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högskoleingenjörsutbildning vid Linköpings Tekniska Högskola. Rapporten behandlar ett
projektarbete som innebar framtagandet av ett presentationskoncept och utvecklandet av en
informationsfilm utifrån konceptet. Konceptet skulle även vara applicerbart på andra medier såsom t.ex.
internet eller mjukvaru-applikationer. 

Arbetet följer traditionellt tillvägagångssätt för filmprodukion och behandlar bl.a. analys, idéarbete,
framställande av synopsis och manus, 3D-modellering, arbete med rastergrafik, arbete med vektorgrafik,
videoredigering, effektredigering, komposition, renderingsmetoder, �capture� och ljudredigering.

Programvaror som användes var Adobe Illustrator CS 2, Adobe Photoshop CS 2, Adobe Premiere 2.0,
Audacity 1.2.4, Autodesk 3D Studio Max 8 och Adobe After Effects 6.5

Illustrator, Photoshop, Premiere, Audacity, 3D Studio, Design, video, grafik, media, film, ljud, effekt,
motion, dvd, 3D, animation, dramaturgi, after effects, access marketing



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Olle Lindell



Abstract
This report explains the development of a promotional film, in a short and long version, for Access 
Marketing AB. Part focus was also directed on the possibility to apply the concept for use in other 
areas, such as the internet or application software. Access Marketing is an established company in 
the media business and they work with, among other things, print, web-design, and TV-
commercials. The purpose of the film was to display the company's competence in the areas of 
video engineering. The film was then supposed to be used to attract potential clients to the 
company. They where considered to be represented by highly appointed employees at various 
companies or enterprises. 

The project followed standard procedure for video productions, beginning with a theoretical phase 
consisting of analysis, concept and scriptwriting. After that, a practical phase with elements as 
video editing, 3D-animation, motion-effects, composition and audio editing. During the theoretical 
phase the form and design elements of the film was carefully treated with much thought. While the 
film, during the practical phase, was processed with much experimental work.

The result of the project differed a bit from the original plan. It concluded in two different 
promotional films instead of one with two different lengths. This came to be as the shorter version 
of the film was redesigned and stripped of the original concept. Instead it was decided to only 
concentrate on edited clips. This made the shorter version get a different purpose than the long 
version.

The negative aspect of the result is that the concept no longer conveys in the short version of the 
film. Though, the positive aspect of the result is considered to outweigh the negative. Its strength 
lies in giving Access more flexibility at their presentations, with the possibility to choose between 
the two different films based on the type of the potential client.

Future ideas for the concept could be implementation in Access website, where it would be easily 
applied as the present layout and design is fitting for the concept. Another thought could be to 
produce a DVD with interactive and dynamic menus designed with the concept in mind.

The report deals with editing in programs like 3D Studio Max 8, Adobe After Effects 6.5 and 
Audacity 1.2.4. It explains, in detail, the production and the reasoning at the different stages of the 
project. It also gives some tips on how you can work with the different parts of production in a 
suitable and smooth way. Since the project involved much graphic elements it also contains many 
pictures to illustrate and make it easier for the reader to understand it.



Sammanfattning
Denna rapport beskriver arbetet med framtagandet av ett informationsfilmskoncept, och utifrån det, 
produktionen av en film i en kort och en lång version. Konceptet skulle vara bra anpassat för att i 
framtiden ha möjligheten att utvecklas för andra medier såsom internet och multimedia-
programvara. Arbetet utfördes åt Access Marketing AB som är ett etablerat företag inom 
mediebranschen. Företaget arbetar bland annat med trycksaker, webbdesign och reklamfilm och 
filmens syfte skulle vara att presentera företagets kompetenser inom videoproduktion. Filmen var 
sedan tänkt till att användas för att attrahera potentiella kunder till företaget, vilka oftast 
representeras av högt anställda, exempelvis marknadsföringsansvariga, inom olika företag eller 
koncerner.

Arbetet följde ett traditionellt arbetssätt för videoproduktion med start i en teoretisk fas bestående 
av analys, idéarbete och manusarbete för att sedan gå till en praktisk fas med genomförandet genom 
videoredigering, 3D-animering, effektredigering, komposition och ljudredigering. Filmens form och 
design behandlades med mycket noggrann baktanke under den teoretiska delen. Medan den sedan, 
utifrån konceptet, i den praktiska delen behandlades med mycket laborationsarbete. 

Resultatet av arbetet skiljde sig en aning från den ursprungliga planen och mynnade i två skilda 
informationsfilmer istället för en film i två olika längder. Detta på grund av att den kortare 
versionen av filmen valdes till att frångå konceptet och istället endast koncentrera på 
effektredigerade filmklipp. Detta gjorde att den fick en så pass annorlunda form, än den långa 
versionen, att de två versionerna till slut utgjorde olika syften. 

Nackdelen med resultatet är att att konceptet med en genomtänkt baktanke nu inte förmedlas genom 
den korta filmen. Fördelen anses dock väga upp och ligger i att filmernas skiljande form kan ge mer 
flexibilitet i Access presentationer genom möjligheten att välja typen av informationsfilm baserat på 
typen av den potentiella kunden.

Framtida idéer för presentationskonceptetet är implementation i Access hemsida, där det skulle 
kunna passas in på ett bra och smidigt sätt, då dens nuvarande form och design gynnar konceptet. 
En annan idé skulle vara att utveckla en presentations-DVD med en interaktiv och dynamisk meny i 
konceptets form.

Rapporten handlar till stor del om redigering i programmen 3D Studio Max 8, Adobe After Effects 
6.5, Audacity 1.2.4 och redogör i detalj för utförandet och tankegången vid de olika momenten och 
ger även en del tips för hur man kan arbeta med de olika produktionsformerna på ett lämpligt och 
smidigt sätt. Eftersom projektet innebar ett väldigt grafiskt arbete så innehåller rapporten många 
bilder för att illustrera och göra det lättare för läsaren att sätta sig in i arbetet.



Förord
Denna rapport tillhör ett examensarbete inom Medie-kommunikationsteknik som är en 
högskoleingenjörsutbildning vid Linköpings Tekniska Högskola. Rapporten behandlar ett 
projektarbete som innebar framtagandet av ett presentationskoncept och utvecklandet av en 
informationsfilm utifrån konceptet. Arbetet behandlar bl.a. analys, idéarbete, framställande av 
synopsis och manus, 3D-modellering, arbete med rastergrafik, arbete med vektorgrafik, 
videoredigering, effektredigering, komposition, renderingsmetoder, ”capture” och ljudredigering. 
På grund av projektets vida bredd av olika arbetsformer görs inte enskilda fördjupningar för olika 
områden. Texten hänvisar därför i vissa fall till källor för ytterligare fördjupning för den 
intresserade. 

Till sist skall ett tack gå till alla er som har varit ett stöd under arbetet. Speciellt tack till 
universitetsadjunkt Dag Haugum för idéer och tips för rapportens upplägg och de anställda på 
Access Marketing AB för stöd i filmproduktionen.
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1 Inledning
Medie-Kommunikationsteknik1 var en högskoleingenjörutbildning på Linköpings Universitet med 
säte i Campus Norrköping. Programmets syfte var att förmedla hur man kan nå ut med ett budskap, 
i dagens mycket kommunikativa samhälle, oavsett om det sker i trycksaker, på internet, på TV eller 
i mobiltelefonen. Utbildningen bestod av kurser på sammanlagt 120 poäng inklusive ett 
examensarbete på tio poäng. Denna rapport hör samman med ett sådant examensarbete och utgår 
från medie-inriktningen på programmet.

1.1 Syfte
Arbetets syfte är att ta fram en presentations-/informationsfilm åt företaget Access Marketing AB. 
Filmen ska produceras i två olika versioner, en kortare och en längre. 

Syftet med filmen är att imponera på potentiella kunder, som besöker företaget, för att locka dem 
till att ta användning av Access tjänster. Konceptet för filmen är en viktig del och ska även kunna 
appliceras på andra presentationsmedier såsom multimedia-programvara och internet.

1.2 Frågeställningar
• Vilken målgrupp skall nås?
• Vad vill man förmedla och vilken stämning eftersträvas? Informativ kontra effektfull?
• Hur ska filmen presenteras? Mycket grafik, gammalt material, nyfilmat?
• Vilka av Access olika arbetsområden vill man exponera?
• Vilka tidigare material skall användas?
• Hur ska filmen visas? TV, Dator, Bredbild?
• Kommer några kostnader för projektet kunna uppstå, isåfall hur mycket kommer det kosta?

