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Abstrakt 
I vårt kandidatarbete tar vi upp den handhållna kameran i sig, vilka kameratekniker det går att 

arbeta med utifrån en handhållen kamera samt hur olika känslor kan förmedlas genom dessa. 

För att undersöka de olika delarna har vi tagit fram material som tidigare skrivits om den 

handhållna kameran och vilka känslor den kan uttrycka. Vår frågeställning som vi har arbetat 

mot är: “Vilka specifika känslor kan uttryckas med en handhållen kamera?” 

Vi har gjort fokuserade analyser av tre filmer som är filmade med handhållen kamera och vi 

har även själva gjort en produktion. Produktionen vi har arbetat med under kandidatarbetet 

har haft som fokus att med hjälp av den handhållna kameran förmedla olika känslor till 

tittaren. Vi anser att det för oss som filmskapare är av värde att ha en förståelse för den 

handhållna kamerans för- och nackdelar.  

 

Nyckelord 
Handhållen kamera, känslor, kamerateknik, filmproduktion, intimitet, spontanitet, 

dokumentärt, 
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Abstract  

In our graduate work, we examine the handheld camera, which camera techniques you can 

work with when using the handheld camera and the different emotions you can convey to the 

viewer. To examine the various components, we have found previously written material about 

the handheld camera and what emotions it can express. The question formulation that we have 

worked on is: "What specific emotions can be expressed with a handheld camera?" We have 

made focused analyzes of three movies that are filmed with a handheld camera and we also 

have themselves made a production. The production that we have worked with in the 

bachelor's thesis has had the focus on using the handheld camera to convey different emotions 

to the viewer. We believe that for us as filmmakers it is useful to have knowledge about the 

pros and cons of the technical devices, which in this case is the handheld camera. 

 

Keywords 
Hand-held camera, emotions, camera techniques, film production, intimacy, spontaneous, 

documentary style 
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1. Inledning 

Att arbeta som filmskapare innebär att oavsett målgrupp och genre, använda sig av en kamera 

för att skapa uttryck och förmedla känslor till en publik	   

Känslor förmedlas överallt, genom textmeddelanden eller fotografier, genom en illustration 

eller ett möte, och likaså i en film. För oss som filmskapare är det en nödvändighet att ha 

kunskap om hur olika kameratekniker kan påverka berättandet och hur vi med hjälp av dessa 

kan förstärka känslor i filmer. Vi blir mer medvetna om hur och varför vi skapar, alltså vår 

förmåga att reflektera över vilka känslor som förmedlas och hur de vanligtvis tas emot. 

Beroende på hur tittaren upplever någonting rent visuellt, får han eller hon en unik upplevelse 

av något som framkallar olika typer av känslor. Därigenom kan vi också bli mer attraktiva på 

arbetsmarknaden.   

I lågbudget- och independentfilmer är det vanligt att handhållen kamera används. 

Anledningen kan vara att produktionsbudgeten inte tillåter stora kamerariggar såsom stora 

kranar, dollys och rälsar, men det kan också bero på att filmskaparna vill förmedla en specifik 

känsla. Oavsett anledningen, kan det vara bra att veta vad en handhållen kamera innebär och 

vad den kan förmedla. (Rabiger & Hurbis-Cherrier, 2013). 

Som filmskapare krävs att vi ständigt gör val i planeringen av en filmproduktion, de val vi gör 

kommer att påverka hur tittaren upplever filmen rent känslomässigt. I vårt arbete har vi 

undersökt de känslor som är återkommande för handhållen kamera och hur de med specifika 

tekniker kan förmedlas till en publik.   

 

2. Problemområde 
I följande avsnitt går vi igenom bakgrunden för undersökningens problemområde samt 

frågeställning och syfte. 

 

2.1 Bakgrund 
Vi som filmskapare kan med kameran dokumentera, berätta eller underhålla. Oavsett vilken genre eller 

typ av produktion vi skapar, vill vi få tittaren att uppleva eller känna någonting. Hur filmskapare med 

hjälp av olika metoder väljer att förmedla känslor i olika produktioner varierar. Många filmskapare 

väljer att använda sig av handhållen kamera för att uttrycka och/eller förstärka känslor. En handhållen 

kamera kan ha en bidragande eller till och med avgörande betydelse för berättelsen, men att filma 
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handhållet kan även bero på att det inte finns annan teknik att tillgå. Filmskapare har inte alltid budget 

att hyra eller köpa kamerautrustning, och då är den handhållna kameran ett alternativ. Den handhållna 

kameran kan även vara smidig vid tillfällen när det en scen behöver filmas snabbt. Det är även en 

fördel när man filmar på mindre ytor där det kan vara svårt att använda sig av kameratillbehör som är 

stora och därmed blir otympliga på en liten yta. Förutom att kameratillbehör kan ta mycket plats är 

utrustningen ofta tung och även svår att transportera. (Rory Walsh, 2012). Men en filmskapare väljer 

inte att filma med handhållen kamera enbart av praktiska anledningar, utan även som en metod för att 

förmedla specifika känslor.(Rabiger & Hurbis-Cherrier, 2013). 

 
Vi har valt undersöka den handhållna kameran som metod då den kan vara en fördel då vi 

som filmskapare ska kunna uttrycka, förtydliga och förstärka de känslor vi vill förmedla på 

mer än ett sätt. 

 

2.2 Frågeställning 
I kandidatarbetet ville vi undersöka hur handhållen kamera kan påverka filmens känslouttryck 

och hur detta kan användas som en metod för att berätta. För att påvisa vilken typ av känslor 

en handhållen kamera kan förmedla vill vi ta reda på vad en handhållen kamera innebär för 

filmen som medium.  

 

Vår frågeställning är: Vilka specifika känslor kan uttryckas med en handhållen kamera? 

 

2.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka olika känslor som står i fokus när handhållen kamera används 

och hur de olika känslorna kan förmedlas. Vi vill få en förståelse för hur handhållen kamera 

på olika sätt kan väcka känslor hos tittaren. 

 

3. Tidigare forskning 
I kapitlet presenteras det material som tidigare skrivits om handhållen kamera och känslor 

som vi som haft som underlag för vår undersökning. Sammanfattningsvis tar vi upp vad 

handhållen kamera innebär, vilka känslor den kan förmedla och vilka tekniker som används 

för att förmedla de olika känslorna. 
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3.1 Känslor i film 
För att undersöka hur känslor förmedlas i film började vi med att ta reda på vad begreppet 

känsla innebär generellt. 

Känsla är synonymt med känning och uppfattning. En känsla är svår att definiera men kan 

förklaras som en psykologisk reaktion på något. En känsla är ett tillstånd som till exempel kan 

upplevas som glädje, vrede eller sorg. (Nationalencyklopedin 2013). Dessa känslor eller 

tillstånd kan vi framkalla genom att uppleva någonting, det kan exempelvis vara en 

upplevelse av någons aggressiva beteende som gör att vi upplever rädsla. (Malmström & 

Györki, 1980). 

Att känna saker är någonting som vi har med oss sedan årtusenden. Att uttrycka känslor i 

form av kroppsspråk eller kroppens uttryck så som rodnad, tårar, eller svettningar är 

någonting som kan hjälpa människor att kommunicera med varandra. När någon gråter kan 

det exempelvis vara ett uttryck för att någonting inte är bra. Som en reaktion på olika känslor 

reagerar vi som människor på olika sätt, utsätts vi för obehag och känner oss hotade kan vi ha 

en förmåga att vilja fly. Är vi däremot glada kan vi uttrycka detta genom att exempelvis le 

eller skratta som ett uttryck för känslan vi upplever. Hur vi upplever olika händelser beror till 

stor del på vad vi som individer har för tidigare erfarenheter. Upplevelser som får oss att 

uppleva olika typer av känslor är därför i stor utsträckning individuellt. (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy 2013).  

Vi vill förtydliga att när vi i vår undersökning skriver om känslor, menar vi det tillstånd vi 

upplever när vi utsätts för något, en upplevelse som på något sätt påverkar oss som individer. 

Ett exempel på detta är när filmskapare uttrycker känslor i film, tittaren kan uppleva en känsla 

av exempelvis glädje, sorg eller rädsla. Känslor går att förmedla genom olika metoder i film, 

och den handhållna kameran är ett exempel på en sådan metod. 

 

3.1.1 Den handhållna kameran 

Handhållen kamera i film var från början ett sätt för filmskapare att arbeta mer fritt med 

kameran och lämna filmstudion. Handhållen kamera innebär att filma genom att hålla 

kameran i händerna eller på axeln med hjälp av en axelrigg. En axelrigg fäster vi kameran på 

för att lättare kunna stabilisera den och kontrollera dess rörelser. Axelriggen ses ändå på 
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samma sätt som att hålla kameran direkt i handen, då det ger oss samma möjligheter att fritt 

flytta kameran i den riktning och vinkel vi vill. Axelriggen är ett redskap som, förutom att ha 

bättre kontroll på kameran, underlättar den fysiska belastning som filmfotografen utsätts för. 

