändes viktigt. Vi hade kommit så pass långt nu 
att vi behövde input i redigeringen. Hur skulle det börja? Vad skulle visas i anslaget? 
 
   På eftermiddagen åkte vi för att filma Mys föräldrar. Vilka underbara föräldrar som 
förstod precis vad det handlade om! 
 
   Den första maj    Onsdagen bestod av planering inför torsdag och fredag då det var det 
dags för Malmö igen: , första demonstration. Även, Mariellas dans och hennes brors 
pizzeria skulle filmas.. Vi väntade på att tjejerna skulle dyka upp vid vi demonstrationen, 
men ingen komkomm och vi fick inget svar när vi försökte ringa dem. Vi filmade i alla fall 
lite trots att de saknades. Visaknas. Så äntligen fick senare vi tag på i dem och det 
visade sig att det. Det hade blivit ett missförstånd då de skulle hoppa på demonstration 
längre fram. Utan resultat försökte vi hitta dem på stan. Först i parken där grillningen 
skulle äga rum kom vi ifatt dem. Det visade sig dock att grillningen ställdes in då det var 
för kallt. Trots allt lyckades vi fånga bra bilder. De planerade filmningarna på fredagen 
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ställdes in, tjejerna var sjuka. Vi åkte något besvikna tillbaka till Karlshamn. Fredagen 
ägnades nu istället åt att med post-it sätta ihop första minuterna på filmen. 
  
   Dags för djupintervju i Växjö [vecka 19] som skulle ligga till grund för Växjödelen av 
filmen. Allt gick bra utan några större tekniska missöden.  
Samma vecka åkte vi till Malmö för att fånga de sista bilderna. återigen Mariellas 
dansintresse samt djupintervju, gå-bilder där Mariella och Moa håller om varandra och 
stadsbilder. Dagen började bra. Gå-bilderna blev verkligen över förväntan. Tjejerna kom 
med förslaget att vi skulle filma dem framför en graffitivägg. Nu var det dags för 
dansstudion som kom att förstöra vår dag För det första ville Mariella inte dansa och för 
det andra hade hon tagit med sig en kompis, vilket vi bett henne om, som hon inte 
dansat tillsammans med på sju år.  Djupintervjun som vi eventuellt hade tänkt 
genomföra i danslokalen för att få Mariella i sin rätta miljö gick inte att genomföra. Det 
ekade för mycket. Så intervjun fick bli i Moas lägenhet. Vi fick dock lite bonusbilder i 
lägenheten när tjejerna satt och åt falafel.  
 
   Någon dag senare var det dags för ett nytt möte med Rune. Han tyckte att materialet 
hittills var okej., även dansbilderna. Han tyckte även att vår programtitel Tjejer å tjejer 
fungerade bra. Musik till programmet var heller inget problem, SVT står för STIM-
avgifterna. 
 
   Vi hadehar börjat redigera parvis. Vi började med att dela upp filmen i block som vi 
sedan delade upp sinsemellan. Fördelen med detta var att alla fick redigera med alla, 
vilket vi tror var viktigt då vi trots allt tänker olika. Vi gjorde schemanhar gjort ett 
schema över när grov- och detaljklippning ska vara klar, samt ljus-, ljud- och 
färgkorrigering.  
 
[vecka 20] Paniken började krypa allt närmare. Vi kunde inte redigera så mycket som vi 
velatville då vi deladedelar dator med ytterligare en examensgrupp. Det krävdes ett 
schema.  
   Vi jobbade undan så bra vi kunde och kände alla att det fortfarande var lika roligt. 
Sakta men säkert såg vi nu med fyra par ögon hur vårt alldeles egna program byggdes 
upp.   
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-- Kap 4 -- Lärdomar 
 
Sen den dagen vi alla satte vår fot inom högskolans ramar i Karlshamn så har det hänt 
mycket med oss. Saker som vi både är medvetna och omedvetna om. Vi har bland annat 
blivit mer självdisciplinerade. På Medieteknikprogrammet får man inte allt serverat på 
silverfat, vilket har varit tungt men också mycket lärorikt. Att leta reda på fakta själv, 
knyta kontakter själv, strukturera sin arbetsgång själv, vinner man mycket på nu när 
man kommit in i rätt tänk. Men eftersom vi är de första som genomgått en utbildning på 
Medieteknikprogrammet, har vi fått bestämma mycket själva hur vi vill ha det vad gäller 
kurser, lektioner, föreläsningar och utrustning.  
   I och med projektformsarbete under utbildningen kände vi att vi hade mycket av den 
kunskap som krävdes av oss för att genomföra examensarbetet som är den slutgiltiga 
fasen. Projektet var externt och gav oss härigenom mycket kunskap. Beställaren ställer 
krav och tycker till. I detta fall har dock beställaren inte endast fungerat som kund, utan 
även gett oss mycket stöd genom erfarenhet inom branschen.  
 