1.3 Avgränsningar
Access vill att filmen endast ska koncentrera sig på deras kompetens inom videoproduktion då 
webb- och printmaterial presenteras bättre i sin verkliga form, på plats, än att visas i en film. De vill 
även att filmen endast ska innehålla tidigare producerat material och grafik eftersom nytt filmat 
eller fotat material kan föråldras för snabbt2.

Presentationen ska primärt visas med hjälp av projektor genom en dator och behöver därför inte 
vara uppdelad i fält3. Säkerhetsmarginaler för presentation på TV behöver därför inte heller tas 
hänsyn till.

1.4 Mål och målgrupp
Målgruppen är högt anställda män eller kvinnor i olika företag t.ex. direktörer eller 
marknadsföringsansvariga. 

Målet är att framställa en film som visar så stor bredd av företagets kompetens inom 
videoproduktion som möjligt. Filmen ska ha ett djupt och kreativt koncept för att representera 
företagets idérikedom. Den grafiska formen ska vara snygg, effektfull och imponerande. Samtidigt 
ska den ge information om vilka valmöjligheter kunderna har när de beställer en film beträffande 
olika stilar inom ljud, speaker, musik, grafik, filmning, fotning, 3D-modellering och animering.

1 Programmet är omgjort/borttaget och den nya motsvarigheten kallas ”Grafisk design och Kommunikation [1].
2 Exempelvis i fall då man filmar lokaler och anställda och sedan uppgraderar lokalernas utrustning eller 

avskedar/anställer folk.
3 Förklaras i avsnittet ”2.9 Capture”

1



1.5 Metod
Metoden för arbetet består i, att som traditionellt för videoproduktion, börja med en föranalys för att 
sedan fortsätta med ett teoretiskt förarbete med idé, synopsis och bildmanus. Eftersom det är 
relevant för detta projekt ska arbetet sedan fortsätta med en analys av redan existerande film-
material. 

För att minska skadan av en eventuell fastkörning med effektarbetet, då detta kommer baseras 
mycket på laborationer för att nå önskat resultat, ska sedan den praktiska delen börja med att hämta 
in redan existerande material, i lågupplöst format4, och redigera ihop det. Efter det ska arbete med 
3D-modellering/animering, effektredigering och ljud-redigering ta fart. Dessa områden kommer 
bearbetas lite överlappande så att materialen ska kunna synkas ihop på ett bra sätt. Till sist ska film-
materialet hämtas in högupplöst och projektet renderas5 ut till ett okomprimerat grundformat6. 
Arbetet ska börja med att helt färdigställa den långa versionen av filmen för att sedan kunna utgå 
ifrån den vid utformningen av den korta versionen.

Då projektet ska utgå från tidigare material, material redan ägt av Access och ny egenproducerad 
grafik bör inga kostnader uppstå.

Det mesta referensmaterialet för rapporten är taget från Wikipedia® eftersom projektet berör många 
olika områden och det därför inte är möjligt att gå på djupet för ett specifikt område. Wikipedia 
fungerar då som en bra och pålitlig bas för kortfattad information om olika ämnen.

1.6 Rapportstruktur
Rapporten skrivs med ”Lathund för rapportskrivning”, författad primärt av Magnus Merkel, som 
underlag. Källreferenser är strukturerade med ”Vancouversystemet”, vilket innebär att det står en 
siffra inom klamrar efter varje avsnitt som refererar till en källa. Siffran återfinns sedan i 
referenslistan i slutet av rapporten där källan är uppskriven [2].

För att kunna beskriva genomförandet så kort och koncist för dem som redan är insatta i området så 
är rapporten uppdelad på följande sätt. Först presenteras en bakgrundsdel där grundläggande 
information om projektet, programvaror, och allmänna arbetsmetoder presenteras. Efter bakgrunden 
följer avsnittet om genomförande där exakta arbetsmetoder och tillvägagångssätt för just det här 
projektet presenteras. För att läsaren lättare ska kunna följa med i kompositionsarbetet och dess 
baktankar är avsnitt ”3.7.2 Effekter och komposition” scen-indelat. Rapporten avslutas med en 
presentation av resultatet och en diskussion. Eftersom filmens korta version mest ska vara en 
nedskärning av den långa så kommer rapporten koncentreras på den långa versionens 
genomförande. En kort genomgång om skillnader i kortversionen ges dock.

1.6.1 Uttryck
När det gäller uttryck för olika funktioner och effekter eller dyl. så presenteras de i rapporten på 
svenska i fall då de naturligt används på det språket. I annat fall skrivs uttrycken på engelska. För 
att ytterligare underlätta förståelsen finnes en ordlista i slutet på rapporten där svenska uttryck 
översätts till engelska, och vice versa.

1.6.2 Typografiska konventioner
Eventuell programkod kommer presenteras på detta sätt för att 
kunna särskiljas från vanlig brödtext.

4 Detta för att det inte ska bli för tungt att redigera materialet i After Effects.
5 Mycket kortfattat: Processen när bildrutor, effekter, ljud läggs ihop till en sekvens. Utvecklas ytterligare i avsnittet 

”2.10 Rendering”.
6 Det okomprimerade grundformatet kommer sedan fungera som utgångspunkt för renderingar till vidare önskade 

format.
2



2 Bakgrund
Företaget Access Marketing AB grundades 1985 och arbetar med att ta fram grafiska lösningar åt 
sina kunder. Access kallar sig ett crossmediaföretag just för att de erbjuder dessa grafiska lösningar 
i form av många olika medier, med möjligheten att kombinera dem som ett paket. Ett exempel kan 
vara att utveckla en grafisk profil för ett företags hemsida och samtidigt ta fram en trycksak och en 
reklamfilm i samma profil. Företaget har utrustning och kompetens för grafiska produktioner som 
medför fotografering, filmning, digital redigering, animering, 3D-modellering,  DVD-produktion, 
framställning av trycksaker och webbdesign. 

Företagets största område ligger dock inom reklam-/informationsfilm men företaget har aldrig haft 
tid att utveckla någon film för sin egen verksamhet. Därför ertogs uppdraget att utveckla en 
informationsfilm åt Access Marketing. Filmen ska framställas i två olika versioner; En lång variant 
i tidsomsträckningen 2-3 minuter och en kort variant i tidsomsträckningen 30-60 sekunder. 

En annan viktig del med arbetet är att konceptet för filmen ska vara applicerbart på andra 
presentationsmedier såsom multimedie-programvara och internet så att designen, formen och 
tanken kan återfinnas i Access olika presentationsformer.

2.1 Programvaror
I det här projektet kommer ett antal olika programvaror att användas. Valet av programvaror beror 
mycket på tidigare erfarenhet, kompabilitet och vad företaget Access har att tillgå.

2.1.1 Adobe After Effects 6.5.1
Programmet är ett verktyg för att skapa rörlig grafik och visuella effekter. Genom att arbeta i olika 
lager med stillbilder, video, ljudklipp etc, så kan man skapa korta sekvenser7 med olika animationer 
och specialeffekter. 

After Effects består i huvudsak av ett projektfönster, en tidslinje och ett kompositionsfönster. I 
projektfönstret samlas alla filer för projektet. På tidslinjen placerar man filerna som olika lager och 
justerar timing och ”keyframes”. I kompositionsfönstret visas den aktuella kompositionens bild och 
där går även att justera lagrens position i bilden etc (Se Fig.1). 

After Effects egna projektformat har filändelsen .aep  [3, 4].

Fördelar:
• Kraftfullt för att skapa visuella effekter och animationer.
• Relativt användarvänligt gränssnitt, särskilt om man är van vid Adobes programvaror.
• Hög kompabilitet med Adobes övriga programvaror.
• Snabba och bra funktioner för förhandsvisning av materialet i och med olika kvalitetslägen 

etc. 
Nackdelar:

• Gör det svårt att arbeta i stora och långa projekt då det blir väldigt många lager.
• Extremt resurskrävande, kan bli outhärdligt att arbeta i om man inte vet hur man ska lägga 

upp projektet, t.ex. om man arbetar med för högupplöst material etc.
• Har problem med vissa filformat, t.ex. eps, som kan få programmet och renderingar att 

krascha.
• Extremt instabil renderingsfunktion som baserar sig på RAM-minnet. Kräver nästan omstart 

och uttömning av RAM-minnet inför varje stor utrendering.

