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Förord 
Denna film hade inte blivit till om inte vi hade hittat dessa underbara ungdomar. Utan deras 
tålamod och förståelse för vårt ibland amatörmässiga arbete hade vi inte kunnat uppnå ett så 
bra resultat som vi gjort. Våra handledare Paul Carlsson och Rune Johnsson har varit till stor 
hjälp under projektets gång. Utan deras hjälp hade inte filmen blivit det den är idag. 
Det har varit mycket hårt arbete, men samtidigt varit enormt kul och lärande. Vi har uppnått 
de mål som vi satte från början, vi har blivit duktiga hantverkare samt att vi har utvecklat vår 
känsla för den konstnärliga form som filmens media står för. Med denna dokumentärfilm har 
vi fått en chans att påverka människans syn på de ungdomar som väljer att gå en annan väg än 
just skolans fyrkantiga värld erbjuder. Detta arbete har också gett oss en god inblick i den 
arbetsmiljö som vi vill arbeta i, nu har vi skaffat oss den erfarenhet som krävs att börja arbeta 
på till exempel TV eller annan filmproduktionsbyrå.   
Men, som vi sa innan, denna film hade vi aldrig kunnat göra lika bra utan våra fantastiska 
medverkande samt våra engagerade handledare. 
 
Johan Erlandsson 
Sigrid Lundell 
Lill-Stina Werner 
Andreé Wickström 
 
Paul Carlsson (BTH) & Rune Johnsson (SVT) 
Ett stort tack vill vi även ge Micke Sahlin för bra input och kritik. 

 

 

Tekniken vi använder är: 
Kameror: JVC GY DV 500, Panasonic DVX 500, Sony 900 E 
Ljud: Sennheiser & AKG mikrofoner & myggor, Marenius MM3100 ljudmixer.  
Redigering & postproduktion: Avid Xpress & Adobe After Effects 
Ljudläggning: Reason, Soundforge & Acid Pro. 
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Sammanfattning / Summary  

Svenska 
Vi har gjort en dokumentärfilm. En film som handlar om fyra ungdomar som har valt att 
prioritera bort skolan av olika anledningar. Redan från starten av detta examensarbete var vi 
överens om att vi ville göra en dokumentär i positiv anda. Med positiv menar vi, att vi inte vill 
göra en film som fokuserar på olika problem i samhället utan att vinkla en vanlig företeelse ur 
en neutral vinkel. Vad vi vill säga med vår dokumentärfilm är att det finns andra vägar att gå 
än skolans fyrkantiga värld. Samtidigt vill vi tvätta bort den stämpel som ungdomar får när de 
struntar i skolan, nämligen, att de är förlorare och inte duger något till utan utbildning. Vi 
lyckades att hitta fyra färgstarka ungdomar som var väldigt olika och speciella oberoende av 
varandra. Dessa killar och tjejer har alla valt att prioritera bort skolan, kanske inte för alltid, 
men de har gjort ett val att hoppa av eller inte börja. Filmen handlar alltså om vad de gör 
istället för att gå i skolan samt varför de valt att prioritera bort skolan. Vi vill visa vad det 
inneburit för dem med tanke på isolering från vänner som fortfarande går kvar i skolan. Hur 
vänner, föräldrar och andra i deras omgivning ser på deras beslut att hoppa av den. Vad är 
deras strävan? Har de något mål? Vad gör de med sin nyvunna frihet? I början kommer 
tittaren att få bekanta sig med de medverkande för att sedan gå in mer på djupet och försöka 
få svar på de frågeställningar vi har. Vi vill att tittaren ska fråga sig ”hur kommer det att gå?”. 
Kommer de att hitta en meningsfull sysselsättning eller leder avhoppet till avgrundens botten? 
Är de medverkande verkligen beredda att kämpa för sin frihet p.g.a. att pressen är stort från 
samhälle, föräldrar och skola? 
Filmen är gjord i samarbete med SVT i Växjö och har en tänkt sändningstid i januari 2004. 
Att arbeta med en film som ska sändas i SVT har naturligtvis sporrat oss att anstränga oss 
extra mycket för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 
Vi har gjort detta på grund av att vi i framtiden vill arbeta med film. Nu när arbetet är klart har 
vi skaffat oss grunderna för den erfarenhet som ska ligga till grund för vårt fortsatta arbetsliv. 
 