Genom att istället luta kameran mot axeln, känns kameran lättare och blir på lång sikt en 

välbehövlig avlastning för filmfotografen. Nu för tiden finns det många olika typer av teknisk 

utrustning och kamerariggar att använda som komplement till kameran. (Brown, 2011).  

 

Den handhållna kameran kan även kallas för en subjektiv kamera som innebär en aktiv 

kamera, i motsats till objektiv kamera som är passiv. Subjektiv kamera uppnås när kameran 

blir aktiv eller rörlig,  ett exempel på det kan vara när kameran är handhållen. Objektiv 

kamera uppnås genom att till exempel låta kameran vila på ett fast stativ, kameran blir passiv. 

Resultatet av en objektiv kamera kan bli att tittaren känner sig som en åskådare; tittaren 

upplever inte sig själv som närvarande eller delaktig i filmen. En subjektiv kamera kan vara 

en bidragande faktor till en större delaktighet och närvaro till det som sker i bild, att tittaren 

upplever sig själv som närvarande i filmens händelser. (Hansson, Karlsson & Nordström, 

2008). Delaktigheten kan upplevas genom känslan av att få följa en karaktär på en resa eller 

att tittaren upplever känslan av att vara en karaktär i filmen. Beroende på vilken kamerateknik 

som används, kan dessa känslor uppnås.  

 

3.2 Förmedla känslor med en handhållen kamera 
Idag används handhållen kamera främst som en metod för att uttrycka känslor. Metoden 

innebär att filmskapare på olika sätt vill ge tittaren en upplevelse av realism, att det vi ser 

känns äkta. En handhållen kamera kan förmedla dokumentära här-och-nu känslor. Med här-

och-nu känslor menar vi att få tittaren att uppleva det han eller hon ser som något som händer 

i stunden, att återskapa en verklighet som känns lika realistisk som om den vore en scen ur 

livet självt. (Brown, 2011) 

En filmskapare kan med hjälp av handhållen kamera förstärka de känslor som denne har för 

avsikt att förmedla med sin film, och känslorna i fråga, kan i sin tur förstärka berättelsen. En 

handhållen kamera, enligt filmfotografen Roger Deakins - bland annat känd för sitt arbete på 

The Shawshank Redemption (1994) - tillåter filmfotografen att reagera i takt med 

skådespelarens rörelser och därigenom ge upphov till en mindre formell och mer spontan 

känsla. (Luzi, 2012). John Guleserian, som var filmfotograf på filmen Like Crazy, menar att 

han kan röra sig mer fritt när han filmar med handhållen kamera och att det blir mer intimt, 
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för att skådespelarna ska kunna bortse från kamerans närvaro och därigenom agera mer 

naturligt. (Guleserian, 2013).  De känslor som en handhållen kamera ofta kan ge uttryck för är 

de verkliga och de spontana. (Rabiger & Hurbis-Cherrier, 2013).  

Men det finns även andra känslor som kan uttryckas genom den handhållna kameran. 

 

3.2.1 Intimitet 

Intimitet är en känsla som kan uppstå när man filmar med handhållen kamera. Intimitet 

innebär närhet både fysiskt och mentalt.(Nationalencyklopedin, 2013). I vår undersökning 

använder vi oss av begreppet intimitet för en känsla av mental närhet. Handhållen kamera kan 

användas då man vill uppnå intimitet med exempelvis huvudkaraktären i filmen. Med 

handhållen kamera får fotografen en större frihet och kan lättare placera sig i miljöer där 

kameran behöver befinna sig för att relatera karaktären och lyfta fram skådespelarens 

prestation. Intimitet kan liknas vid att kameran är en del av filmvärlden och spontant anpassar 

sig utifrån vad som sker i bild. Fotografen ska kunna fånga spontana rörelser eller 

förflyttningar från karaktären.  

 

I detta arbete har vi valt att använda oss av filmen Beasts of the Southern Wild (2012) som 

exempel på hur den handhållna kameran kan lyfta fram och ge uttryck för intimitet. Filmen 

handlar om en sexårig flicka, Hushpuppy, och filmfotografen Ben Richardson har valt att 

filma med kameran i hennes huvudhöjd för att se världen ur hennes perspektiv, och 

därigenom uppleva det som hon känner och ser. Regissören Ben Zeitlin instruerade 

Richardson som om kameran var ännu en karaktär i filmen. Zeitlins vision var att kameran 

skulle interagera med miljön på samma sätt som Hushpuppy. Den skulle inte på något sätt dra 

uppmärksamheten till sig. Publiken ska inte tänka på vilken kamerateknik som används, utan 

kameran och det som händer i bild ska kännas som en självklarhet. Ben Zeitlin beskriver 

filmens tema som universellt och enkelt och som tar upp stora frågor som många kan relatera 

till. Detta var en av anledningarna till att filmen fick ett bra mottagande. (Anderson, 2013). 

(Zeitlin & Richardson, 2012). År 2012 vann filmen flera priser, varav två för bästa foto, bland 

annat på en av världens största filmfestivaler - Sundance Film Festival. (Internet Movie 

Database, 2013).  

 

3.2.2 Spontanitet 

Begreppet spontan innebär något som sker omedelbart eller plötsligt av fri vilja och är 
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synonymt med begreppet impulsiv som innebär att göra något plötsligt och utan eftertanke. 

(Nationonalencyklopedin, 2013). I vårt arbete syftar vi till spontanitet som något som sker 

plötsligt och av naturlig följd, något som inte är arrangerat och förberett i förhand. Den 

spontana känslan är en vanligt förekommande beskrivning av vad den handhållna kameran 

förmedlar för känslor och kan bidra till att en film uppfattas som dokumentär. En dokumentär 

är en film som skildrar verkliga händelser. Filmen är inte påhittad eller iscensatt, utan syftar 

till att berätta en synvinkel av en sann berättelse. (Nationalencyklopedin, 2013)  

 

I filmen The Wrestler (2008) som är filmad med dokumentär kamerateknik syns tydliga 

exempel på hur en känsla av spontantitet kan uttryckas. Kameran följer huvudkaraktären i 

rörelser och känslor för att skildra det dokumentära som också bidrar till att det känns 

spontant. Det upplevs som oplanerat och att kameran inväntar nästa rörelse eller förflyttning 

från huvudkaraktären för att kunna följa honom med kameran. Precis som i en dokumentär 

där verkligheten skildras och kameran följer personerna i filmens handling utan att alltid veta 

var de ska ta vägen eller vad de ska göra för rörelser. Det kan på så sätt upplevas som fartfyllt 

och bidra till att tittaren inte riktigt hänger med i vad som sker i bilden. 

 

3.2.3 Intensitet 

Intensitet betyder ihållande kraft eller styrka under en kortare eller längre period. 

(Nationalencyklopedin, 2013). Den känsla som uppstår under en fartfylld sekvens i en film 

kan liknas vid intensitet. (Rory Walsh, 2012). När vi skriver om intensitet menar vi den känsla 

av fartfylldhet eller kaos som sker i bild, att tittaren kan känna av det. För att förstärka den 

känslan med kameran filmas det ofta handhållet. Fotografen får möjlighet att komma närmare 

inpå skådespelaren/skådespelarna och hamna mitt i händelsernas centrum. Det bidrar till att 

tittaren lättare känner av den intensitet som syns i bild. (L.Barber, 2012). 

 

I Bourne-triologin (2002, 2004, 2007) används handhållen kamera flitigt för att generera 

energi och gestalta kaoset i huvudkaraktären Jason Bournes liv. Då Bourne ständigt måste 

vara på sin vakt och medveten om sin omgivning och eventuella faror hinner han aldrig riktigt 

koppla av, vilket leder till att kameran inte heller gör det. Kameran blir ett med karaktären och 

reagerar därefter; den hjälper till att porträttera den värld han befinner sig i och det liv han 

lever. Handhållen kamera kan få tittaren att känna av intensiteten som visas i bild, tittaren ska 

uppleva hur rörigt det är eller hur snabbt någonting rör sig för att på så sätt bli mer engagerad 

i berättelsen och känna en närvaro.  
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3.2.4 Immersion 

Immersion är det tillstånd när man som tittare blir så engagerad i berättelsen att man stänger 

ute omvärlden, vilket är vår definition av immersion (Douthat, 2010). Tittaren kan uppleva 

immersion exempelvis genom filmen The Blair Witch Project (1999) som är skapad med 

kameratekniken “Hand of View”. Läs mer om “Hand of View” under avsnitt 3.3.2.1. 