7 Programmet är inte anpassat för att arbeta i längre projekt utan är främst avsett för t.ex. reklamfilmer eller 
effektpålägg för korta videosekvenser.
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Fig.1 - Adobe After Effects 6.5.1

2.1.2 Adobe Illustrator CS2
Illustrator är ett vektorbaserat ritverktyg utvecklat av Adobe (Se Fig.3). Programmet är avsett för att 
skapa grafik för exempelvis tryck, video, webb och mobila enheter. I ”vanlig” raster-/bitmapsgrafik 
så innehåller varje pixel ett värde som måste sparas i minnet. Detta innebär att bilder i detta system i 
princip måste vara anpassade för en speciell upplösning och att högupplösta bilder tar upp mycket 
minne. När man talar om vektorbaserad grafik så handlar det istället om grafik uppritad med hjälp 
av vektorer som är matematiskt definierade i olika linjer och kurvor. Detta innebär att så länge 
datorn vet den matematiska definitionen för det uppritade objektet så kan det skalas upp i 
oändlighet utan någon kvalitetsförsämring. Dessutom tar en bild i vektorformat alltid upp lika 
mycket minne även om man höjer upplösningen (Se Fig.2).

Fig.2 - Till vänster är en uppskalad bild i rastergrafik, 

till höger ser vi samma bild uppskalad i vektorgrafik.
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Illustrators egna filmformat har filändelsen .ai. Det är det kraftfullaste formatet som är speciellt 
anpassat för Illustrator och som har kompatibilitet med Adobes övriga programvaror. Exempel på 
andra filformat som stödjer vektorbaserad grafik är eps, ps, och svg [3, 5].

Fördelar:
• Filstorlek påverkas inte av bildobjektens dimensioner.

• Objekt kan skalas och transformeras utan kvalitetsförsämring.

• I det tredimensionella perspektivet blir skuggor bättre representerade med vektorgrafik.

Nackdelar:
• Att skapa vektorgrafik är mer svårhanterligt än att skapa bitmapsgrafik.

• För att bibehålla mjukhet och kvalitet vid t.ex. uppskalningar kan de matematiska 
beräkningarna göra så att proportioner inte stämmer helt exakt längre.

• Färre program har stöd för de vektorbaserade filmformaten.

Fig.3 - Adobe Illustrator CS 2
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2.1.3 Adobe Photoshop CS2
Detta är ett välkänt verktyg för professionell bildbehandling8 (Se Fig.4). Programmet har mycket 
kraftfulla verktyg för att skapa bilder med olika lager och effekter. Man kan kalla Photoshop för den 
centrala grundstenen för Adobes programvaror när det gäller grafisk produktion. Programmet är 
extremt kompatibelt med Adobes andra programvaror ImageReady, Illustrator, Premiere, After 
Effects och Encore DVD. Exempelvis så kan man lätt skapa DVD-menyer genom att i Photoshop 
skapa en bakgrundsbild, som man lägger olika lager över, och importera filen till Encore DVD där 
man kan konvertera lagrena till knappar med olika funktioner [3, 6]. 

Photoshops filmformat har ändelsen .psd. Genom att använda detta anpassade format sparas inte 
bara bilden utan även dess effekter och lager. Kompatibiliteten med Adobes andra programvaror 
säkras dessutom.

Fördelar: 
• Hög kompabilitet med Adobes andra programvaror för grafisk produktion.

• Bra stöd för effekter och lager.

• Har i princip alla funktioner man någonsin kommer behöva för att redigera en bild.

• Relativt användarvänligt gränssnitt, särskilt om man är van vid Adobes programvaror.

Nackdelar:
• Är tungt för vara ett bildredigeringsprogram.

• Har så många funktioner, och är så pass avancerat, att det kan vara svårt för nybörjare att 
sätta sig in på egen hand även fast gränssnittet är relativt användarvänligt.

Fig.4 - Adobe Photoshop CS 2

8 Främst för raster-/bitmapgrafik.
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2.1.4 Adobe Premiere 2.0
Premiere är ett av de största videoredigeringsprogrammen på marknaden. Det kan redigera i princip 
alla format från DV till okomprimerad HD9. Programmet används ofta tillsammans med någon form 
av videoredigeringshårdvara som snabbar upp rendering och gör programmet kraftfullare. Det har 
även stöd för att ta in externt videomaterial till datorn från t.ex. videoband. Detta kallas ”capture”10.

Gränssnittet i Premiere är ganska likt After Effects, eller tvärtom, och det består i huvudsak av ett 
projektfönster för importerade filer, en tidslinje där man placerar och redigerar klippen och ett 
videofönster som visar den redigerade bilden. Till skillnad från After Effects så har Premiere även 
ett fönster för videobilden som tas in t.ex. från DV-bandspelaren (Se Fig.5) [3, 7].

Projekt i Adobe Premiere sparas med filändelsen .prproj.

Fördelar:
• Relativt användarvänligt gränssnitt, särskilt om man är van vid Adobes programvaror.
• Hög kompabilitet mellan Adobes olika programvaror.
• Stöd för capture.
• Omfattande formatstöd.
• Bra stöd för videoredigeringskort som t.ex. Matrox RT.X2.
• Kraftfull och stabil renderingsfunktion.
• Arbetar primärt utefter en rak linje och inte i lager och är därför tacksamt att arbeta i för 

stora och långa filmprojekt.
Nackdelar:

• Arbetar inte i lager och har därför begränsade möjligheter att påverka videobilden.
• Är baserat på äldre metoder för videoredigering och har därför en del begränsade och 

primitiva funktioner som ger mindre frihet än exempelvis After Effects.

Fig.5 - Adobe Premiere 2.0

9 Läs mer om DV- och HD-format på <http://en.wikipedia.org/wiki/Dv> Hämtat 11/12 2006
10 Förklaras ytterligare i avsnittet ”2.9 Capture”
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2.1.5 Audacity 1.2.4
Audacity är ett enkelt, snabbt och effektivt program för ljudredigering. Det är ett så kallat ”open 
source”11-program tillgängligt för alla. Det man kan göra med Audacity är t.ex.; att spela in, 
konvertera band och skivor till digitala format eller CD-skivor, editera ljudfiler genom kopiering, 
klippa, mixa och lägga olika effekter som ändring av tonfall, eko, tempo etc. Gränssnittet är enkelt 
och användarvänligt och består endast av en enda stor tidslinje där man lägger in och redigerar 
ljudspåren (Se Fig.6) [8, 9]. 

Audacity använder filformatet .aup för sina projekt. 

Fördelar:
• Gratis.

• Väldigt snabbt, enkelt och användarvänligt.

• Har stöd för att ta in redan komprimerade filformat som .mp3 och .ogg för att automatiskt 
kunna konvertera och exportera ut dem till wav.

Nackdelar:
• Funktionerna är begränsade.

• Vissa funktioner är inte perfekt kodade, en biverkning av att programmet och källkoden är 
gratis. Detta gör att vissa effekter ibland kan skapa artefakter i ljudet eller inte fungera som 
tänkt.

• Är inte tacksamt om man vill jobba med många olika käll-klipp.

Fig.6 - Audacity 1.2.4

11 Det innebär att källkoden är fri för alla så vem som helst kan koda i programmet och lägga till kod för förbättringar 
etc. Antingen kan han/hon lägga upp en egen version av programmet, eller så hjälper fler personer till att lägga upp 
nya versioner av programmet genom att sammanställa alla de bästa kodförbättringarna.
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2.1.6 Autodesk 3D Studio Max 8
3D Studio, som det kan kallas kortfattat, är ett verktyg för 3D-modellering, animering och 
rendering. Verktyget är extremt kraftfullt och avancerat, att ens nämna alla grundläggande 
funktioner för programmet skulle bli för omfattande. Det som kan sägas är att programmet 
orienterar sig en värld uppbyggd av ett x-, ett y- och ett z-plan som tillsammans bildar en 
tredimensionell rymd. Med hjälp av fyra olika kameravyer så orienterar man sig sedan omkring i 
rymden. Där kan man kan; skapa tredimensionella objekt, animera med hjälp av en tidslinje, 
applicera fysiska krafter som gravitation, skapa atmosfärer som dimma, simulera djuposkärpa och 
göra realistiska ljussättningar med hjälp av avancerade funktioner för skuggor och reflektioner etc 
(Se Fig.7) [10, 11]. 

Filformatet för 3D Studio-projekt har filändelsen .max.