English 
The documentary that we have made is about four youngsters who, for one reason or another, 
have chosen not to prioritize school. We were already from the start of this examination job, 
agreeing on making a documentary film in a positive spirit. What we mean is that we wanted 
to make a film that is focused on a common phenomena that occurs in our society, from a 
objective angle. That we wanted to tell people that there are other ways to go, than the 
conventional life at school. At the same time we want to wash away the brand that people 
who has no higher education are losers, useless and with no future.  
We managed to find four colourful youngsters who where very different from each other. 
These girls and boys have all chosen not to prioritize school. Maybe not forever, but they 
have made a decision to quit, not caring about, or never starting school. So the film is about 
why they made their decisions and what they are doing instead. We also want to show their 
social life, their parents and their friend’s reactions. Will they be isolated from the society 
when they have chosen another lifestyle? Do they have any goals? What are they doing with 
their new won freedom? 
We want the viewer to react on one or more of the people in this film, maybe recognize that 
he or she knows someone that is in the same situation. Another thing that we want the 
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audience to think about is what will happen to these young people in the future. Will they 
survive or will they become victims of the society?  
This film is made in co-operation with SVT (Swedish National Television) and will be 
broadcasted in January 2004. The reason for making a film is that we want to work with film 
production and everything it involves. Now when the movie is done and we have made all the 
mistakes that can be done, we have got the experience that is needed to start a new career.  
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Arbetsbeskrivning 
 
Projektet och examinationen är uppdelad i två delar. En reflekterande del och en produktion. 
Den reflekterande delen handlar om att vi ska få svar på de frågor vi ställde oss innan 
projektets start. Dessa frågor (se projektplanen) ska vi nu ha ett svar på samt att vi nu ska 
kritiskt granska vår process samt arbete. Vi måste också kunna svara på frågan om vi 
uppnådde de mål som vi satte upp i starten av projektet. Var målet, processen, syfte och 
metod överensstämmande med vår arbete? Detta hoppas vi kunna svara på i denna reflekt-
erande del 
Vi har gjort en dokumentärfilm riktad mot ungdomar i samarbete med SVT i Växjö. Målet har 
varit att göra ett så bra arbete att vår film sänds på TV. Vi strävade efter att göra positiv TV 
som alla kan ta till sig. Vår inriktning under de två sista åren på Medieteknik har varit video, 
ljud och musikproduktion. Alltså var valet ganska lätt, vi ville göra en film och när vi pratade 
med SVT i Växjö var de också intresserade att påbörja ett samarbete med oss på Medieteknik. 
Vi har alltså SVT i Växjö som extern uppdragsgivare, detta faktum har naturligtvis påverkat 
oss då vi gör en film som kommer att visas på SVT i januari 2004. Denna yttre faktor har 
gjort oss mer noggranna och mer resultatinriktade. Samarbete med SVT har varit mycket 
givande och intimt, vi har fått mycket hjälp av Rune Johnsson som är fotograf hos SVT i 
Växjö. Utan Runes engagemang och framåtanda hade vi inte uppnått detta resultat som vi är 
väldigt nöjda med. 
Vår interna handledare, Paul Carlsson, har också varit till stor hjälp, han har stöttat oss och 
kommit med goda råd när vi kört fast. Det är Paul som kommer att examinera oss  
Att göra en dokumentär som är tänkt att visas på TV har varit en stor utmaning för oss men vi 
såg inga hinder som skulle göra att vi misslyckades. Vi har jobbat målmedvetet för att lyckas 
prestera det bästa, med ett acceptabelt sevärt resultat. 
Med detta arbete har vi fått offra mycket av vår fritid. Inspelningen har skett mestadels på 
kvällar och helger. Samtidigt har tre av våra medverkande bott i Växjöområdet så det har även 
inneburit många resor fram och tillbaks till Växjö. Vi är alla överens om att det har varit värt 
allt slit. Nu vet vi vilka misstag som vi kommer att göra i framtiden samt hur vi undviker dem. 
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Projektplan 

Mål 
Målet med kanditatarbetet är att vi ska ta examen. Under processens gång ska vi utvecklas 
som hantverkare, projektarbetare och som människor (personlig utveckling). Ett annat mål är 
att bli attraktiva på arbetsmarknaden. 

Syfte 
Varför vi vill ta vår examen 

• För att få ett riktigt ”värdigt” avslut på våra studier på Medieteknik. 
• Att få ett intyg på att vi klarat av utbildningen. 
• En examen skapar bättre förutsättningar för att få arbete. 
• Genom att arbeta i ett skarpt projekt får vi en inblick i verkligheten. 
• Kontakter med verkligheten 

 
Vi vill bli goda, duktiga yrkesmän för att 

• Tjäna pengar 
• Kunna välja arbetsplats och yrkesroll 
• Att känna sig bekväm och trygg med teknik och arbetsförhållanden 
• Hänga med i ”tänket” som råder på vår arbetsplats 