Innan vi beslöt oss för vilken programidé examensarbetet skulle bygga på och skulle bli 
den slutliga så hann vi med en hel del programförslag. Vissa hann vi inte alls långt med, 
medan andra höll en bit längre. Trots att vi inte kom igång med vårt slutgiltiga projekt 
med en gång så känner vi inte att tiden innan är bortslösad på något vis. Att casta 
personer till ett tv-program kan gå till på flera sätt och vi har nog prövat de flesta. Att 
affischera på skolor om en castingdag där vi kommer och besöker dom visade sig vara 
mycket uppskattat. Kontakta föreningar som i sin tur kontaktar sina medlemmar visade 
sig också ha en stor framgång. Att casta genom personer som vi känner och litar på har 
vi också upplevt som ett mycket bra tillvägagångssätt. 
 
Genom att vi, projektgruppen, har arbetat så intensivt nu under 15 veckor och så nära 
varandra inom gruppen så har vi fått mer respekt för varandra. Det fungerar inte att alla 
håller på med allt. Var och en har haft sitt område och det har vi skött mycket bra. Är 
det någon som har varit borta har vi kunnat rycka in för varandra. Trots att vi kunnat 
backa upp varandra märks det dock, precis som Rolf Granér skriver sin bok, 
Arbetsgruppen, Den professionella gruppens psykologi, sid. 79, ”Ibland är det först när 
man förlorar en gruppegenskap som man upptäcker hur nödvändig den var.” Genom att 
alla har blivit duktigare på just sitt eget område så har man även haft möjlighet att delge 
de övriga nya kunskaper, vilket har varit enormt lärorikt. Man har lärt sig att lita på 
varandra till 100 procent. Alla vet att tiden är knapp och det finns alltid saker att göra. 
Sitter man inte i skolan och redigerar så skriver man veckorapport eller arbetar med den 
grafiska biten. 
 
Att det blir brist i kommunikationsprocessen, som Granér tar upp på sidan 192, har vi 
känt av ganska tydligt både inom gruppen och i samband med kontakt med de 
medverkande i dokumentären. Vi kom bland annat i kontakt med det då vi vid ett flertal 
tillfällen delade gruppen för att effektivisera arbetet. Vi hade samma arbetsuppgift på 
olika, men det visade sig att våra resultat blev helt olika just på grund av att det brast i 
kommunikationen oss emellan. Anledningen var att vi alla såg det självklart hur vi skulle 
gå till väga, vilket det inte var. Genom erfarenheten har vi lärt oss att det i alla 
sammanhang är bättre att ifrågasätta för mycket än att ta saker för givet.  
 
Under projektets gång kände vi att relationen mellan oss och det sätt vi valde att arbeta 
på förändrades. I början av projektet var vi mer lyhörda gentemot varandra. 
Diskussionerna var ganska långa och uttömmande. Ju längre tid som projektet pågick 
desto snabbare beslut fattades. Detta gjorde att inte allas behov alltid kunde tillgodoses. 
Den största anledningen till förändringen tror vi berodde på brist på tid och tålamod.  
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-- Kapitel 5 -- Slutsatser 
 
Teamarbete 
En av de saker vi ansåg viktiga inför projektet var att det skulle vara så likt ett etablerat 
teams arbetssituation som möjligt. Därför tilldelade vi oss ansvarsområden, kamera, 
ljud, manus och redigering. Vi beslöt också att de medverkande alltid skulle bli 
kontaktade av samma person för att de i sin tur skulle veta vem de skulle söka upp vid 
behov. Upplägget fungerade bra under hela produktionen. Det har också varit en 
självklarhet för alla i gruppen att backa upp varandra.  
    
Genre 
Att vi bestämde oss för att göra en dokumentär berodde på att vi själva uppskattar 
genren. Valet av målgrupp, 14 till 17 år, var däremot ett önskemål från beställaren.  
 