Fördelar:
• Otroligt kraftfullt och avancerat. Funktionerna och möjligheterna är många.
• Relativt användarvänligt gränssnitt.
• Kan rendera ut i filformat med alpha-kanal12 så att 3D-objekt friläggs och exempelvis kan 

redigeras i externa program mot annan bakgrund etc.
Nackelar:

• Väldigt systemkrävande.
• Så avancerat att användarvänlighet till en början inte spelar någon roll, programmet har en 

mycket brant inlärningskurva.
• Har enligt vissa forum sämre renderingsfunktion och scriptmöjligheter13 än den största 

konkurrenten Maya 3D14.

Fig.7 - Autodesk 3D Studio Max 8

12 Detta förklaras närmre i avsnitt ”2.7 3D-modellering/animering och effektredigering”
13 Script är kod med funktionskommandon som skrivs till programmet för att exempelvis underlätta automatisering av 

olika effekter eller animeringar man vill utföra.
14 Informationen har inte någon bestämd källa utan antyds i olika diskussionsforum runt om på nätet och bör därför 

inte tas som fakta. Maya 3D är nu för tiden ägt av Autodesk, samma företag som äger 3D Studio Max, så det 
förväntas att programmen med tiden långsamt kommer slås ihop till ett enda program.
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2.2 Koncept
Att skilja på koncept och synopsis kan kanske verka fånigt men saken är den att det skulle vara 
väldigt tidsödande att skriva flera olika synopsis i fallet att den grundläggande idén inte skulle 
intressera beställaren. Konceptet består av ett tema och en grundidé. Temat beskriver endast vad 
filmen ska handla om och inte vad man vill säga. Grundidén brukar bestå av en centralidé som 
beskriver hur man med hjälp av temat ska presentera filmen. Den grundläggande idén består även 
av en gestaltande idé som beskriver hur man ska gestalta filmen för att få temat och centralidén att 
framställas på ett så klart och effektfullt sätt som möjligt [12]. 

I den här fasen behöver dock inte centralidén och den gestaltande idén vara helt uttänkta eller 
detaljerade. Dessa utvecklas sedan med synopsiset och manusarbetet. För att ge några exempel hur 
det kan se ut så är temat i det här projektet ett molekyluniversum, centralidén att man ska navigeras 
omkring bland Access olika arbetsområden och kompetenser i universumet och den gestaltande 
idén att molekylerna ska vara röda eftersom man i slutet ska flyga ut ur universumet och märka att 
man kommit ut ur Access logotype, som är röd.

2.3 Synopsis
Tycker beställaren om konceptet fortsätter man med att skriva ett så kallat synopsis. Ett synopsis 
ska, relativt genomtänkt, gestalta hela filmhistorien i stora drag. Några fakta som ett synopsis kan 
eller bör innehålla är:

• Titel: Filmens titel eller projektnamn.

• Syfte: Vad har filmen för syfte, vad vill man uppnå med filmen?

• Budskap: Vad ska filmen ha för budskap, vad vill man säga till åskådaren?

• Målgrupp: Vilken är målgruppen, vilken typ av människor vill man nå ut till?

• Filmtyp: Vilken slags filmproduktion är det? Reklamfilm, Musikvideo, Dokumentär etc.?

• Berättarform: Vilken berättarmetod ska användas? Dramatisk, Episk, Lyrisk?

• Längd: Ungefär hur lång ska filmen vara?

• Innehåll: De viktigaste målstolparna i filmen förklarade i grova drag. Helhetsbilden av 
storyn ska framgå.

Synopsiset utgör sedan ofta en beslutspunkt för beställaren om filmjobbet ska utföras eller inte [12].

2.4 Manus
När synopsiset har godkänts så fortsätter man genom att, med synopsiset som underlag, visualisera 
storyn i olika scenindelningar och rita upp dessa. Man kan härifrån välja att utveckla något av flera 
olika sorters manus beroende på hur detaljrikt manus man behöver eller vill arbeta med. De 
huvudsakliga varianterna är [12]:

• Arbetsmanus: Ett grovt manus utan specifika detaljer.

• Konturskiss: Scenerna i grova drag med dialog och/eller speaker och hur de ska spelas.

• Manus: Komplett manus med fastställd dialog och/eller speaker och hur roller ska spelas.

• Bildmanus: Manus med bildbeskrivning för varje scen.
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Manuset bör innehålla samma information som synopsiset, men även fakta som t.ex. (Se Fig.8):

• Action: Vad som ska hända i scenen.

• Ljud: Vad för ljud och musik som ska vara med.

• Dialog/Speaker: Vad som ska sägas i scenen i speaker- eller dialogform.

• Anm: Speciella anmärkningar för scenen. Atmosfär, hur scenen ska eller kan filmas etc.

• Bild: Bildexempel på tagning.

Fig.8 - Exempel på en scenbeskrivning ur ett bildmanus (utan dialog/speaker).

2.5 Analys
En föranalys av vad man har att arbeta med är alltid fördelaktigt. Självklart måste man göra någon 
slags avvägning hur mycket tid man kommer spara på det och hur lång tid det kommer att ta. Men 
generellt sätt kan man säga att det oftast minskar på oförutsedda överraskningar och problem. 
Exempelvis kan man, innan man ska filma, åka ut och analysera de olika inspelningsplatserna för 
att redan i förväg kunna identifiera, annars oförutsedda, förutsättningar som man då istället kan 
utnyttja och utveckla projektet kring. 

Gör man exempelvis en dokumentär, eller någon annan sorts film som delvis baseras på redan 
tidigare producerat material, kan det vara en god idé att göra en materialanalys för att kunna 
fastställa vad som ska användas. Detta för att sedan kunna ta det materialets form i beaktande när 
man utformar det nya materialet. 

Ett tips för kartläggningar och analyser är att börja enkelt och odetaljerat med de viktigaste 
punkterna, så att varje enskild genomgång går så snabbt som möjligt, och sedan succsessivt bygga 
på med dokumentation. Överger man analysarbetet på grund av tidsbrist så har man på detta sätt 
ändå lite dokumenterat om allt istället för att ha mycket dokumenterat om lite, vilket kan göra hela 
analysarbetet oanvändbart.
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2.6 Redigering
När man redigerar film så finns det en del saker att tänka på som hur man vill att klippningen ska 
upplevas, vilket tempo man ska ha, vad varje övergång ska inge för känsla, osv. 

Grundläggande saker att tänka på kan vara att [13]:

• Alltid klippa i rörelse, så att filmen inte upplevs hackig.

• Hellre klippa för långt än för kort.

• Klippet ska ha ett syfte som för filmen/storyn/budskapet framåt.

• Klippet ska ta hänsyn till var åskådarens fokus låg innan övergången.

• Övergången ska ha önskad effekt på stämning och humör.

• Man inte ska bryta mot 180 graders-regeln i och med klippet (Se Fig.9). 

Fig.9 - 180-graders regeln går ut på att kameran får förflytta sig i ett område inom 180-grader. Om 
kameran går över den så kallade optiska axeln så kan man få oönskade effekter. Exempelvis om man, 
som enligt figuren, klipper från en position hos kamera 1 till en position hos kamera 2 får man effekten 
av att bilen ser ut att åka i motsatt riktning efter klippet [12].

Man kan även tänka på att olika övergångsmetoder ger skilda resultat och budskap. En kort 
beskrivning följer (Se Fig.10) [14, 15]:

• Rakt klipp: Man byter helt enkelt, rakt och slätt, bild.

Effekt: Obemärkt/”Naturligt”, representerar oftast samma plats och tid.

• Mix/Övertoning: Man tonar gradvis in nästa klipp över det föregående. 

Effekt: Avslappnat, lägre tempo, kan representera plats- eller tidsförändring. Kan även 
användas för att exponera varje klipp så lång tid som möjligt och ändå kunna hålla sig inom 
samma tidsram.
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• Toning: Bilden tonar ner till svart/vitt/färg för att sedan tonas upp igen till ett annat klipp.

Effekt: Markerar ofta början och slutet på en scen. Kan även representera en stor plats- eller 
tidsförändring. Toning till vitt kan ofta även innebära klipp till en drömsekvens eller att 
någon tänker tillbaka. Toning till färg görs i mer sällsynta fall för att få någon grafisk effekt 
specifik för filmens form. En snabb nedtoning och tillbaka kallas för ”dip”, tonar man t.ex. 
snabbt ner till svart och tillbaka kallas detta för ”dip to black”.