Vi vill bli attraktiva på arbetsmarknaden för att: 
• Kunna välja jobb och arbetsplats 
• Bestämma hur och var vi vill leva 

 
Varför vi vill utvecklas som människor: 

• Få förståelse för andra människor 
• Självkännedom 
• Veta sina begränsningar 
• Veta sina styrkor 
• Våga ta initiativ 

Metod 
Genom våra veckomöten ska vi reflektera över: 

• Vad vi gjort 
• Vilka misstag vi gjort 
• Vad har vi gjort som är bra 
• Hur löste vi de problem som uppstod 
• Vi ska rannsaka oss själva vad vi gjort, bra & dåliga saker  

 
Hur vi ska bli attraktiva på arbetsmarknaden: 

• Ta vara på våra misstag, alltså, hur vi löste dem. 
• Arbeta under press i ett skarpt projekt. 
• Konstruktivt lösa de problem som uppstår. 
• Göra ett bra examensarbete 
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Hur vi ska utvecklas som människor: 

• Genom erfarenhet, få bättre självförtroende 
• Reflektera över vad vi gjort 
• Bättre kunna ge och ta kritik 

Tidsplan 
Totalt ~13 veckor 
 
Förproduktion (3 veckor) 

• Casting 
• Planering av upplägg på projekt 
• Manus 
• Synopsis 
• Programidé 
• Bildmanér 
• Budget 
• Rollerna i gruppen 
 

 
 
Produktion (7 veckor) 

• Filmning 
• Ljudupptagning 
• Grovklippning 
• Musik 
• Vinjett 
 

Postproduktion (3 veckor) 
• Redigering 
• Ljudpålägg 
• Ljudredigering 
• Justeringar av färger 
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Risker 
Dessa risker och problem kan komma att uppstå: 

• Att bli för fokuserade på produkten istället för att fokusera på process och lärande 
• Människor vi har att göra med ”hoppar av” 
• Vi har disponerat tiden helt fel 
• Har vi all kunskap som krävs för att genomföra de olika momenten i projektet? 

Examination 
Relevanta frågor 
Följde vi tidsplanen? Om inte, varför höll vi den inte och hur påverkade det slutresultatet 
Höll vi budgeten? Om inte, varför höll vi den inte och hur påverkade det slutresultatet 
Lade vi ner tid, energi och pengar på rätt saker? 
Var vi tillräckligt objektiva i den färdiga filmen? 
 
Teamarbete 
Gav vi varandra tillräckligt med utrymme? 
Känner sig alla delaktiga i projektet? 
Löste vi konflikter? 
Var vi tillräckligt engagerade? 
 
Nätverksarbete 
Hur funkade vårt teamarbete med Rune och SVT? 
Hur jobbade vi med huvudpersonerna i dokumentären? 
Har vi byggt upp något kontaktnät? 
Har våra kontakter gynnat oss på något sätt? 
Höll kommunikationen mellan gruppen och externa parter? 
 
Idéarbete 
Har alla fått utrymme för sina idéer? 
Hur hanterade vi motstånd och besvikelser? 
Hur omsatte vi våra idéer i praktiken? 
Var vårt idéarbete fantasifullt? 
 
Kvaliteten 
Förstår målgruppen budskapet i dokumentären? 
Är vi nöjda med produktionen? 
Höll vår utrustning måttet? 
Skötte vi utrustningen? 
Hade vi kunskapen att sköta den? 
 
Balanspunkt 
Höll gruppens mål och arbete med produktion måttet för vad SVT tycker är bra? 
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Veckorapporter 

V.9 

Det är inte bara den senaste veckan denna rapport gäller utan hela vårt förberedande arbete. 
Vi har under många långa timmar suttit tillsammans och spånat på olika idéförslag till vårt 
projekt. En sak var vi överens om, nämligen att göra en dokumentär i positiv anda. När vi 
slutligen bestämde oss var det att vi skulle fortsätta och arbeta på två programidéer, nämligen, 
A: Ett rock/pop-band som är på väg att lyckas, B: Tre avhoppade studenter. Vad de prioriterar 
istället för skolan? En av dessa idéer kommer vi att välja att fokusera på. 
    Mycket tid har gått åt till att utarbeta de olika förslagen. Detta är det första ”riktiga jobb” vi 
gör så det är många problem och hinder som vi ska ta oss igenom. Dramaturgin är ett exempel 
på sådant vi inte riktigt har grepp om än. Hur får vi saker att hända i en dokumentärfilm? Vi 
är pinsamt medvetna om vår kompetens när det gäller både dramaturgi och regi.                                             
Castingarbetet har också tagit tid, vi har ringt runt till i stort sett samtliga skolor i närområdet 
och bett syokonsulenter, studievägledare om hjälp, men bara i ett fall (hittills) har vi fått hjälp. 
Den mesta hjälpen har vi fått av Rune. När Rune sedan hade träffat Ulf Hansson på SVT och 
presenterat vår två förslag tyckte Ulf att vi skulle köra på idén om tre avhoppade studenter… 
Men sista ordet är inte sagt än! 
 