Upplevelsen för tittaren blir psykologiskt starkare då tittaren upplever den genom handlingar 

som utförs genom perspektivet av en karaktärs ögon. Immersion upplevs inte bara genom att 

filma “Hand of View”, en kamerateknik som utförs med handhållen kamera, immersion kan 

även upplevas i filmer med andra kameratekniker. 

Ett tillvägagångssätt för att få tittaren att känna sig mer delaktig i filmen är att karaktärerna 

pratar in i kameran. Tittaren blir då inte bara en hemlig åskådare till filmen utan närvarande i 

filmen. När karaktärerna pratar in i kameran pratar de med tittaren. (Noah Wardrip-Fruin and 

Pat Harrigan, 2004). För att få immersion att uppstå behöver filmskaparna få tittaren att bli 

mer delaktig i filmen genom att antingen tala till tittaren eller filma ur ett perspektiv där 

tittaren upplever filmen ur en karaktärs ögon, vilket kan förstärkas med en handhållen kamera.  

 

3.2.5 Illamående  

Den handhållna kameran har, precis som många andra saker, en baksida. När något är nytt, 

eller i detta fallet inte nytt utan snarare annorlunda, träder det ofta fram en skara människor 

som gör motstånd. Efter premiären av Woody Allen’s Husbands and Wives (1992), kom 

filmen att uppmärksammas framför allt för sitt användande av handhållen kamera; folk kom 

ut ur biograferna och mådde illa av att bilden var så skakig och instabil. Owen Gleiberman, 

som skrev artikeln om Husband and Wives, menar på att detta kan bero på ovana, att personer 

som mår dåligt och inte klarar av att titta på filmer med för mycket handhållen kameran är en 

grupp människor som kanske inte tittar så mycket på film i vanliga fall, medan han själv är 

mer van vid olika former av kameratekniker - inklusive medvetet instabila kamerarörelser 

(O.Gleiberman, 2011). Vi tror att illamåendet beror på ovana för handhållen kamera och att 

det för tittaren upplevs som något annorlunda och därav inte helt behagligt. 

 

3.2.6 Sammanfattning av känslor 

De olika känslor som en handhållen kamera kan uttrycka kan sammanfattas som ett försök att 

få tittaren att bli mer delaktig i filmens händelse, att det ska kännas mer autentiskt för tittaren. 



14	  
	  

Det finns också en negativ sida med handhållen kamera. Tekniken kan upplevas som rörig 

och bidra till en känsla av illamående, vilket kan bero på en ovana av att se olika typer av 

film, att tittaren är van vid att se filmer där handhållen kamera inte används. För att förmedla 

de olika känslorna eller förstärka dem finns det specifika kameratekniker man kan använda. 

 

3.3 Förmedla känslor med kameratekniker 

Då den handhållna kameran används som metod finns det olika tekniker för att förmedla 

känslor. Vi kommer i följande kapitel att ta upp vilka kameratekniker som är återkommande 

för film med handhållen kamera. 

	  

3.3.1 Kameratekniker för handhållen kamera 

I vårt arbete har vi valt att kalla hur man arbetar med den handhållna kameran för 

”kamerateknik”, alltså hur fotografen arbetar med kameran i förhållande till de känslor som 

ska förmedlas. 

 

3.3.2 Hand of view 

Hand of View är samma sak som Point of View. Point of view är en berättarteknisk term för 

en synvinkel som en film kan vara filmad utifrån. Point of View innebär att någonting visas ur 

ett perspektiv som ska föreställa tittarens egna, alltså ur perspektivet av tittarens egna ögon, 

men eftersom en filmkamera hålls i handen när en film spelas in med kameratekniken ”Point 

of View” har vi valt att istället kalla kameratekniken för ”Hand of View”. 

Hand of view är vanligt förekommande som en kamerateknik inom ”found-footage” filmer. 

Found-footage innebär att filmen antingen påstås vara eller faktiskt utgår från upphittat 

filmmaterial där en person eller flera har dokumenterat någonting. En av de mesta kända 

found-footage filmerna är The Blair Witch Project (1999) där skaparna medvetet valde att 

marknadsföra filmen som om den vore en riktig dokumentär baserad på verkliga händelser. 

(Valentijn T. Visch , Ed S. Tan & Dylan Molenaar, 2010). 

Kameratekniken Hand of view används då man vill uttrycka en mer verklig känsla. Med 

verklig menar vi att tittaren ska uppleva filmens alla händelser som om han eller hon själv 

medverkar i filmen och att det sker i stunden. Om tittaren upplever handlingar genom 

huvudkaraktärens ögon kan, tittaren blir mer delaktig i filmen och känna sig som en av 

karaktärerna.  
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År 1902 gjordes en av de första filmerna med handhållen kamera och med kameratekniken 

Hand of View. När en revolver på filmduken riktades mot publiken sägs det att reaktionerna 

var så intensiva att de utlöste en skottlossning som resulterade i att folk sköt sönder den vita 

duken. (Hansson, Karlsson & Nordström, 2008). Hand of view fick alltså en publik att 

försättas i sådan stark känsla av immersion, de kände sig så delaktiga i filmens handling att de 

upplevde det som en verklighet och reagerade därefter. 

 

3.3.3 Dogme/Dogma 95 

Dogme 95 även känt som Dogma 95 är ett manifest för filmskapare som skapades av Lars von 

Trier och Thomas Vinterberg 1995 (Simons, 2008). Kameran i Dogme 95 kallas för free 

camera, fri kamera. Den är handhållen och har nästan samma funktion som handhållen 

kamera. Skillnaden är att i Dogme 95 använder man sig inte av axelriggar utan kameran får 

enbart hållas i handen. 

En film kan kalla sig en Dogmafilm först när den den skapas med Dogma 95-manifestet som 

grund; det vill säga: de regler och instruktioner som aktörerna satt upp - måste följas. 

Reglerna som återfinns i manifestet lyder sammanfattningsvis att filmskaparen måste välja en 

plats att spela in på där rekvisitan finns att tillgå från början.	  Ljussättning är bara tillåten om 

det är absolut nödvändigt och då endast genom en lampa som fästs på kameran. Ljud och bild 

måste alltid spelas in och filmas på samma plats och endast diegetiskt ljud får användas, alltså 

det ljud som karaktärerna är medvetna om och som hörs i en scen. Filmen måste även vara i 

färg. (Björkman, 2002) 

Dogma 95 är ett manifest som skapades som ett alternativ till den “påhittade” och 

“manipulerade” värld som presenteras i hollywoodfilm. Det är på många sätt en anti-

hollywood-rörelse som ifrågasätter Hollywoods sätt att göra film (Mette Hjort & Ib 

Bondebjerg, 2007). Lars Von Trier menar däremot själv att det inte är någon protest mot hur 

hollywoodfilm ser ut idag, utan snarare ett alternativ som presenterades för att filmer skulle 

bli mer realistiska. Von Trier kallar det för att visa världen i “defokus” (Björkman, 2002). 

Kameraarbetet är rörligt för att fånga ärliga och känslosamma reaktioner från skådespelarna, 

genom att uppmuntra och lyfta fram genuina skådespelarprestationer och situationer. Det 

handlar om en annan form av realism, en mer rå version, på många sätt en mer 

verklighetstrogen sådan, då filmerna inte nödvändigtvis behöver ha ett lyckligt slut eller vara 

för övertydligt begripbara.(M. Hjort & I. Bondebjerg, 2007). Dogma 95 syftar alltså till att 

uttrycka känslor genom realism, att presentera en värld eller verklighet så som regissören 
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själv upplever den.  

 

3.3.4 Dokumentärt 

En dokumentär, som tidigare nämnts, skildrar verkliga händelser och/eller tar upp alltifrån 

exempelvis samhällsfrågor till andra aktuella ämnen. (Grassman, 2006). Det som skiljer en 

dokumentärfilm från till exempel en spelfilm är att en spelfilm alltid är fiktiv. 

(Nationalencyklopedin, 2013). Trots detta kan en spelfilm vara baserad på någonting riktigt 

och bygga på en verklig händelse. Spelfilmen är ofta planerad i förhand, vilket givetvis också 

en dokumentär kan vara, men den vanligaste uppfattningen gällande dokumentärfilmen är att 

den i allmänhet känns mer spontan och improviserad (Hurbis-Cherrier, 2011). De tekniker 

som används för att skapa dokumentärfilm kan även appliceras på spelfilm och på detta sätt 

återskapa upplevelsen av ett mer verkligt och impulsivt uttryck. (Brown, 2012). 

Den autentiska känslan som framställs genom dokumentärt filmande, kan visa sig vara ett 

verk av den handhållna kameran, som används flitigt inom just genren dokumentärfilm. 