• Svep: Videobilden sveper in, exempelvis; horisontellt, vertikalt eller diagonalt.

Effekt: Ett effektivt sätt att markera platsförändring.

Vill man skapa mjukare övergångar med exempelvis övertoningar så är ett tips att klippa mellan 
bilder med likartade färger. På så sätt blir övergången inte lika tydlig och upplevs därav mjukare. 
Slutligen att tänka på är att det kan vara smidigt att arbeta med så kallade ”proxies” om man ska 
arbeta med lite större och tyngre filmredigeringar. Proxies innebär lågupplösta varianter av 
filmklippen man ska redigera, som i slutändan när all redigering är färdig, går att byta ut mot det 
högupplösta materialet.

Fig.10 - Vanliga övergångar vid filmredigering.

2.7 3D-modellering/animering och effektredigering
När man arbetar med 3D är ett knep för att få det att se bra ut att utnyttja ljus så mycket som 
möjligt. Genom att sätta snygga ljussättningar, med reflektioner och skuggor aktiverat, kan man 
förhöja något som ser rent av dåligt ut till något helt enastående. Baksidan av detta är att desto mer 
ljus, skuggor och reflektioner man arbetar med desto längre tar det att rendera materialet. Med de 
tyngsta funktionerna aktiverade kan även de simplaste 3D-miljöerna ta oacceptabelt lång tid att 
rendera. 

När man arbetar med att ta fram visuella effekter genom 3D-modellering/animering och program 
som After Effects ligger det  mycket i att lära sig knep för att på så smärtfria sätt som möjligt få 
fram tillfredsställande resultat. Det är exempelvis inte självklart att bara arbeta i 3D Studio även om 
man ska göra en film helt i 3D. I många fall kan man komma undan, eller få bättre resultat, genom 
att bara animera en del i 3D och sedan redigera resten i After Effects med t.ex. oskärpa, effektlager, 
tidsförskjutningar, olika animeringar etc. 
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Ett exempel kan vara när man i en film vill skapa en zoomning. Då kan man istället för att animera 
en kameraåkning i 3D Studio, skala upp en stillbild i After Effects, med rörelseoskärpa aktiverat, 
samtidigt som man tonar in en närbild över stillbilden15. Detta sparar tid i både animeringsarbete, 
renderingsarbete och ifall man behöver justera om zoomningen. Rörelseoskärpa i animeringar är ett 
enkelt knep för att göra så att saker ser bra ut och ska i regel användas så mycket som möjligt.

Smidigt i sånt här arbete är också att arbeta i 3D-sekvenser och bilder med alphakanal. En bild i 
RGB består av tre kanaler, en för varje färg, med ett visst antal bitar för varje kanal. Vanligast idag 
är 24-bitars bilder med 8 bitar för varje kanal. Detta ger 256 färgnivåer per kanal och ett totalt antal 
färger på 16,7 miljoner. Vissa bildformat stödjer dock en extra kanal, på 8 bitar, som kallas för 
alphakanal och anger bildens transparens. Detta utgör då en 32-bitars bild som kan innehålla 
genomskinliga partier och exempelvis när man renderar i 3D Studio kan man, genom att rendera ut i 
bildsekvenser med alphakanal, få 3D-modellerna frilaggda med transparent bakgrund. Detta är 
mycket smidigt om man vill lägga in 3D-animationer över film eller andra animationer. Exempel på 
bildformat som stödjer alphakanal är ”Targa” och ”PNG” [16, 17].

Att forma om redan existerande material är även ett bra sätt för att spara tid och används ofta i 
branschen precis som programmerare ofta lånar kod som de sedan skriver om. Detta gäller 
självklart bara så länge man modifierar om det lånade materialet till något helt eget. Ofta fungerar 
det lånade materialet som en utgångspunkt att få idéer eftersom det är lättare att ha något att arbeta 
utifrån än att börja helt från början.

En viktig sak att ta hänsyn till, när man arbetar med en filmproduktion som ska ha mycket effekter, 
är risken för ”kannibalisering”. Kannibalisering är ett uttryck som innebär att formen ”äter upp” 
budskapet och betyder alltså att man ska se upp för att överdriva den grafiska formen så att all fokus 
går till effekterna och budskapet går förlorat. 

2.8 Ljud- och musikredigering
Tre grundläggande effekter som används mycket inom ljudredigering:

• Normalisering: En funktion för att höja eller sänka ljud till en bestämd ljudnivå utan att 
ljudet distorteras. Genom att normalisera alla ljud man arbetar i får man en jämn och 
bestämd ljudnivå. En vanlig normalisering ligger vid -3dB [18].

• Limitering: En funktion som går ut på att man väljer en tröskel för ljudets nivå. Över 
tröskeln limiteras ljudet med ett visst förhållande. Exempelvis väljer man tröskeln -3dB för 
ett ljud och effekten limiterar ljudet med förhållandet 10:1 så sänks alla ljudnivåer som 
ligger över -3dB till en tiondel. ”Hard limiting” är ett uttryck för när ett ljud limiteras med 
ett högt förhållande. När ljud limiteras så hårt att det aldrig går över tröskeln kallas detta för 
”Brick wall limiting” vilket oftast innebär ett förhållande på 50:1 eller mer [19,20 ].

• Duckning: Förenklat går duckning ut på att en ljudsignals nivå påverkar en annan 
ljudsignals nivå. Detta används t.ex. av DJ:s när de ska prata och ljudnivån på musiken 
automatiskt sänks under dennes röst. Teorin är användbar inom ljudredigering när man alltid 
vill hålla sig runt en viss ljudnivå men ändå kunna lägga in ljudeffekter, speaker osv över 
musik [19, 20].

Använder man dessa tekniker på rätt sätt så kan man se till att få ett så balanserat och kraftfullt ljud 
som möjligt utan att skapa hörbara defekter vid uppspelning. Man måste vara försiktig när man 
limiterar ljud eftersom det vid en viss gräns skapar hörbara artefakter i ljudet. Men genom att 
limitera ett ljud så mycket som möjligt tar man bort onödigt höga ljudnivåer som inte märks vid 
uppspelning men som begränsar det övriga ljudets volym vid normalisering. Limiterar man först 
ljudet för att sedan normalisera det till -3dB så maximeras det och blir så maffigt och närgånget som 
möjligt (Se Fig.11). 

15 Just denna metod förtydligas ytterligare i avsnitt ”3.7.4 Scen 4”.
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Vill man över detta ljud lägga in en ljudeffekt men fortfarande behålla den totala ljudnivån på -3dB 
så kan man sänka nivån på ljudet precis när ljudeffekten spelas för att simulera duckning. På detta 
sätt behåller man kraftfullast möjliga utsignal för ljudet utan att riskera att göra ljudet ojämnt och 
spräcka maxgränsen för vad högtalarna klarar av.

Fig.11

1. Ett ljudklipp i sitt råa format.

2. Samma ljudklipp som först limiterats och sedan normaliserat till -3dB.

Självklart ska man, som med allt annat inom i den digitala världen, arbeta i okomprimerade format 
för att undvika att information i ljudet förstörs vid komprimering mellan sparningar och renderingar 
så att det i slutändan har otillräcklig kvalitet. Rekommenderat är att arbeta i wav-format16. 
Kvalitetsmässigt använder sig de flesta videoproduktioner av DAT-kvalitet som tillåter fyra olika 
samplingsvarianter 32 kHz med 12 bitar, och 32, 44.1 eller 48 kHz med 16 bitar. För maximal 
kvalitet, standard-DAT, används alltså samplingsfrekvensen 48 kHz med en kvantisering på 16 
bitar17.

2.9 Capture
Capture är när man överför filmat material från exempelvis videoband till datorn. Detta kan göras 
med t.ex. Adobe Premiere och vanligtsvis får man då in filmen i datorn som en Microsoft DV 
AVI18. Som PAL fås filen i upplösningen 720x576 med pixelförhållandet 1,07:1. Detta innebär att 
bildförhållandet är 5:4 och att pixlarna är lite bredare än de är höga, vilket kallas ”non-square 
pixels”. Bildformatet för en vanlig TV-bild ska dock vara 4:3 och anledningen till att PAL-formatet 
ser ut såhär är att bilden sedan dras tillrätta till 4:3 format när det går genom TV:n19. Skulle man 
skicka in en äkta 4:3-bild till TV:n skulle bilden där dras ut till ett felaktigt format. När man tittar 
genom en dator ska man för PAL dock ha upplösningen 768x576 med pixelförhållandet 1:1, kallat 
”square pixels”20. Det innebär ett äkta 4:3 format med helt fyrkantiga pixlar (Se Fig.12).