V.10 
Äntligen har vi enats om att jobba med enbart en programidé. Det var den som har blivit 
godkänd av SVT, nämligen de avhoppade studenterna. Det känns bra att alla kan fokusera på 
en idé. Gruppdynamiken har fungerat bra. Vi har jobbat som ett team hittills. Inga konflikter 
så långt ögat kan nå – ännu. Det kan vara bra att under ett tag växa in i de olika rollerna i 
gruppen för att sedan kunna ta ett allt större ansvar för sin specifika uppgift. 
      I och med att programidén är klar känner vi att en viss person (Johan) blir mer och mer 
självklar för vår film. Just nu är det många till antalet som behövs för att kunna se de individer 
som ”sticker ut” ur massan. Varje dag vet vi lite mer hur vår idé kan utvecklas, även om 
stegen är små. Man bygger hela tiden på sin personliga bild av hur det färdiga resultatet ska se 
ut. Det känns som om vi jobbar åt rätt håll just nu, även om man behöver en kick i rätt 
riktning ibland för att komma in i matchen igen. 
 

V.11 
Två av gruppmedlemmarna har varit sysselsatta med att ringa runt till skolor mm, men de 
andra två har haft mindre att göra, vilket vi pratade om. Vi gick igen vad som behövs göras 
och tog oss an andra uppgifter. Det har tillverkats checklistor mm och dessa två personer har 
tagit på sig lite mer tekniska uppgifter såsom att sköta utrustningen, främst ljudet. Vi har även 
registrerat en mailadress samt skaffat ett mobilnummer till redaktionen. På en mässa för unga 
företagare knöt vi en kontakt med en mycket färgstark person som mycket väl kan platsa i 
filmen. Vi känner oss ringrostiga vad gäller utrustningen och på det har nya prylar köpts in. 
Vi ägnade fredagen åt att testa den nya ljudutrustningen.  
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V.12 
Denna vecka har vi fortsatt arbetet med castingen. Vi har nu bestämt oss för två stycken killar 
som vi vill ha med i filmen, nämligen Johan ifrån Växjö och Andrée ifrån Bräkne Hoby. Nu 
söker vi efter tjejer till vår film men det har visat sig vara väldigt svårt att hitta dem.    
     Arbetet med själva filmen har äntligen kommit igång. Vi var i Kuggeboda utanför 
Ronneby och provfilmade Andrée när han anordnade en karaokefest. Det var väl inte 
drömstället att filma på, en liten bygdegård, men vi fick nog en del material som kan vara 
användbart. Det känns jätteskönt att ha kommit igång på allvar och fått testa utrustningen och 
vår egen kunskap i en skarp miljö. Vi lärde oss också en hel del av denna provfilmning.  
 

V.13 
Denna vecka känns det som det lossnat lite grann för oss. Vi har fortfarande ganska svårt att 
hitta tjejer som kan medverka i vår dokumentär. Vi har träffat några stycken men vi har 
gemensamt kommit fram till att de inte har mycket att komma med som vi är intresserade av. 
De kan ha en bra historia att berätta men det finns ingen naturlig framåtrörelse hos dem, de 
har nästan inget planerat den närmsta tiden och väldigt lite på gång som kan vara av intresse 
för oss och en eventuell TV-publik. Men vi jagar vidare… 
      Nu har vi äntligen kommit igång med den tekniska biten. Vi har fått ett bra kvitto på att vi 
klarar av utrustningen när det gäller ett skarpt läge samtidigt som vi vet att två av våra 
medverkande inte har några problem med att stå framför kameran.  
    Henrik jobbar på med ljudet, sändarmyggorna har vållat vissa problem. Ljudet har lätt att 
slå över och han jobbar på att lära sig mer om ljudupptagning med myggorna. Vi är fullt 
medvetna om att det inte blir någon film om vi inte har full kontroll över ljudet. 
 