Återkommande för den handhållna kameran som vi även nämnt i tidigare kapitel är att det 

känns det mer verkligt. Specifikt för det dokumentära och handhållen kamera är att fotografen 

kan röra sig mycket friare, och på detta sätt fånga mer spontana reaktioner från sitt motiv eller 

objekt (Rabiger & Hurbis-Cherrier, 2013). Som komplement till den handhållna kameran 

inom det dokumentära filmskapandet, används inte alltför sällan ett stativ, som framför allt är 

användbart vid intervjuer och liknande situationer.  

Dokumentärt, som en kamerateknik, innebär att kameran upplevs som mer närvarande, den 

ger upphov för en känsla av intimitet. Som tittare är vi närvarande, men i detta fall inte som 

en karaktär i filmen, utan som åskådare som utifrån följer det som sker i bild. Vi får någonting 

berättat för oss, något som uppfattas som mer autentiskt. Som tittare får vi ofta följa 

människor som berättar om egna upplevelser, vilket gör det dokumentära mer personligt och 

intimt. I den dokumentära stilen finns alltså kameran där för att dokumentera men inte för att 

delta. 

Filmfotografen som arbetade under inspelningen av The Wrestler (2008) säger att den 

handhållna kameran kan bidra till vad som uppfattas som en dokumentär stil. Många filmer 

idag är filmade helt och hållet med handhållen kamera, och detta medför att kameran känns fri 

och att skådespelarnas rörelser känns mer naturliga och i takt med kamerans. (Brown, 2012) 
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3.4.5 Sammanfattning av kameratekniker 

För att summera vad vi kommit fram till så kan den handhållna kameran användas för att 

förmedla olika känslor. De gestaltade känslorna i filmer ska bidra till att tittarna uppnår en 

större delaktighet i filmen, men också att filmen blir mer autentisk. Hur vi väljer att gestalta 

våra känslor, vilken kamerateknik vi väljer att använda oss av för att förstärka en specifik 

känsla, är betydande för hur resultatet kommer att uppfattas. Vi ser en fördel i användandet av 

olika kameratekniker för att uppnå olika känslor, och att just den kamerateknik som vi använt 

oss av, handhållen kamera, kan representera alla de känslor vi tar upp i vår undersökning.  

 

4. Tillvägagångssätt  
I följande kapitel kommer vi att presentera strukturen för vår produktion samt hur vi i vårt 

kandidatarbete har arbetat med de olika moment vi tagit upp i teoridelen gällande känslor och 

kameratekniker i förhållande till den handhållna kameran. I vår produktion har vi valt att göra 

en filmtrailer, alltså en liten försmak på vad som komma skall, en aptitretare som sedan 

förhoppningsvis ska locka en publik att se den fullständiga och längre versionen. Vi har 

skapat filmtrailern med de olika kamerateknikerna och känslorna i åtanke - och detta med den 

handhållna kameran som metod 

 

4.1 Vår produktion 
För att ytterligare kunna fördjupa våra kunskaper inom kameratekniker och förmedla känslor 

med handhållen kamera har vi valt att göra analyser av kamerateknik i filmer som skapats 

med handhållen kamera. Vi har också valt att göra en film som kortfattat handlar om en 

författare som gör en inre och yttre resa för att finna inspiration till sin bok. En utförligare 

beskrivning finns under punkt 5.1.2.  

Vi upplevde att vi behövde applicera de teoretiska kunskaperna i en filmproduktion för att ta 

reda på om våra teorier fungerar i praktiken, hur det teoretiska och det praktiska fungerar 

tillsammans - hur de går samman och bildar en enhet. Vi kommer i det här kapitlet att 

presentera hur vi har gått tillväga - vilket innefattar vår arbetsgång från idé till färdig 

produktion. 

 

4.1.1 Analyser av kameratekniker 

Analys innebär att bryta ner någonting i dess beståndsdelar och i sin tur undersöka dessa delar 
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var för sig (Nationalencyklopedin, 2013). En analys kan även vara en tolkning av någonting, 

till exempel av hur någon arbetar med en handhållen kamera för att förmedla känslor. Vi 

valde att inte göra en fullständig filmanalys då en den vanligtvis bygger på en samling 

förutbestämda punkter. Exempel på punkter som kan återfinnas i en filmanalys är bland annat 

vilka karaktärer som finns, vem/vad som driver handlingen framåt, i vilken miljö det utspelar 

sig och vad allt har för betydelse för berättelsen, en heltäckande analys helt enkelt. I vår 

undersökning har vi gjort en mer fokuserad version av en filmanalys, och detta genom att titta 

närmare på filmer som är skapade med handhållen kamera som metod och hur 

kameratekniken i förhållande till filmen får oss som tittare att uppleva olika känslor. De 

punkter vi har fokuserat på har varit vilken kamerateknik som använts och vilka känslor som 

filmskaparna vill uttrycka. 

 

4.1.1.1 Val av filmer  

Vi valde tre filmer där filmskaparna använt sig uteslutande eller främst av handhållen kamera, 

för att undersöka hur de har arbetat med kameran och vilken kamerateknik de använt sig av. 

De filmer som vi valde var The Blair Witch Project (1999), Beasts of the Southern Wild 

(2012) och The Wrestler (2008). Alla tre filmerna är filmade med handhållen kamera, men 

syftet med denna kamerateknik har inte varit det samma för de tre filmerna. Därför skiljer sig 

kameraarbetet något i filmerna. Vi ville därigenom få en större förståelse för de känslor de 

ville förmedla och hur de valde att gestalta dem.  

 

4.1.1.2 The Blair Witch Project 

The Blair Witch Project är en fiktiv dokumentärfilm från 1999 som kretsar kring ett gäng 

studenter som åker till ett skogsområde i delstaten Maryland i USA, för att spela in en 

dokumentärfilm om en ökänd häxa som går under namnet Blair Witch. Studenterna försvinner 

spårlöst, men deras videoband blir upphittade, och det är de band som filmen är uppbyggd på. 

Vi får alltså följa med bakom kulisserna av en dokumentärfilm som inte går enligt planerna. 

Filmen hyllades inom skräckgenren, då den olikt många andra filmer i samma genre, spelar på 

tittarens egna och inre rädslor. Vi valde att undersöka denna film för att den är en av de mer 

omtalade filmerna som specifikt använt sig av kameratekniken Hand of View.   

Som tittare blir vi tidigt i filmen presenterade för kameratekniken Hand of View. Vi blir också 

delaktiga i berättelsen då kameran riktas mot en av huvudkaraktärerna som bjuder in oss 

genom att tala till kameran, alltså till oss som tittare. Redan här används tekniken för att 
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tittaren ska uppleva en känsla av immersion och uppleva delaktighet i form av en karaktär i 

filmen. Filmskaparna använder sig även av en andrakamera som ska representera en objektiv 

kamera (se avsnitt 3.1.1), som de har för avsikt att spela in sin dokumentär med. Huvuddelen 

av filmen är dock inspelad med deras personliga videokamera. De klipp vi får se från deras 

dokumentärfilm som de i början spelar in, är även de handhållna, och huvudkaraktärerna ger, 

inför kameran och oss tittare, information angående den berättelse de försöker tolka i sin film. 

Fortsättningsvis får vi som tittare uppleva berättelsen genom karaktärernas perspektiv, genom 

deras personliga videokamera, vilket gör att vi lättare kan skapa en egen bild av vad som kan 

finnas vid sidan av kameran. Vi blir som tittare tvungna att reagera med kameran och 

karaktärernas rörelse, för det är det är denna kombination som bestämmer vad vi får se i bild. 

 

Då vi ser allting från karaktärernas perspektiv, gör de oväntade, ryckiga kamerarörelser som 

följer av karaktärens nervösa beteende, att vi, precis som karaktären, förblir ovetande om vad 

som kommer att hända. Vårt perspektiv smalnar av, och vi ser endast vad karaktärerna i 

filmen ser; det blir därför svårare att förutse vår karaktärs rörelser. Karaktärerna håller 

kameran i ögonhöjd för att vi ska kunna få en upplevelse likt deras, dela deras rädsla inför 

någonting, och lättare följa med i bildens rörelser. Ett exempel är i springscener, där de för att 

få det att kännas mer autentiskt, kunde valt att låta karaktären springa med kameran mer 

tydligt i handen. En person som springer använder ofta armarna samtidigt och därför skulle 

kameran åka upp och ner i midjehöjd. Istället håller karaktären kameran i ögonhöjd vilket 

bidrar till känslan av att bli jagad, vilket i sin tur leder till att tittaren upplever det som om 

tittaren själv vore en karaktär i filmen. 

 

4.1.1.3 Beasts of the Southern Wild 

Beasts of the Southern Wild representerar vår tolkning av begreppet intimitet i det här arbetet. 

I en intervju med fotografen Ben Richardson och Behn Zeitlin tog intervjuaren upp begreppet 

intimitet, och fotografen menade på att begreppet stämmer väl in på hur de hade tänkt. 