16 Information om formatet finns på <http://en.wikipedia.org/wiki/WAV> Hämtat 3/12 2006.
17 DAT står för Digital Audio Tape. DAT, samplingsfrekvens och kvantisering förklars ej närmre i denna rapport. 

Information om ämnena finns på <http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Tape> Hämtat 3/12 2006.
18 Information om avi finns på <http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave> Hämtat 3/12 2006
19 Anledningen till detta och mer information om ämnet finns på <http://forums.creativecow.net/cgi-

bin/new_page_wrapper.cgi?forumid=1&page=http://www.creativecow.net/articles/gerard_rick/pixel_madness/index
.html> Hämtat 3/12 2006

20 När man tar in DV PAL i After Effects kompenserar programmet för detta automatiskt. 
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Fig.12

1. Bildförhållande 4:3 med pixelratio 1,07:1. Ger fel proportioner, sfären dras ut på bredden.

2. Bildförhållande 4:3 med pixelratio 1:1. Ger rätta förhållanden, sfären blir perfekt rund.

En annan sak man måste tänka på när man tar in material från videoband är att det är i ”interlace”. 
Det innebär att bildrutorna ritas upp med varannan linje i bilden. Detta så att bildfrekvensen 25 
rutor/s ska kunna simuleras till 50 rutor/s genom att varje ruta först ritas upp med det ena linjefältet 
och sedan med det andra21. Man brukar tala om ”upper” och ”lower” field och en film kan vara 
inställd för att antingen rita upp det ena eller det andra först. Detta är viktigt att hålla reda på 
eftersom bilden exempelvis börjar hoppa om en videosekvens som spelats in med ”upper field first” 
sedan spelas upp med ”lower field first” inställt. För datorn vill man använda ett progressivt 
bildsvep. Det innebär att bilden ritas upp utan att separera linjer och är alltså motsatsen till interlace. 
När man med capture tar in video till datorn sätts linjefälten ihop till en progressiv helbild. Men 
eftersom det är en liten tidskillnad mellan linjerna så hamnar de i ofas. Detta skapar fel i bilden och 
linjerna kan urskiljas, särskilt vid horisontella rörelser. För att undvika detta måste man använda de-
interlace som tar bort det andra fältet och istället interpolerar ett nytt fält som sätts ihop med det 
första för att få en ”korrekt” helbild. (Se Fig.13).

Ett annat vanligt problem med capture är att man ofta får svarta kanter på videomaterialet i datorn. 
Detta är ett fel i DV-formatet och går inte att göra någonting åt mer än att redigera bort de svarta 
kanterna genom t.ex. skalning eller så som förklaras i avsnitt 3.10 Inhämtning av högupplöst  
material och rendering.

21 Det hade från början att göra med efteglödstiden i TV-apparaternas bildrör.
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Fig.13 

1. En videobild vars fält lagts ihop till en progressiv bild. Linjefälten ligger i ofas och bilden blir 
”hackig”.

2. Samma videobild där det andra fältet tagits bort och de tomma linjerna interpolarats utifrån det 
första fältet.

2.10 Rendering
Rendering är en mycket tidsödande process. Därför ska man, i så stor mån som möjligt, se till att 
man behöver rendera så lite som möjligt. Ett tips är att alltid rendera ut en okomprimerad version av 
det man gjort. Från denna version kan man sedan rendera till vilket önskvärt format som helst, 
vilket är bra i många situationer. Exempelvis om man har uppdrag att göra en film avsedd för 
webben som man sedan får en förfrågan på att leverera i DVD-format. Att alltid ha ett för-renderat 
slutmaterial att utgå från är även smidigt då det går avsevärt mycket snabbare att rendera då alla 
beräkningar för effekter och operationer på materialet redan är utförda. Detta slutmaterial ska alltid 
renderas som progressivt så att man kan utgå ifrån det vare sig man ska basera det för en rendering 
till ett material avsett för bild i upper field, lower field eller progressivt bildsvep.

Ett annat tips är att alltid rendera ut i bildsekvenser i exempelvis targaformat22. Behöver man ändra 
ett utrenderat material, mellan endast några få bildrutor, behöver man med den här metoden bara 
rendera ut just dessa bildrutor och sedan skriva över de gamla bildrutorna i bildsekvensen. Med 
denna metod får man välja att rendera ljudet och bilden för sig. Detta är dock endast fördelaktigt 
eftersom man då inte behöver rendera om hela materialet om man bara ska ändra ljudet i filmen23.

Det är sedan väldigt viktigt att ta reda på vilken utrustning ett vidoematerial skall visas med så man 
t.ex. vet vilken fältordning, ljudkvalitet och upplösning det ska renderas med. 

22 Eftersom det är ett okomprimerat bildformat med stöd för alphakanal.
23 Ljud går förövrigt mycket snabbare att rendera än bild.
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3 Genomförande
Själva genomförandet av projektet bestod i framtagande av koncept, synopsis och bildmanus 
parallellt med analys av material. För den mer praktiska produktionen arbetades sedan ganska 
överlappande med klippredigering, 3D-modellering/animering, komposition, effektredigering och 
ljud- och musik för att på ett bra sätt anpassa de olika delarna till varandra. Exempelvis togs 
passande musik fram i samband med kompositionsarbetet för att underlätta synkning, och i 
samband med skapandet av de första 3D-modellerna togs de in i After Effects och experimenterades 
med osv. 

3.1 Koncept
Arbetet började med en idéfas för att ta fram informationsfilmens koncept. Eftersom företagets 
idérikedom skulle framhävas så lades det vikt vid att ta fram ett väl genomtänkt, lite djupare 
koncept, snarare än att försöka ta fram något enklare och mer ”praktiskt” grafiskt sett. Exempelvis 
kunde alternativet ha varit att ta fram ett koncept som inte hade någon baktanke alls och som bara 
var koncentrerat på att se bra ut grafiskt. Här är målgruppen dock högt anställda och då antagligen 
väl utbildade män eller kvinnor som kanske kan bli mer imponerade av en genomtänkt baktanke än 
bara en stark grafisk presentation.

Grundidén gick ut på att presentera Access kompetensområden med hjälp av ett universum av 
molekyler där varje molekyl representerar ett kompetensområde inom företaget. Genom att sedan 
”flyga in” i olika molekyler kommer man in i nya universum som är utmärkande för just den 
molekylens kompetensområde. Exempelvis, om man åker in i en molekyl för webbdesign så kan 
man sedan komma in i ett nytt universum där de olika molekylerna på något sätt representerar olika 
sorters webbdesign-jobb. Fortsätter man sedan ännu ett steg och åker in i någon av de molekylerna 
så presenteras ett webbdesign-jobb av den sorten man flög in i, t.ex. i form av en kort filmsnutt eller 
animation om en webbsida som Access utvecklat. Med detta koncept kan man i filmen fritt och 
effektfullt navigera genom företagets olika kompetensområden, för att i slutändan flyga ut ur 
grunduniversumet och upptäcka att molekylerna bygger upp namnet Access. Detta med baktanken, 
och syftet att förmedla känslan, att företagets imponerande och vida kompetensområden är 
byggstenarna som bygger upp det starka och solida företaget och företagsnamnet Access. Konceptet 
passar även bra i det grafiska syftet eftersom det genom sitt krav på rymdmiljöer och svävande 
molekyler lägger upp för en grafiskt stark film.

Efter att konceptet tagit form konsulterades Access och idén lades fram. Konceptet godkändes och 
genom olika frågeställningar som förberetts avgränsades arbetet (Se Bilaga 1).

3.2 Synopsis
Efter att konceptet godkänts så började arbetet med att ta fram ett synopsis (Se Bilaga 2). Genom att 
tänka i dramaturgiska banor och att applicera avgränsningarna som fastställts på konceptet så togs 
ett synopsis lätt fram. Och även fastän filmen är ganska kort och inte ger något direkt utrymme för 
en story så kan det inte skada produktionen att följa den dramatiska strukturen medans man arbetar.

Dramaturgin är berättandets konst och genom att känna till och följa, eller medvetet bryta dess 
riktlinjer ges en grund för att engagera betraktaren. För att ådstakomma en dramatisk presentation 
av en film så kan man följa ett antal grundskeden i berättandet (Se Fig.14) [12]:

18



Fig.14 -  Konceptgraf för den dramatiska strukturen.