V.14 
    Vi upplever att veckorna går snabbt, antagligen för att vi har börjat komma igång med vårt 
arbete på allvar nu. Veckan började med några dagars intensivt ringande vilket resulterade i 
en ny kontakt som jag kommer att berätta mer om senare. Mötet med Rune fick oss att öppna 
ögonen lite mer för de tjejerna som vi redan har kontakt med. Rebecka som har blivit mobbad 
har trots allt en stark berättelse som skulle kunna stå för den känslosamma biten i filmen. Hon 
är en vinnare trots allt! Sigrid, tjejen som väntar på att något ska hända är även hon bra på ett 
sätt. Hon är ett praktexempel på en människa som inte tar egna initiativ utan bara väntar på att 
saker och ting ska lösa sig ändå. Med tanke på detta tycker vi att hon är intressant för vi vill 
inte försköna hennes tillvaro. Ska hon vara med så vill vi att tittaren ska reagera på hur tafatt 
hon är. Den nya kontakten heter Lill- Stina och hon är 18 år gammal. Hon bor på landet på en 
gård med en mängd olika djur och hoppade av skolan direkt efter gymnasiet. Vi träffade 
Andrée i samband med hans företagspresentation i Ronneby. 
Johan besökte arbetsförmedlingen i torsdags. Självklart var vi på plats och filmade. Vi 
myggade honom när han gick in till handledarna. Vi kan nog ha nytta av det ljudet och även 
en del av bilderna. Gruppdynamiken funkar bra. En viss irritation fanns under en kortare tid 
men det löste sig kvickt. Det känns bra för vi anser att vi hanterar utrustningen utan problem 
nu. Själva filmen börjar ta form i huvudet på oss alla och i nästa vecka ska vi försöka jobba 
fram ett manus. Eftersom vi har fler tjejer att välja på än tidigare har vi lite svårt att bestämma 
oss men vi räknar med att manusarbetet naturligt kommer att avslöja den svagaste berättelsen, 
därför räknar vi inte bort någon i nuläget. 
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V.15 
    Den här veckan har inneburit ett genombrott för oss. Vi hade plötsligt den delikata 
uppgiften att välja bort en av våra kandidater, nämligen Rebecca. Hennes historia blev för 
svår att hantera, samt att den egentligen är en annan film. När vi nu har bestämt oss för de fyra 
ungdomarna vi vill ha med så växer filmen fram på vår stora mind-map med hjälp av post-it-
lappar. Vi bestämde en form för filmen först, sedan fyller vi varje del med innehåll. Det blir 
många post-it-lappar! Vi är mycket glada över att få med fyra så intressanta och dem emellan 
så kontrasterande personer. Onsdagen och torsdagen var mycket givande, vi fick en bra bild 
över hur vi vill att filmen skall se ut. Det märks verkligen att vi alla fyra är praktiker som vill 
jobba med något konkret.   
 
En entusiasm har spridit sig i gruppen som är kul att se! 
  
    Vi hade en svacka för några veckor sedan där inte mycket matnyttigt kom fram. I lördags 
filmade vi en av de medverkande, Andrée, som anordnade en fest i Kallinge. Nu hade vi 
struktur på frågorna och troligtvis blev materialet användbart. Någon liten fadäs i början vad 
gällde ljudupptagningen från myggorna men det löste sig sedan. Överlag så har vi bra koll på 
grejerna nu. Nu börjar vi få bra koll på innehållet också! Vi kan se bilder från filmen mer och 
mer och numera tänker vi klippmässigt när vi filmar. Filmens karaktärer har trätt fram så vi 
vet ungefär vilken roll var och en av dem ska ha i filmen. 
 

V.16 
    Denna vecka har vi fortsatt arbetet med att fylla vår mind-map och vi har nu en plan på hur 
hela filmen kommer vara uppbyggd. I och med detta så har vi kunnat planera mer i detalj 
inför varje filmtillfälle och det har underlättat en hel del. Det är så mycket enklare att lägga 
upp en filmdag om man vet exakt vad som behövs för filmen.  
    Rune var på besök i början på veckan och sparkade igång oss rejält. Det känns alltid nyttigt 
att diskutera igenom filmen med honom. Det är bra att få en utomståendes tankar och 
infallsvinklar för att röra om lite.  
    Vi har fått klartecken från de två tjejerna, Lill-Stina och Sigrid, att de fortfarande vill vara 
med och vi kommer troligtvis att börja filma dem nästa vecka. En dag åkte vi till BG för att 
filma en konsert med Papayas där Johan är frontman. Vi tog även lite intervjubilder med 
Johan om förväntningar inför kvällen osv. och vi blev riktigt nöjda med resultatet. Bilderna 
och ljudet blev väldigt bra under konserten och det var otroligt kul att filma en sådan 
situation.  
    Resten av tiden vi haft under veckan har gått åt till att titta igenom allt material och skriva 
upp tidskoder mm. Vi har tittat på allt vi har och värderat vad som är bra och vad som är 
dåligt. På så vis har vi märkt att en del av vårt material inte riktigt håller de höga krav som vi 
ställer på oss själva och vi har därför bestämt oss för att göra om några saker. 
 