(Richardson & Zeitlin). Kameran är i ögonhöjd med karaktären och reagerar på vad som 

händer i bild, precis som karaktären, fast inte utifrån hennes synvinkel, alltså Hand of View,  

utan mer utifrån hennes perspektiv som ett litet barn i en stor värld. Kameran var alltså menad 

att vara en karaktär i filmen, agera som en karaktär, se på världen som karaktären gör och vara 

en del av den värld som karaktären lever i. 
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Det naturliga ljuset och de trovärdiga, autentiska, karaktärerna är båda bidragande faktorer till 

filmens realism, men den handhållna, stundtals skakiga, kameran är det som gynnar filmen 

mest. Det känns som är tittaren är där, i scenen, med karaktärerna och det känns helt naturligt 

att det är så. Delaktigheten är påtaglig, intimiteten växer allt eftersom handlingen fortgår, och 

i och med att kameran alltid är där, så nära inpå, nästan inkräktande nära och hela tiden i takt 

med karaktärerna, så går ingen information förlorad och tittaren lär känna karaktärerna på ett 

djupare plan.   

 

4.1.1.4 The Wrestler 

The Wrestler är en spelfilm från 2008 vars regissör Darren Aronofsky hade för avsikt att filma 

dokumentärt. Han anställde därför filmfotografen Maryse Alberti som han visste hade tidigare 

erfarenhet inom dokumentärfilm. Genom att ge Alberti relativt fria händer och plats för att 

improvisation, lyckades de få filmen att kännas mer autentisk - likt en riktig dokumentär. En 

viktig del - och fördelaktigt vid improvisation - var att scenerna ljussattes i 360 grader, alltså 

hela rum; detta innebär att ljuset i scenen förblir oförändrat, oavsett ur vilken vinkel 

fotografen filmar från.  Detta underlättar för och ger utrymme för mer spontana 

kamerarörelser. (Schwartz, 2009). 

Filmen handlar om den legendariske wrestlern Randy “The Ram” Robinson som på 80-talet 

var en framgångsrik professionell wrestler och som tittaren - 20 år senare - får följa på vägen 

för att ordna upp sin numera komplicerade vardag. 

Det som främst utmärker filmen ur ett kameratekniskt perspektiv, är hur kameran hela tiden 

ger ifrån sig små skakrörelser som indikerar att kameran är handhållen. Redan i början av 

filmen kan tittaren, genom en rörlig kamera, uppmärksamma det dokumentära berättandet. 

Kameran är inte lika närvarande som i Beasts of the Southern Wild, där den är intim, utan den 

dokumentära känslan av att följa med någon uppstår istället när kameran följer Randy 

bakifrån. Kameran blir inte påträngande nära och intim så att det känns inkräktande. Det som 

också bidrar till det dokumentära är att tittaren i början av filmen inte får se hela Randys 

ansikte, utan mest profilbilder, vilket gör att intimitetskänslan minskar och känslan av distans 

ökar. När tittaren presenteras för hela Randys ansikte känner tittaren plötsligt en större 

närvaro.  Filmfotografen Alberti arbetar med kameran på detta sätt genom hela filmen. 

Kameran följer ofta huvudkaraktären och anpassar sig efter de rörelser eller förflyttningar 

som han gör. Det som gör att filmen upplevs som dokumentär är att tittaren följer hans 

berättelse på ett sätt som känns spontant och som uttrycker här- och nukänslor, att detta är en 
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berättelse som i nuet - i stundens hetta - vecklar ut sig framför oss. 

 

4.1.1.5 Sammanfattning av analyser 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att filmskaparna i de ovan nämnda filmerna 

framförallt lyckats återskapa en känsla av autenticitet; något som kan återkopplas till de olika 

kamerateknikerna vi presenterat under vår teoridel. Dessa kameratekniker lyckas i sin tur att 

förmedla andra känslor som är konkret kopplade till filmernas individuella berättelser. De 

olika känslor som förmedlas i filmerna nämnda ovan är intimitet, spontanitet och i The Blair 

witch project även att få tittaren att uppleva immersion. Filmanalyserna var en viktig del för 

oss, de gav oss en uppfattning om hur de olika kamerateknikerna kan användas och hur det 

med hjälp av kameratekniker går att förmedla de känslor vi nämnt och tagit upp tidigare i 

arbetet. 

 

4.2 Metoder  
I följande kapitel går vi igenom de metoder vi har använt oss av för att kunna genomföra vår 

produktion och undersökning. Metoderna har använts för att bland annat skapa struktur i 

arbetet samt till att generera nya idéer. De idéer som vi har kommit fram till med hjälp av 

metoderna har använts för att bestämma bland annat filmens handling och 

karaktärsbeskrivning. Metoderna kan även tillämpas på andra sätt, något som vi kommer att ta 

upp under vårt resultat och i vår diskussion.  

 

4.2.1 Mind-map 

Genom att bygga en mind-map, en tankekarta, kan vi lättare få en bild över vart alla våra 

begrepp och termer är på väg. En mind-map fungerar nämligen som hjärnan själv, idéer blir 

till nya idéer, någonting föds ur någonting annat. (Squire-Ryan, 2010). Det är en process där 

man associerar de olika orden med varandra och utvecklar dem.  

Med handhållen kamera som utgångspunkt kan vi genom den här metoden (se bild 1) utforska 

vilka känslor som det går att förmedla med den här typen av kameraarbete; vilka känslor som 

liknar varandra och på vilka sätt de kan identifieras och sedan definieras. Metoden kan 

fungera som en överblick av vad vi behöver få med i vår undersökning för att den ska bli så 

komplett som möjligt. En mind-map går även att använda då man till exempel vill utveckla en 

idé eller hitta närliggande ord eller områden som är relevanta för undersökningen. 
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Bild 1. Mind-map som vi använde för att utveckla de känslor och kameratekniker vi har undersökt. 

 

4.2.2 Capturing idea birds 

Metoden utgår från att det är mänskligt att glömma bort saker. Idéer finns till en början endast 

i korttidsminnet och människan sägs klara av att komma ihåg fem idéer samtidigt; dyker en ny 

ide upp försvinner en annan. (Michalko, 2006). Vi har inte använt metoden vid speciella 

tillfällen, utan mer som en påminnelse till oss själva att alltid anteckna våra idéer och tankar. 

Metoden kan till exempel användas då man utvecklar en idé, för att veta hur den utvecklas 

och för att komma ihåg grundidén, samt att hela tiden anteckna det som diskuteras. Essensen 

av denna metod är att inte värdera ofärdiga idéer som har potential att byggas på och/eller 

utvecklas till någonting annat, samt att ta diskussionen som följer. 

	  

4.2.3 Post-it metod – Bygga dramaturgi 

Metoden går ut på att skriva ner olika ämnen eller teman på post-it lappar, som i sin tur kan 

kombineras med varandra för att till exempel ta fram idéer för berättelser eller som i vårt fall - 

en handling. På lapparna valde vi att individuellt skriva ner de händelser, karaktärer och 

platser som vi ville ha med i filmens handling. Ett exempel kan se ut såhär, en händelse: en 

resa: Från punkt A till punkt B, en karaktär: En ung man, en plats: Storstad. (Se bild 2). 

Därefter satte vi upp alla lappar på en yta, där vi parade ihop “en resa” med ett förslag på en 

karaktär och en plats där karaktären kan befinna sig på. Till slut, efter några omplaceringar 

och diskussioner, bildas en helhet som i detta fall skulle resultera i en handling. (Johansson & 

Ränge1) 
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Bild 2.  Post-it lapparna placerade på en vägg för att kombinera lapparna med varandra 

 

4.2.4  Lek nr.5 

Vi som deltagare hade tre lappar vardera, på de tre lapparna skrev varje person individuellt 

ner en plats, en händelse och en karaktär; till exempel en brandman, en brand, på en 

bensinmack. Därefter lade vi lapparna i högar för respektive kategori – det vill säga plats, 

händelse, karaktär - och blandade lapparna med varandra. Varje person tog sedan en lapp från 

vardera hög och lade ihop lapparna från de olika kategorierna (Se bild 3). Därefter läste varje 

person upp vad som stod på hans lappar för att se vilken historia lapparna bildade.  

Metoden är även ett bra exempel för idégenerering i andra sammanhang, till exempel inom 

spelvärlden där den kan underlätta för skaparna att komma på en handling till sitt spel. (Groth, 

1996).  