• Anslag: Filmens öppnande, olika element som är viktiga för fortsättningen av filmen 
introduceras.

I projektets fall: Ett svart hål drar ihop materia, ett ”big bang” urartar och access universum 
tar form.

• Presentation: I princip all information och bakgrund om filmens handling presenteras.

I projektets fall: Universumet presenteras och arbetskategorierna print, webb och video 
uppenbaras.

• Fördjupning: Filmens innehåll utvecklas.

I projektets fall: Man sugs in i videons universum och får presenterat olika sorters 
videoproduktioner i form av informativt, innovativt, glädjerikt och kraftfullt.

• Upptrappning och ”Point of no return”: Tempot och spänningen runt grundhandlingen 
trappas upp för att till sist komma till en ”Point of no return” där det gått så långt så att 
handlingen måste upplösas, något måste avslöjas.

I projektets fall: Musiken och stämningen trappas upp i och med varje kategori för att, efter 
slutet av kategorin kraftfullt, nå sitt klimax i en explosiv utåkning ur universumet och allt 
blir rött. Man förstår inte vad som händer och detta måste avslöjas, ”point of no return” har 
passerats.

• Upplösning: Vi har passerat ”the point of no return” och filmens upplösning träder in.

I projektets fall: Till slut ser man att man flugit ut ur, den röda, texten Access. Vi har nått 
upplösningen. Här spelas det på nyfikenhet för att förhöja dramatiken och engagera 
betraktaren. Detta kan behövas mot slutet av filmen där man ska presentera det absolut 
viktigaste av allt, poängen, det som vi verkligen vill att åskådaren ska minnas.

• Avtoning: Filmen lugnas ner efter klimaxet, själva poängen och baktanken med filmen 
avslöjas. 

I projektets fall: Vi har just flugit ut ur företagsnamnet Access och musiken ebbas ut i 
tempo och volym och det skapas ett lugn. Man ser poängen med att arbetsområdena print, 
webb och video, och alla dess typer av jobb som Access behärskar, är 
molekylerna/byggstenarna som bygger upp företaget. Tanken att Access är ett helt 
universum av kunskap och kompetens framgår. 
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Synopsiset godkändes men Access var lite rädda för att det skulle bli för mycket koncentration på 
molekyler så att det var dem man skulle minnas efter att ha sett filmen. De ville ha ett smart koncept 
men de ville även att man främst skulle ha de olika filmproduktionerna i huvudet efter att ha sett 
presentationen24. På grund av detta lades det senare stor vikt på att försöka korta ner tiden med 
molekyler så mycket som möjligt medan samtidigt få idén och baktanken att fortfarande lysa 
igenom.

3.3 Bildmanus
Bildmanuset togs fram genom att visualisera synopsiset i olika scen-indelningar. Dock är det väldigt 
svårt att ta fram ett bildmanus innan man har kännedom exakt hur man kan eller tänker göra och 
vilka effekter som finns att jobba med. Ingen större tid lades därför ner på att detaljera bildmanuset 
för att sedan exakt kunna följa det till punkt och pricka, utan det fungerade mer som en 
utgångspunkt för filmen, sen fick den formas som den ville (Se Bilaga 4).

3.4 Analys av material
Analysen av materialet började egentligen redan före framställningen av synopsiset. Detta för att 
innan kunna fastställa de olika filmkategorierna. Analysen fortlöpte dock sedan långt in i projektet 
för att kunna välja ut exakt vilka filmklipp som skulle användas. Genom frågeställningarna som 
gjorts fanns informationen att filmer till Cloetta Fazer, LHC, Linköpings Kommun, SAAB, 
Securitas, Widewox, Tekniska Verken och Östgötatrafiken skulle användas. Detta underlättade en 
aning men dessa företag/organisationer hade i de flesta fall beställt många fler än bara en film, så 
där fanns problemet att välja ut rätt filmer. Dessutom behövdes många fler och varierande filmklipp 
för att fylla presentationsfilmen och visa på Access bredd och flexibilitet.

Fördelaktigt var att endast de filmer som Access redan hade plockat ihop på en tidigare 
presentationsdvd25, och alla som gjorts därefter, behövde gås igenom. Detta gav runt 70-80 filmer 
att analysera, i annat fall hade material ända från 1985 behövt analyseras.

För att kunna göra en strukturerad och ordnad analys så skapades en lista26 över filmklipp (Se 
Bilaga 5). Faktorer som filmklippets namn, längd, typ av grafik27, ljud, musik och generell filmtyp 
dokumenterades (Se Fig.15). Här fanns inga genvägar utan detta utfördes genom att gå igenom 
varje filmklipp för sig28. 

Efter att listan slutförts kunde klippen lättare delas in i olika kategorier. Det är dock fortfarande inte 
helt trivialt att dela in så många olika filmklipp till bara några få kategorier. Indelningarna som 
utgicks ifrån var exponerande, informativa/utbildande, glädjerika/personliga, innovativa/grafiska, 
och kraftfulla. Beroende på en tidsgräns på runt tre minuter för presentationsfilmen så fastställdes 
att filmerna skulle delas in i fyra olika kategorier. Detta med tanken att varje kategori skulle få runt 
30 sekunder var att spela på och att det grafiska ”paketet” till filmen skulle få en speltid på ungefär 
en minut. Genom ytterligare analys för vad som verkade passande, generellt sett, för de olika 
filmtyperna, och genom diskussion med Access, fastställdes kategorierna till just informativt, 
glädjerikt, innovativt och kraftfullt.

24 Exempelvis för att de potentiella kunderna som ser filmen ska kunna peka ut att ”ungefär en sån där film vill vi ha”.
25 Där lågupplösta versioner av olika filmer de gjort lagts in.
26 Listan omfattade endast filmklipp som låg på den tidigare presentationsdvd:n då det materialet redan var samlat på 

en och samma plats. Filmer som gjorts efter materialet på presenationsdvd:n var inte så många till antalet och de var 
så färska så att Access själva hade lättare att ta ställning om dem. En lika omfattande och strukturerad analys 
behövdes då inte göras för de klippen. Vid detta tillfälle i projektet var inte heller alla filmer som är med i den 
slutgiltiga informationsfilmen ens producerade av Access. 

27 Exempelvis 3D, animering, film, foto, stillbild.
28 Självklart är det inte nödvändigt att gå igenom ett helt filmklipp i realtid så länge man analyserar hela klippet 

övergripande.
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Exakt vilka filmklipp som skulle vara med och höra till vilka kategorier stod inte klart förän mot 
slutet av produktionen. Dock underlättades valen betydligt av föranalysen och dokumentationen 
som gjorts.

Namn Filnamn Tid
(min)

Beskrivning

SAAB Aerospace Aerospace_vcd.mpg 0,17 Bild: Still
Musik: Lugn, rymd
Typ: Layout/Design, simpel

27M Technologies 27m_041122.mpg 1,03 Bild: Still, fina foton
Musik: Mysig discobeat, tempo
Typ: Layout/Design, gammal 3D

ALMI ALMI_reklamfilm.mpg 0,20 Bild: Still, ansikten
Musik: Skön beat, lugn med medeltempo
Ljud: Speaker, upprepande Almi
Typ: Layout/Design

 

Fig.15 - Lista för dokumentation av filmklipp.

3.5 Klippredigering
Nu när kategorierna hade fastställts och det klargjorts ungefär vilka filmklipp som skulle användas 
så var tiden inne att redigera ihop klippen för varje kategori. Här fanns ett syfte med att börja med 
just klippsammansättning och redigering istället för att börja med de grafiska detaljerna. Risken att 
arbetet skulle dra ut på tiden och bli problematiskt eller komma till en återvändsgränd var betydligt 
mindre, nästan obefintlig, vid klippredigeringen än vid 3D-modelleringen, effektredigeringen eller 
ljudredigeringen. Genom att börja med att sätta ihop de olika kategorierna så skulle filmen ha ett 
innehåll även om arbetet med den grafiska biten senare skulle komma att krascha och tvinga 
projektet att ta skada och/eller kortas ner.

Redigeringsarbete gjordes i Adobe After Effects av anledningen att det fanns mer kunskap om det 
programmet och att man i After Effects kan göra i princip exakt samma saker som i ett renodlat 
redigeringsprogram som Adobe Premiere plus mycket mer i effektväg. För att inte få för mycket 
prestandaproblem vid redigeringen så genomfördes klippningsarbetet med proxies för alla 
filmklipp.