V 17 
Denna vecka har varit ganska hektisk, vi har både haft motgångar och framgångar. Tisdagen 
gick åt till att planera veckans arbete. Vi har nu hela filmen på vårt storyboard, nu kan vi vara 
mer tidseffektiva. Vi bestämde oss för att dela upp oss, under onsdagen, i två team. Detta för 
att vi skulle klara av två medverkande på två olika inspelningsplatser under samma dag. 
Bägge teamen fick bra bilder men ljudet på Garden Center där Stina praktiserar blev stundtals 
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ganska lågt detta på grund av att de använde mikrofon istället för mygga samt Stina pratade 
ganska lågt och nedåt golvet. Men de ska ta om intervjun hemma hos henne. Marcus och 
Johan fick ett jättebra ljud på sin inspelning. På torsdagen åkte vi till Växjö igen, denna gång 
skulle vi göra en intervju av Sigrid på ett café tillsammans med sin bästa väninna Johanna, Vi 
filmade på ett café men ljudet strulade så detta får vi göra om.  
Vi känner oss tillfreds med vårt arbete och jag tror att filmen kommer att bli kanonbra! 
Nu känns det äntligen som att vi gör en film, vi har numera en bra översikt hur filmen ska se 
ut när den är klar. På pappret har filmen börjat ta form på allvar men vi funderar fortfarande 
på hur vi ska knyta ihop säcken med alla personerna på slutet.  
 

V. 18 
Rune var på besök i början av veckan och rörde om i grytan för oss. Vi pratade om innehållet 
i vår film och vad vi behöver för att krydda den med de rätta ingredienserna. Efter att ha tittat 
en del på vårt filmade material så konstaterade både han och vi att materialet med Lill-Stina 
inte håller. Hon undvek att ha ögonkontakt med kameran och därför blir hon osynlig. På 
torsdagen gjordes ett nytt försök med att filma henne. Denna gång blev det mycket bättre. 
Hon är med på planen igen iallafall! 
    Vi gjorde en uttömmande intervju med Johan på hans praktikplats som är Uffes källare i 
Växjö. Ljuset, bilden och innehållet blev precis så som vi ville ha det. Johan är en riktig 
pratkvarn så han var inte speciellt svår att få igång. Denna gång försökte Marcus som reporter 
att ”klämma åt” honom med lite mer personliga och känsliga frågor vilket verkade funka bra 
för vi fick långa utlägg som svar. Denna filmningen kändes mycket värdefull får vår del! 
    De dagar i veckan som vi inte var lediga på eller var ute på fältet med kamerorna så satt vi 
och loggade band. Gruppen funkar bra, fast jag tycker att vi börjar bli lite otåliga mot 
varandra för vi vill bli klara med filmandet nu, samtidigt som vi känner att tiden börjar ta slut. 
Rollerna ute på fältet funkar bra. Det känns som om det handlar mycket om psykologi och det 
är ballt.  

V.19 
 
Caféscenen med Sigrid och Johanna på Linnégallerian i Växjö blev mycket bra, de tjejerna 
kan skådespela! Andreé har varit oanträffbar nu i över en vecka. Frustrerande! Vi hade tänkt 
att allt skulle vara färdigfilmat vecka 19, men så blev det inte. Vi är oroliga att han ska ”balla 
ur”. Andra scener den här veckan var en frukost hos Sigrid samt Lill-Stina besöker 
tatuerarstudio. Sigrid var mycket bra, Lill-Stina är svårare att ha att göra med. Det är synd för 
hon är intressant, men sluter sig inför kameran. Johan följde vi till hans gamla skola, det 
verkade han tycka var roligt för han var i sitt esse.  
    Tekniska problem har denna vecka bestått i konflikt mellan JVC och Avid, vi får 
ljudbortfall när Avid tankar in från JVC-bandaren. Istället används en DV-kamera. 
Vi har även börjat titta igenom befintligt material och se om det stämmer överens med vår 
preliminära film, den på papperet. 
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V. 20 
Denna veckan har vi äntligen fått in allt material som vi har filmat, vi har även börjat redigera 
lite. För att utnyttja tiden så mycket som möjligt så jobbar vi i skift om två, men vi roterar så 
att vi inte jobbar med samma kollega hela tiden. Detta för att vi ska vara inblandade i så 
mycket som möjligt och för att undvika en ”vi och dom känsla”.  
    Redigeringen har vi lagt upp i scener som vi börjar grovklippa. När det är klart så lägger vi 
ihop dem till en hel film och gör de sista finjusteringarna. Vi har fått en deadline på en 
grovklippt version på lördag nästa vecka.  
    Vi åkte till Bräkne Hoby i söndags, då vi skulle filma det sista med Andrée. Vi hade avtalat 
tid med honom klockan 09:00, men när vi stod utanför och ringde på dörren så var det ingen 
hemma. Han har hållit sig undan ett bra tag nu men vi får fortsätta jaga honom nästa vecka.  
    Jobbet i redigeringen har gått bra denna vecka och det är ju där vi har lagt nästan all tid. Vi 
har inte stött på några större problem mer än att vi har jättebra filmsekvenser som i 
redigeringen sedan visar sig inte vara så bra. Det kommer att bli ett tufft och utmanande jobb 
att sätta ihop filmen, men vi tror det att kommer att bli bra. 
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Examinationsfrågor 
 