 

Bild 3.  Lapparna placerade i olika högar efter kategori. 
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4.2.5 Outline 

En Outline är en metod för att skriva en mycket utförlig beskrivning av filmens handling och 

dess karaktärer. I en Outline skrivs ingen dialog ut, utan består av tydliga scenbeskrivningar 

som ska underlätta för det framtida manusskrivandet. Det är en övergripande noggrann 

redogörelse för hur filmen är uppbyggd. I en Outline kan vi se var vi ska spela in och hur vi 

ska göra det på platsen - alltså en scenbeskrivning. Metoden är sammanfattningsvis bra att 

använda när vi vill ha kontroll på att varje scen för handlingen i rätt riktning. (Lights Film 

School) Nedan finns ett exempel på hur en Outline kan se ut enligt följande: 

Plats: Stranden. Visar hur sonen i familjen ska övervinna sin rädsla för stora vågor.  

Plats: Hemma. Pappan tröstar sonen som inte lyckas övervinna sin rädsla denna gången 

heller och lyfter fram hur ledsen sonen är 

Plats: Stranden. Visar hur sonen, trots sin rädsla, återigen ger sig ut för att möta sina 

rädslor, med pappa vid sin sida. 

 

4.2.6 Moodboard 

Moodboard är en sammansättning av olika delar av till exempel fotografier, filmer eller 

illustrationer som kan utgöra inspiration eller som en grund att utgå ifrån när vi skapar en 

produktion i såväl en film som en grafisk produktion.	  Vårt moodboard bygger på delar som vi 

har med oss under hela vårt filmprojekt och kan ses som en hjälp för oss som filmskapare att 

till exempel hålla oss till den känsla vi vill förmedla med filmen (Se bild 4). (Forsén-Ström, 

2012 ). 

___________________________________________________________________________ 
1 Henrik Johansson & Molly Ränge, Projektledare, föreläsning vt12 
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Bild 4. Moodboard skapat inför vår produktion. 

 

4.2.7 Bildmanus 

Det är en fördel att ha ett bildmanus när filmproduktionen inleds, eftersom filmskaparna hela 

tiden vill veta vilka bilder och utsnitt som ska spelas in. Skapandet av ett bildmanus kan ses 

som en metod för att visualisera egna och andras tankar. Detta behöver nödvändigtvis inte 

innebära ett visuellt bildmanus sammansatt av enbart bilder och bildförklaringar i form av 

text. Ett bildmanus kan även ses som en brainstorm-teknik och kan även bygga på enbart text 

uppdelade i olika sektioner. (Michalko, 2006). I vårt fall bestod bildmanuset av bilder som vi 

tog på platser där vi ville filma men även text där vi beskrev bildutsnitt, vinkel och vad som 

skulle synas i bild, vilket kan sammanfattas som bildkomposition. Vi valde att inte lägga så 

stor fokus på bildmanuset för att en av våra känslor som vi ville uttrycka var spontanitet, och 

detta uppnådde vi bäst genom att improvisera och experimentera med kameravinklar och 

utsnitt på plats. 

 

4.3 Val av teknik och program 

För inspelning, har vi valt att använda oss av en systemkamera – Canon 5D mark II. I vårt fall 

passade systemkameran bättre än en filmkamera, eftersom att den är mindre och smidigare 

och för att vi visste att vi skulle filma på många olika platser som inte hade optimala 

förutsättningar för större utrustning. Som komplement till kameran använde vi oss av ett antal 

olika objektiv som varierar i bland annat skärpedjup och fokuslängd, det vill säga hur långt 

skärpan sträcker sig i bilden från närmaste objektet som syns i kamerans bild, till det objektet 

längst bort i bilden och hur mycket det går att zooma med objektivet, samt vilket perspektiv 

objektivet visar.  
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Programmen vi använt oss av under vår produktion är Adobe Premiere och  Adobe After 

effects. Adobe Premiere är ett videoredigeringsprogram som vi använt för att klippa ihop 

filmens olika scener till en helhet. Adobe After Effects är ett program som används för att 

skapa visuella effekter, något som vi har använt oss av för att kunna genomföra 

färgkorrigeringen i filmen. (Adobe, 2013).  

 

5. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera den förberedande produktionen, och hur vi gått tillväga i vår 

produktion. De punkter vi tar upp i kapitlet ligger till grund för att besvara vår frågeställning som 

lyder: 

Vilka specifika känslor kan uttryckas med en handhållen kamera? 

 

5.1 Produktion 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de olika delar vi valt att dela upp vår produktion 

i och vad dessa delar har resulterat i. Känslor och kamerateknik har varit de främsta 

förutsättningarna för vårt arbete och något som vi tagit hänsyn till under arbetets gång. I 

kommande kapitel tar vi upp hur vi har gått tillväga i vår produktion för att använda oss av det 

vi undersökt i teoridelen. 

 

5.1.1 Upplägg av vår produktion 

Vår produktion bygger på en förberedande produktion och en produktion. Syftet med den 

förberedande produktionen var att undersöka hur filmskapare tidigare använt de olika 

kamerateknikerna för att förmedla känslor.	   Under produktionsdelen har vi valt att tillämpa 

teorikunskaperna praktiskt genom att att skapa en filmtrailer till en kortfilm, som vi kommer 

att referera till som “Vår film”. 

 

5.1.2 Förberedelser inför produktion 

För att vi skulle kunna skapa en filmproduktion samt applicera våra kunskaper från teoridelen 

började vi med att utveckla av en idé. 

Vi var beroende av en handling som vi kunde utgå ifrån, och den skapade vi med hjälp av 

metoderna Capturing idea birds, Post-its och Lek nr.5.  Vi använde oss även av metoden 

moodboard för att visuellt se hur vi ville förmedla vår berättelse och även hur vi ville 

färgkorrigera vår film. Färgkorrigering innebär att vi i efterhand, när filmen är inspelad, 
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manipulerar färgerna i filmklippen efter vårt egna tycke, och det kan - som i vårt fall - 

användas för att till exempel förstärka känslor.  

Därefter skrev vi en Outline för de scener vi skulle filma och använda, i vissa fall även ett 

bildmanus, för att veta vilken bildkompostion vi skulle använda. De förutsättningar vi utgick 

ifrån när vi tog fram handlingen var att vi skulle tillämpa kameratekniker som Hand of view, 

Dogma 95 och Dokumentärt. Genom dessa kameratekniker skulle vi förstärka de känslor vi 

ville förmedla med filmen. Handlingen för filmen lyder:  

 

“En ung man som är författare bestämmer sig för att bege sig ut på en såväl yttre som en inre 

resa, vars mål är uppnå själslig frid, men även att finna inspiration och mening till texten som 

han för tillfället brottas med.  Resan tar honom ut ur en stressig stadsmiljö och in i en 

harmonisk natur fylld av berusande och hänförande energi som förhoppningsvis kan vara en 

bidragande faktor till ett rikare liv.“ 
 

5.3 Att skapa en film – Produktion 

Vi har skapat en film med målet att förmedla känslor med handhållen kamera och dess 

kameratekniker. Dessa riktlinjer var inte enbart ett stöd, utan innebar även begränsningar som 

vi fick anpassa oss efter. 

 

5.3.1 Resultat av produktion 

Under kommande punkt presenterar vi resultatet av vår produktion, en film skapad utifrån 

Hand of View, Dogma 95 och dokumentär kamerateknik med målet att förmedla specifika 

känslor. Vi kommer presentera hur vi har gått tillväga och vad det har resulterat i.  

 

5.3.2 Vilka känslor har vi förmedlat i vår film och hur? 

Vi ville få med tre känslor av de som vi har nämnt i teoridelen. Känslorna vi valde att 

fokusera på var intimitet, spontanitet och immersion. Vi försökte hitta vägar att applicera 

dessa känslor i en och samma produktion. De känslor vi har haft för avsikt att förmedla har 

varit känslor som för tittaren ska få filmen att upplevas som mer verklig och det var därför vi 

valde att fokusera på dem. Intensitet uteslöts då vi inte ansåg att vår film innehöll scener där 

vi ville förmedla intensitet. 
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5.3.2.1 En känsla av intimitet 

I vår produktion ville vi gestalta intimitet, och detta på ett par olika sätt. Ett av dessa var att 

från olika håll närma oss vår karaktär. (se bild 1). I och med att kameran är liten och inte 

väger så mycket, har vi kunnat och filma vår karaktär nära. Många av scenerna som är riktigt 

tätt inpå vår karaktär, och vad som ser ut som att vara filmat ur karaktärens synvinkel, är 

filmat av skådespelaren själv. Detta bidrog till mer intima vinklar och perspektiv. Med intima 

vinklar och perspektiv menar vi bilder som gör det lättare för tittaren att relatera till 

karaktären och dennes handlingar, att bli mer delaktiga i vad som händer i bild. Tittaren och 

karaktären kan närma sig vad som händer tillsammans.  

 

Intimitet behöver inte bara betyda att kameran går nära in på karaktären, utan även att vi kan 

betrakta denne på avstånd, men på ett sätt som gör att man kan känna närhet till karaktären. 

Ett exempel i vår film är när vår karaktär bara står och lutar sig mot en vägg, samtidigt som 

det är rusningstrafik och full fart i bakgrunden. (se bild 2) . 