Förarbete 
Tyvärr har vi under hela projektet lidit av tidsbrist. Anledningen är att det tog lång tid 
innan vi, tillsammans med SVT, kom fram till programinnehållet. Om vi skulle genomföra 
ett liknande projekt igen hade vi valt att diskutera våra programidéer tillsammans med 
beställaren långt tidigare.  
   Vi visste redan innan projektets början att casting är en viktig och tidskrävande del i 
arbetet. Men inte av egen erfarenhet, så vi anade inte att den skulle ta så mycket av vår 
produktionstid. Casting var dock en intressant upplevelse som gav oss ett smakprov på 
vilken skillnad i upplevelse det är att träffa en person öga mot öga, samt genom tv-
rutan.  
 
Produktion 
Under produktioner har vi gett oss fördjupning av tidigare kunskaper så som planering, 
casting, kamerateknik, bildkomposition, ljud, ljus, redigering och intervjuteknik. 
 
Att producera en film är så mycket mer än att bara trycka på rec-knappen på kameran.  
 

• Karaktärerna ska förstå vad vi vill berätta för historia, samt tycka om att vara en 
del av den. Dessutom måste vi hela tiden känna av de medverkande så vi inte 
mister det förtroende vi byggt upp.  

 
• Vi inom teamet ska vara överens om vad som måste göras och när. Planering är a 

och o.  
 
• För att producera en bra dokumentär krävs det att man alltid är på sin vakt. Att 

alltid vara beredd när det händer.  
 
• Tekniken ska fungera och vi ska behärska den. 
 
• Teamet ska fungera som helhet, men gruppmedlemmarna ska även, då detta 

krävs, kunna arbeta enskilt eller i mindre grupper. resultatet ska dock vara 
enhetligt. Detta kräver tydlig kommunikation! 

 
• Produktionen ska blir klar i tid 

 
• Det som är lätt att glömma i produktionens hetta, men som är otroligt viktigt, är 

att tänka efter och ta lärdom av vad som sker.  
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Veckorapporter 
 
Rapporterna vi skrivit varje vecka under projektets gång har gett oss den reflektion och 
distans till projektet som krävs för att på ett bättre sätt ta till sig nyvunna kunskaper.  
 
Slutprodukt 
 
Vi känner oss nöjda både med våra insatser under projektets gång, de erfarenheter vi 
fått och slutprodukten. Även beställaren är nöjd, de tycker att vi gjort ett kanonjobb! 
  
Varför är vi nöjda? 
 

• Vi har gett allt 
 

• Vi har lärt oss hur tufft och tidskrävande det är att få ihop några minuters film 
 

• Många nya erfarenheter 
 

• Inom teamet har vi litat på varandra  
 

• Filmen fungerar både tekniskt och innehållsmässigt  
 

• Vi skapade en seriös och förtrolig kontakt till de medverkande 
 

• Karaktärerna i filmen känns naturliga 
 

• Ämnet i filmen är intressant 
 
• Vi har haft roligt 

 
• Beställaren är imponerad 

 
 
Examensarbetet har fungerat som en sammanfattning av våra tidigare kunskaper och 
erfarenheter, samt har det gett oss många nya.  
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-- Källförteckning -- 
 
RFSL www.rfsl.se 
 
EKHO www.ekho.se 
 
Nationalencyklopedin  www.ne.se 
 
Granér Rolf, Den professionella gruppens psykologi, Studentlitteratur, 1991  
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-- Glossary --  
 
Avid  redigeringsprogram  
 
bisexuell  som är sexuellt dragen till båda könen 
 
casting  rollbesättning  
 
deadline stoppdatum, den tidpunkt när något måste vara avslutat 
 
demonstration protest eller meningsyttring som görs på ett 

uppmärksammat sätt 
 
dv-band videoband anpassade till våra kameror, dessa har använts 

under inspelning 
 
EKHO Ekumeniska gruppen för kristna homo- och bisexuella

  
 
feminism (åsikts) riktning som strävar efter att förbättra kvinnans 

ställning i samhället och åtminstone uppnå jämställdhet med 
mannen  

 
flata slang för lesbisk kvinna 
 
gay glad, lättsinnig, utsvävande homosexuell. Ordet kan användas 

om båda könen men avser i allmänhet mannens homosexuella 
identitet eller livsstil  

 
homosexuell samlevnad mellan två personer av samma kön 
 
lesbisk  en homosexuell 
 
logga band undersöka råmaterial på banden samt ange dess tid kod 
 
repa  öva med bandet 
 
research (journalistisk) undersökning i syfte att skaffa fram 

svåråtkomliga fakta ofta av mer el. mindre anekdotiskt slag 
 
RFSL  Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 
 
separatism sträva att frigöra sig från någon större helhet 
 
sexistisk nedvärdering av kvinnan på grund av hennes kön 
 
STIM förening svenska tonsättares internationella musikbyrå 
 
SVT Sveriges Television 
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