När vi startade detta projekt så trodde vi att vi kände varandra väl samt att det inte skulle bli 
några problem att jobba tillsammans. Detta hade vi alldeles rätt i. Vi är trots allt vuxna 
människor som vill jobba mot ett bestämt mål, samtidigt som vi är eller har blivit väldigt goda 
vänner. Vi fann våra platser i projektet väldigt snabbt och det blev inga slitningar i gruppen 
utan alla accepterade sin roll. Detta med att vi är fyra grabbar som skulle jobba tillsammans 
har nog bara varit positivt, redan efter några dagar var stämningen på topp och den har varit 
på topp under hela projektet. De riskerna vi förutsåg i projektplanen har varit sanna, ingen har 
hoppat av men vi har haft problem att få kontakt med våra medverkanden ibland, men det har 
löst sig, tidsplanen har vi följt bra, inte 100 %: igt men vi är nöjda. Castingarbetet gick tungt, 
här brände vi en massa kraft, men detta är kunskap som vi inte vill vara utan, nu vet vi hur 
omfattande ett castingarbete kan vara. Någon självklar ledare blev det inte, utan vi hade en 
person som skulle stå för kontakterna mellan den externe handledaren samt våra medverkande 
i filmen. Projektprocessen har flutit på smärtfritt, vi har naturligtvis haft svackor i vårt arbete 
men ingenting som direkt hämmat framåtrörelsen i arbetet. Dessa svackor har mestadels varit 
då vi har haft motgångar med till exempel casting och sjuka medverkande. I stort har alla i 
gruppen tagit ett stort ansvar för sin del av projektet och alla har gjort sitt bästa plus lite till för 
att detta skulle bli en så bra film som möjligt. Vi kan inte direkt säga att vi gjort några 
allvarliga, fatala fel utan det har bara varit små misstag som kan betecknas som användar-
misstag med teknik. 
Under projektet har vi alla blivit mycket bättre hantverkare, vi har alla utvecklats inom både 
teknik, projektprocess och teamarbete. Det vi vill säga med detta, är att vår dokumentärfilm 
har varit väldigt kunskapsutvecklande. Vi har fått kunskaper som vi inte kan eller vill vara 
utan, detta arbete har varit enormt lärande för oss. Naturligtvis kunde vi ha gjort saker och 
ting annorlunda men när vi tänker tillbaka så ser vi att allt har fungerat bra, de saker som 
fungerat mindre bra tar vi med oss in i nästa projekt och ser till att undvika alla dumma 
misstag. När vi går in i ett nytt projekt vet vi var flaskhalsarna finns och hur vi undviker dem. 
Vi har gjort alla tänkbara misstag och rättat till dem på bästa sätt. Om det finns något som vi 
kunde ha gjort bättre så skulle det i så fall vara förarbetet, men även vårt förarbete har 
fungerat, fast ibland har det varit lite knappt. Tidsplanen har vi följt till stor del, det var först 
på slutet som det blev lite jäktigt, kanske borde vi ha haft mer tid för redigering och 
ljudläggning, castingarbetet tog också alldeles för lång tid. En annan sak som vi inte har varit 
så bra på är den journalistiska delen. Vi vet vad de ska säga och hur de ska formulera sig för 
att deras åsikter ska gå fram, men vi har inte den kunskapen att intervjua människor så att det 
de säger blir tydligt. Men även detta har vi blivit bättre på. 
Slutsatsen, är att detta är det bästa vi gjort under dessa tre år på medieteknik, vi har lärt oss att 
vi inte är några teoretiker utan rena tekniker. Vi har fått lysande kritik från alla som sett 
filmen samt att vi har fått förhoppningar om att filmen ska sändas på SVT.  
Vi har lärt oss hur man gör en dokumentärfilm! 
 