 

Bild 1. Ett klipp där vi närmar oss karaktären ovanifrån. 

 

Bild 2. Vår karaktär utanför rusningstrafiken. 
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Karaktären står i skuggan av vad som sker i staden bakom honom. Vi vill med bilden 

förmedla en känsla av närhet till karaktären, en form av identifikation, genom att försöka få 

tittaren att förstå att vår karaktär har tröttnat och vill därifrån. Han står utanför stressen av en 

anledning, han vill bort därifrån. Att tittaren känner inför karaktären och tror sig veta hur 

denne tänker i en viss situation, bidrar till att tittaren kan forma en relation till karaktären och 

vilja veta vart denne är på väg. Alltså bildas det intimitet mellan parterna, och det är den 

handhållna kameran som är metoden för att komma åt denna känsla. I Beasts of the Southern 

Wild (2012) används kameran som ännu en karaktär i filmen, som utforskar världen på 

samma sätt som huvudkaraktären gör, och på så sätt får man en liknande upplevelse och kan 

relatera till karaktärens handlingar. Det är något liknande detta vi ville uppnå i vår produktion, 

närhet till karaktären och dess universum. 

 

Vissa av våra scener är filmade utifrån karaktärens perspektiv, medan andra inte är det, även 

om åskådaren kan uppfatta det så. Många av naturbilderna är filmade utifrån ett perspektiv 

som kan liknas vid karaktärens, men som skiljer sig på kamerans rörelser och på vilken höjd 

den är på. En scen (se bild 3) är filmad som en åkning genom högt gräs på kvällen. Detta 

återspeglar det karaktären ser fast i en mer invecklad form. Vi menar inte att bilden är filmad 

ur karaktärens exakta perspektiv, genom hans ögon, utan utifrån ett perspektiv som kan liknas 

vid en karaktär (inklusive vår karaktär) eller ett väsen som vill närma sig naturen. Trots att vår 

karaktär står stilla och bara iakttar trädet på avstånd, så känner man av karaktärens vilja att ta 

sig fram över gräset och bort mot det idylliska trädet. Kameran representerar i detta fall 

karaktärens inre önskan, något eller någon han vill åt, och detta i symbios med naturen. En 

åkning likt denna, är alltså synonym med att närma sig något eller någon, att uppfylla en yttre 

och/eller inre önskan eller tillfredsställelse.  

 

Bild 3. Åkning längs gräs. 
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Den unge sökande mannen i vår film representerar i detta fall inte bara sig själv, utan alla 

unga män som söker något. Vi menar inte att alla män som söker något beger sig ut på fysiska 

resor, utan att sökandet i sig är universellt och något som man kan relatera till. Intimiteten är 

sammanfattningsvis en känsla vi försökte uppnå genom att vi med en handhållen, ostabil 

kameran, på ett närgånget och ärligt sätt får ta del av karaktärens liv och den värld han lever i 

som om vi själva vore en del av den. 

 

5.3.2.2 En känsla av spontanitet 

Vi ville även uttrycka spontanitet genom att spontant filma saker som hände i vår omgivning. 

Ett exempel är när en anka flyger iväg i bild. (Se bild 4). Det är en tillfällighet att ankan flyger 

iväg och att vi lyckas fånga det med kameran, därför upplevs det som spontant filmat. Ett 

annat exempel är ett klipp med en fårhage som vi spontant besökte på vägen till någonting 

annat. I och med att bilden på fåren är en kort sekvens, kan det upplevas som ett snabbt och 

spontant uppehåll på vår karaktärs resa, alltså något han bara ser vid sidan av vägen och vill 

uppleva. 

 

I vår film finns även ett klipp där vi filmat vår karaktär dokumentärt när han går i en stad. 

Precis innan övergången sker mellan staden och naturen, gör karaktären ett hopp över ett par 

små buskar där kameran spontant följer karaktären i hoppet för att anpassa sig efter det 

karaktären gör. (se bild 5).  Spontanitet i vår film bidrar till känslan av autenticitet, som 

uttrycker här- och nukänslor. 

 

Bild 4. Ankan som filmades spontant.  
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Bild 5. Kameran följer karaktären spontant.  
 

5.3.2.3 Immersion 

För att uppnå immersion filmade vi naturen väldigt intimt, som vi tog upp under tidigare 

punkt “Intimitet”. Tanken var att filmen delvis skulle gestalta naturen ur vår karaktärs 

synvinkel, samtidigt som tittaren känner vad karaktären upplever, ett försök att genom 

intimitet till naturen få tittaren att känna sig delaktig i karaktärens resa. Vår förhoppning är att 

tittaren ska uppleva resan så som vår karaktär upplever den, eller åtminstone någonting 

liknande. 

 

5.3.3 Sammanfattning 

Som vi nämnt i teoridelen och under analysdelen, är det en verklighetskänsla eller 

äkthetskänsla som vanligtvis förknippas med en handhållna kameran.	   

Det är med hjälp av de intima bilderna som vi vill få tittaren att uppleva immersion, alltså 

något tittaren kan leva sig in i. Immersion uppnås genom att tittaren relaterar till någonting 

och/eller försvinner in i och blir ett med historien eller bilderna som filmen består av. Med de 

spontana bilderna vi vill ge uttryck för autenticitet, det vill säga de stundtals slumpmässiga 

handlingar som livet självt erbjuder; dessa ögonblick som spontant uppstår – stundtals helt 

utan anledning - genom att någonting reagerar på någonting annat eller att vi lyssnar till den 

mänskliga instinkten som uppmanar oss att begå en specifik och till synes oväntad handling. 

Vi vill alltså dra en koppling mellan livet utanför och innanför filmrutan, genom att förmedla 

något som skulle kunna hända riktiga människor i det verkliga livet; Vi vill att tittaren ska 

följa med karaktären på hans resa i världen och välkomna, uppleva och känna nya intryck och 

verkliga känslor, trots att de grundar sig på en fiktiv historia. 
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5.4 Diskussion av resultat  
Nedan presenterar vi våra tankar kring de olika känslorna vi haft för avsikt att förmedla i vår 

produktion, men diskuterar även andra känslor som uppstår i de känslorna som vi tagit upp.  

 

5.4.1 Att förmedla de olika känslorna 

De känslor vi tar upp i teoridelen ligger mycket nära varandra. Den autentiska känslan 

förmedlas genom den handhållna kameran, men de andra känslorna bidrar också till en 

autentisk känsla och de fungerar också utmärkt att förmedla med en handhållen kamera. Det 

har alltså varit svårt att skilja de olika känslorna åt då de då känns så nära besläktade och kan 

framställas på liknande sätt. I vår produktion prövade vi att förmedla alla känslorna för att se 

om de skulle kunna fungera tillsammans. I och med att de ligger så nära varandra, kändes 

användandet av dem tillsammans naturligt. I vår film kan det vara svårt att sätta ord på de 

känslor man känner inför något, eller så kan det vara så att man kanske inte hunnit eller velat 

reflektera över det. Instinktivt kan man uppleva när något känns spontant och oplanerat eller 

när man berörs av någonting på ett djupare plan och kanske känner att man får följa med en 

person på en resa utan att behöva lämna soffan.  

När tittaren upplever dessa känslor, särskilt om de snabbt kommer och går som i vår ganska 

snabbt klippta trailer, kan det vara svårt att uppfatta och reflektera över vad man känner direkt 

när känner det, även om man vet att man känner någonting. Vi kan tänka oss att det är svårt 

att skilja på vad man känner och inte kan känner, i sammanhang som dessa, och då får vi 

istället en övergripande känsla av trailern som en helhet – det vill säga ett helhetsuttryck. Den 

helhetskänsla och det nyckelordet vi var ute efter i vår produktion var autenticitet. Ordet blev 

en grundstomme som alla känslorna kunde kopplas samman med, hur vi än försökte förmedla 

dem och vad vi än valde att kalla våra känslor.  

 

5.4.1.1 Vad mer kan en handhållen kamera uttrycka? 

De känslor som förknippas med begreppet känsla kan vid första åtanke vara exempelvis 

glädje, sorg eller rädsla. Det är känslor som vi hört om sedan vi var barn, medan intimitet, 

autencitet eller spontanitet är känslor som inte alls är lika vanliga när ämnet tas upp. Vi har 

inte hittat ett ord för de typer av känslor vi beskriver rent generellt, men då en film skapas kan 

de samlas inom det som kallas för autenticitet. I vårt arbete kommer aldrig glädje, sorg eller 

rädsla på tal som en känsla kameran kan förmedla. Det är heller inte något som vi förväntade 

oss att hitta som ett svar på eller har märkt av under vår produktionsdel. De här känslorna är 
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för oss mer förknippade med olika filmgenres och det synliga i en bild. Till exempel i en 

komedi där filmskaparna kan ljussätta med en gulare ton för att förstärka den komiska 

känslan. Vi är av den uppfattningen att det med hjälp av kameraarbetet går att förmedla olika 

känslor och specifikt de känslorna vi tar upp i vår undersökning. 

 

6. Diskussion 
Under den här punkten presenterar vi vår diskussion kring de olika känslor som vi har tagit 

upp och hur de kan förmedlas med andra metoder än den handhållna kameran.   

 

6.1 Intimitet, spontanitet - så mycket mer än bara handhållen kamera 

I filmen Melancholia arbetar regissören Lars von Trier med att förmedla autenticitet genom 

att fånga de ärligaste och mest nakna ögonblicken i en scen. Han är ute efter något som inte 

står i manus, något som inte går att beskriva med ord, en mänsklig och instinktiv reaktion. 

Därför tillåter han inget prat mellan skådespelarna på inspelningsplatsen, utan han vill att de 

ska gå in i en scen och försöka bryta ner den på plats, alltså reagera naturligt på varandras 

skådespeleri. Alexander Skarsgård, berättade i en intervju att han inte alltid visste var han 

hade motspelerskan Kirsten Dunst’s karaktär, och hur det fascinerade honom, snarare än 

skrämde honom. Det gav honom utrymme att dyka ner i och bättre förstå sig på hennes 

universum. Lars von Trier kunde ropa “Action”, menade Kiefer Sutherland - som också 

spelade en karaktär i filmen – och att flera skådespelare inte visste vad de skulle göra i 

scenen. De fick helt enkelt anpassa sig efter miljön och agera så som de trodde att karaktären 

skulle agera i samma situation; alltså verkligen leva helt och hållet genom en karaktärs 

perspektiv. Den spontanitet och intimitet som lägger grund för den realism som Lars von 

Trier’s filmer utstrålar, kan liknas vid livet självt, som oftast består av improvisatoriska möten 

och upplevelser.  

Det är alltså mer än den handhållna kameran som är avgörande när man förmedlar känslor 

som intimitet och spontanitet. Utan innehåll finns det inget för kameran att gestalta. När 

tittaren inte märker att kameran är där utan låter sig slukas av vad som händer framför 

kameran, när innehåll och teknik blir ett med varandra är kameraarbetet är som bäst. 

 

6.2 Efterarbete 

Efterarbete innebär att vi gör justeringar eller adderar saker till vår produktion i efterhand. Det 

kan innebära allt i från att lägga på visuella effekter till dubbning av dialog. I vårt fall innebar 

efterarbetet att vi klippte vår film och sedan färgkorrigerade den med utgångspunkt i de 
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känslor som vi vill uttrycka. Färgkorrigering innebär att man till exempel justerar färgerna 

eller ljuset på sina klipp så att de blir mer enhetliga och fungerar bättre tillsammans, men även 

att ändra från en färg till en annan. 

I vår trailer valde vi att använda oss av relativt snabba klipp för att inte visa för mycket, men 

också för att vi skulle kunna bygga upp en mystik, något för tittaren att grubbla på. Men om 

man vid första anblicken inte hinner göra egna tolkningar av handlingen kan det vara svårt att 

förstå. Trailern är klippt i någorlunda kronologisk ordning för att underlätta för tittaren att 

förstå handlingen bättre. Karaktären beger sig ut på sin resa, han åker runt, söker och till slut 

hittar han det han letar efter: det han saknade - inre frid.  

När vi färgkorrigerade vår film använde vi oss av relativt varma och behagliga färger, en 

orange och röd ton som skulle representera värme, alltså den intimitet karaktären kände inför 

miljön som han befann sig i. Stadsmiljöerna var något nedtonade för att det var en miljö som 

vår karaktär inte kände sig bekväm i och som han ville lämna. När han sedan beger sig ut i 

naturen, och möter den starkt lysande solen och allt som han finner fascinerande, är färgerna 

starkare, för att de ska motsvara karaktärens inre känsla av välmående som växer sig större i 

naturens närhet.  

En grå och nedtonad färgkorrigering är till exempel vanlig i sammanhang där en känsla av 

övergivenhet och överlevnad vill förstärkas. I actionfilmer som The Bourne Identity, tenderar 

färgerna att gå mer åt det blåa och kalla hållet. Dramafilm är en genre inom spelfilm som ofta 

fokuserar på karaktärerna i berättelsen och deras personliga utveckling. Dramafilm syftar till 

att visa världen på ett verkligt sätt och färgerna brukar kännas mer neutrala och varma till 

skillnad från en actionfilm där färgerna kan vara mycket manipulerade och överdrivna för 

effekt. 

Röda och orange färgtoner kan betyda att längta eller att få lust efter någonting. Som vi 

använt oss av färgerna i vår film, förstärker de alltså vår karaktärs sökande efter ett överlag 

rikare liv, med naturen som källa. (Bellantoni, 2005).  

 

7. Slutsats 

I vår slutsats kommer vi att ta upp det vi har kommit fram till med vår undersökning rörande 

förmedling av känslor med handhållen kamera. Vi kommer nedan att presentera ett svar på 

vår frågeställning, hur vårt arbete kan komma att användas av andra och även vad vi anser kan 

vara intressanta undersökningar för att utveckla vårt arbete med i framtiden.  



35	  
	  

 

7.1 Ett svar på frågeställningen 

Den mest förekommande beskrivningen av varför en handhållen kamera använts är att den ska 

förmedla känslor av autenticitet. Användandet av en handhållen kamera innebär att filmen 

känns mer äkta, på riktigt. Känslan vill filmskapare uppnå för att tittaren ska bli mer 

närvarande i filmen och bli mer delaktig i upplevelsen. För att få tittaren att bli mer delaktig 

eller känna mer närvaro är den handhållna kameran en fungerande metod då de mänskliga 

rörelserna som den skakiga kameran imiterar bidrar till en här- och nukänsla och till realism. 

Vi har kommit fram till att de känslor vi undersökt, det vill säga intimitet och spontanitet, 

bidrar till autenticitet i film. Det är känslornas samverkan, deras relation sinsemellan, som 

påverkar om en film känns autentisk eller inte. Med känslorna vi tar upp vill vi uppnå en 

verklighetskänsla likt den utanför filmen, den som man känner av och lever med i vardagen, 

den känslan som omärkbart bara är, utan att man tänker på det. Trots att vi har skapat en fiktiv 

värld i vår filmtrailer, vill vi ändå med den återspegla en verklighet som liknar vår egen.  

 

7.2 Hur kan andra använda vårt arbete? 

Vårt arbete kan användas som diskussionsmaterial under processen då filmskapare väljer hur 

de vill gestalta budskapet i sin berättelse. Vår undersökning kan ses som ett positivt argument 

i diskussionen om användandet av handhållen kamera. Vi har tagit upp hur den kan komma 

att påverka en film, när det är lämpligt att använda sig av den och vad det innebär för risker. 

Vårt arbete ger en synvinkel på hur en film eller enskilda scener kan komma att uppfattas av 

en publik. Vår teori om den handhållna kameran är baserad på tidigare och egna tolkningar 

och uppfattningar och är därför inte en sanning; det är snarare ett perspektiv, ett sätt av många 

att se.  

I arbetet tar vi även upp de negativa aspekterna av handhållen kamera såsom illamående. När 

allt kommer omkring är det filmskaparen själv som måste överväga för- och nackdelarna med 

tekniken innan denne tar sitt beslut.  

 

7.3 Hur kan man vidareutveckla arbetet?  

För att vidare undersöka den handhållna kameran och dess funktion i spelfilm har vi kommit 

fram till två olika undersökningar som kan vara intressanta att fortsätta med för att få en 

djupare förståelse inom området.  
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Vår undersökning har enbart undersökt den handhållna kameran för att förmedla känslor och 

kameratekniker för att uttrycka dessa. Det skulle vara intressant att ta reda på hur filmskapare 

med andra metoder än den handhållna kameran kan förmedla de känslor som vi har undersökt 

i detta arbete. 

En annan intressant undersökning att följa upp som vi tog upp under punkt 5.4.1.1 är att ta 

reda på hur kameran kan förmedla de mer vanligt förkommande känslorna kring begreppet 

känsla, till exempel känslor som glädje, sorg eller rädsla, hur de kan förmedlas med hjälp av 

olika kameratekniker (se avsnitt 5.4.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37	  
	  

 

Ordlista 
Filmkamera – En kamera som är gjord för att spela in film och inte för att fotografera 

stillbilder. 

Färgkorrigering – Efterjustering av bland annat färg, exponering och/eller kontrast. 

Objektiv – Det som sitter längst fram på en kamera, går ofta att zooma eller ställa skärpa med.  

Systemkamera – En stillbildskamera som det även går att filma med. 
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