 

     - 14 - 



FOOL FACTORY  Henrik Ivansson , Johan Jonasson 
  Jan-Erik Sundin & Marcus Almén 
   
   

Slutsatser 
 
De frågor vi ville ha svar på inför projektet har vi fått svar på. Vårt teamarbete har fungerat på 
ett bra sätt och alla har fått ta ansvar för olika delar under projektet. Vi har alla fått vara med 
på de olika beståndsdelar som det innebär att göra en dokumentärfilm, alla har filmat med de 
olika kamerorna, alla har riggat ljus, alla har varit delaktiga i ljudbiten samt alla har varit med 
och redigerat. Viktigast är att ingen ha någonsin blivit överkörd i en fråga, har det funnits 
delade meningar om någonting har vi diskuterat detta till vi funnit en lösning som alla har 
varit nöjda med. Då ställde vi oss frågan, har vi uppnått de mål som vi satte upp inför detta 
projekt? Svaret på denna fråga måste bli ja! Allt har slagit in förutom det att vi inte fått något 
jobb än.  Den tekniska utrustningen har varit bra, vi kanske hade velat ha lite fler kameror och 
fler redigeringstaioner men det hela har löst sig tack vare att de olika grupperna inte har 
jobbat mot varandra. Handhavandet av den tekniska utrustningen har blivit bättre och bättre ju 
längre projektet har framskridit, de misstag vi gjorde i början har vi kunnat eliminera mot 
slutet av projekt. Under projektets gång har vi alla blivit bättre hantverkare på grund av att vi 
har alternerat mellan de olika arbetspositionerna och på så sätt fått den tid som behövs för att 
förstå och utvecklas. Vi har alla varit engagerade i projektet och filmen, alla har jobbat 
målmedvetet mot den färdiga filmen. Visst har vi samtliga haft våra svackor, men det är ju så 
en människa fungerar, vi kan inte vara på topp och prestera hela tiden, detta har vi gruppen 
accepterat som en del av processen. Våra idéer har vi omsatt genom att diskutera och skriva 
ner de relevanta punkter som denna idé alstrar i vår film, om denna idé kan omvandlas till en 
sekvens i vår film. Vi har haft väldigt fantasifulla diskussioner om allt som rör filmen, de 
mest fantasifulla, kastade vi tidigt, men de flesta idéer fick ligga en stund för att mogna till sig 
och sedan dras upp i diskussion igen. Diskussionen har varit en viktig beståndsdel i vårt 
projektarbete. Samtidigt som vi har varit individer i gruppen så ha även gruppen varit en del 
av oss själva. Att det har fungerat så bra beror nog på att vi har varit så olika som individer 
samtidigt som vi har accepterat varandra som vi är. Under dessa förutsättningar har det varit 
lätt att arbeta tillsammans mot målen, en film och en examen. Vi har stöttat och hjälpt 
varandra på ett bra sätt under hela projektets gång, vi har alla tyckt att det har varit roligt att 
gå ”till jobbet”.   
Samarbetet med SVT har fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt, de goda råd och hjälp 
med planeringen vi fått av Rune Johnsson hade vi inte klarat oss utan. Rune har varit väldigt 
engagerad i vår film och har bidragit med många bra idéer. Vi har inget att klaga på SVT: s 
deltagande i projektet, de har gett oss den frihet och de råd som vi behövde.  
Det svåraste arbetet i detta projekt har varit att hitta de ungdomar som skulle vara med i 
filmen. När vi väl hade hittat dem och bestämt vilka som skulle var med, berättade vi för dem 
vad det var för slags film och vad de hade för roll i filmen. Kontakterna med våra 
medverkande sköttes ofta av bara en i gruppen, allt för att det inte skulle bli några 
missförstånd. Detta har vi skött på ett bra sätt, det enda vi kan klaga på nu när vi tänker 
tillbaka, är att var kanske lite för snälla mot dem, vi borde ha ställt mer krav eller ifrågasatt 
deras situation på ett bättre sätt. Mot slutet av projektet har vi varit lite trötta, trots framgångar 
så har vi börjat längta härifrån men arbetet måste gå vidare, nu har vår arbetsmoral en stor 
betydelse. Alla har tagit sitt ansvar och bitit ihop för att filmen ska bli klar för examination.  
Vad beträffar kvalitén på vårt arbete tror vi att vi har lyckats. Om vi når ut till vår målgrupp 
återstår att se, men vi tror att vi kan visa vår ungdomliga målgrupp att det finns en annan väg 
att gå utanför skolan, samtidigt som vi inte vill påverka dem att hoppa av. Detta är svar som vi 
kommer att få först efter filmen har visats vi kan få svar på om filmen når ut till målgruppen. 
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