Svårigheterna med redigering, av en sådan här typ av film, ligger i att man vill redigera ihop så 
många filmklipp som möjligt till så kort tid som möjligt och samtidigt få ut så mycket information 
som möjligt. För att lyckas med detta användes i detta fall mest övertoningar mellan klippen så att 
varje klipp skulle få ut så mycket information som möjligt (Se Fig.16). I övergångarna snappar man 
då upp innehåll från två klipp samtidigt, dock lite otydligare. Att toningar användes hade även syftet 
att få ett lite lugnare tempo i den längre filmvarianten eftersom det även skulle göras en kortvariant. 
Det var passande att göra den längre filmen lite lugnare och mer illustrativ och sedan koncentrera 
den kortare varianten på mer tempo och action29. 

Tillfällen där övertoningar inte användes var klipp som hörde till samma film där det inte var lika 
avgörande att få ut så mycket som möjligt av varje litet klipp. För att få med önskade sekvenser av 
vissa filmer användes även tidsmanipulering för sekvenser som t.ex. var längre än det fanns tid till 
eller sekvenser som var för korta för att det skulle passa in.

29 För vad skulle annars syftet vara att göra två olika versioner om de inte utformades för att vinkla presentationen på 
olika sätt och kunna användas till olika ändamål.
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Något som togs hänsyn till var den generella färgen för varje klipp, så att klipp med liknande färger 
i så stor mån som möjligt blev placerade efter varandra. Detta för att få så mjuka övergångar som 
möjligt. Varje kategori inleddes och avslutades även med en övertoning till vitt för att representera 
en dramatisk och drömliknande platsförändring. Till slut kunde också fastställas, till skillnad från 
vad som var tänkt i manuset, att kategoriordningen skulle vara informativt, innovativt, glädjerikt 
och kraftfullt  Detta helt enkelt på grund av att kategorin innovativt passade med ett lägre tempo än 
glädjerikt och idén var att tempot skulle öka successivt genom hela filmen.

Fig.16 - Redigering i Adobe After Effects där man t.ex. ser hur ett lager tonas över ett annat.

3.6 3D-modellering/animering
För att skapa molekylerna till molekyluniversumet kan man tänka sig flera olika metoder. Filmade 
plastmolekyler med chroma-key30, tvådimensionella figurer, eller att skapa hela scenen utan 
specialeffekter och istället bygga upp en rymd med plastmolekyler och andra rekvisita. Till den här 
produktionen lämpade sig dock 3D-modellering bäst eftersom det är ett område som Access berör 
frekvent och det är även relativt lätt att göra snygga molekylmodeller i 3D-miljö. Genom att 
modellera de berörda scenerna i 3D så passar de även bra in med resten av film-materialet31.

3.6.1 Test med modeller
När 3D-modellering fastställts som arbetsform så var det första momentet att snabbt göra en test på 
en ”molekylrymd” för att se om det blev ungefär som tänkt. Det första som gjordes var ett material 
och eftersom Access logotype är röd så skulle även molekylerna vara röda. Materialet skapades 
alltså i en klar-röd färg med en lite lutning åt det mörkare hållet. För att materialet inte skulle bli för 
matt och tråkigt men inte heller för blankt och skarpt så gjordes materialet ganska halvblankt, 
nästan plastaktigt (Se Fig.17). Anledningen till att materialet inte gjordes blankt och skarpt även fast 
detta är ett väldigt lätt sätt att få 3D-objekt att se ”bra” ut, var att ytan var tvungen att passa in med 
den glödande effekten som skulle läggas på senare, det lite diffusare skenet som skulle läggas på i 
After Effects och den mjuka universumsatmosfären som molekylerna var tänkta att sväva i. 

När materialet var klart formades molekylerna genom skapandet av sfärer och cylindrar som 
passades ihop med hjälp av ”align-tool” och lite manuella finjusteringar. Molekylerna gjordes sen i 
tre olika varianter vars uppbyggande objekt sedan grupperades i var sin ”molekylgrupp” och 
duplicerades upp för att skapa en rymd (Se Fig.18).

Eftersom molekylerna skulle sväva i en rymd och ljus antagligen kommer långt bort ifrån, från olika 
stjärnor och solar, så behövdes ingen extra ljuskälla mer än det grundljus som automatiskt används i 
en scen i 3D Studio. Detta fungerade realistiskt sett alldeles utmärkt av den anledningen att 
grundljuset baseras på en allmän ljuskälla som lyser upp allt, alltså precis som om en ljuskälla 
skulle befinna sig väldigt långt borta.

30 Chroma-key innebär att man filmar mot en enfärgad bakgrund, oftast i antingen blått eller grönt, och sedan digitalt 
ersätter den blå eller gröna färgen mot annat filmat material.

31 Hade man t.ex. filmat molekylmodeller så hade det sedan gett en konstig kontrast mot de grafiska filmklippen.
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Fig.17 - Material till 3D-molekyl.

1. Helt matt material, upplevs mjukt, som t.ex. tyg.

2. Halvblankt material, upplevs halvmjukt, som t.ex. hårdplast.

3. Blankt material, upplevs hårt, som t.ex. porslin.

Fig.18

1. Cylinder och sfär

2. Cylindrar och sfärer dupliceras och passas samman.

3. Tre olika molekylvarianter skapas och grupperas var för sig.

4. Varianterna dupliceras upp till ett större antal för att utgöra en ”rymd”.

23



3.6.2 Test med effekter
Nu när material, molekyler och ljuskälla skapats var det dags att testa en metod för att göra allt att 
se lite mer ”levande” och fantasiliknande ut. Denna metod kallas för ”bloom-effect” och är något 
som blivit väldigt populärt de senaste åren primärt i olika dataspel. Tekniken går ut på att få 
realistiska materialutblödningar och glödningar som skapas när föremål i verkligheten får utstå stark 
belysning. Sedan att överdriva denna effekt för att få en varmare, mjukare och snyggare känsla i 
grafiken32.

Ett sätt att göra denna effekt i 3D Studio är att under ”Environment and Effects” lägga till ”Blur” 
och där under ”Pixel selections” istället för att ha valet ”Whole image” ikryssat, som då innebär att 
man lägger suddighet över hela bilden, endast kryssa i valet ”Luminance” och där justera 
parametrarna tills man får önskad effekt. Att lägga suddighet över luminansen i bilden innebär 
istället att man adderar en suddighet av varje objekts ljusutsöndring på bilden (Se Fig.19) [21]. 

Fig.19

Till vänster. Ett sätt att härma ”Bloom-effect” i 3D Studio Max.

1. Objekt utan ”Bloom”.

2. Objekt med ”Bloom”.

32 För intresserade finns mer att läsa om tekniken på <http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom_(shader_effect)>.
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Resultatet ser mycket bättre och effektfullare ut än innan. Dock slopades denna effekt senare 
eftersom den inte fungerade bra ihop med bildformat med alphakanal. Dessutom blev det smidigare 
att skapa en liknande effekt i After Effects istället eftersom den då blev lättare att justera33.

En annan effekt som utforskades var funktionen för ”Multi-pass” för att skapa skärpedjup i bilden. 
Effekten fungerar så att den renderar bilden flera gånger från olika utgångspunkter och räknar sedan 
ut en generell genomsnittsbild utifrån bilderna. Det man sedan kan ådstakomma med effekten är att 
skapa skärpedjup eller rörelseoskärpa. ”Multi-pass”-effekten sätter man på under 
kameraegenskaperna och när man där valt ”Depth of field” så finns ett par olika konfigurationer 
såsom hur många renderingspunkter, man ska använda och om man ska använda det markerade 
objektets avstånd som fokuspunkt eller om man ska ställa in ett fast avstånd för skärpa (Se Fig.20).

Fig.20 

Till vänster. Konfiguariontsruta för ”Multi-pass”-effekt med ”Depth of field” som val.

1. Renderad vy utan ”Multi-pass”-effekt för skärpedjup.

2. Renderad vy med ”Multi-pass”-effekt för skärpedjup.

33 I 3D Studio får man lov att, med en generell effekt som den här, rendera ut hela sekvensen för varje liten justering 
man gör. Effekten ”Glow” användes sedan i After Effects för att simulera samma effekt. 
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”Multi-pass”-effekter är dock extremt tidsödande att rendera. I fallet som den här filmen användes 
standardvärdet på 12 pass, vilket gjorde att renderingstiden blev 12 gånger så lång som vanligt. En 
rendering som i normala fall skulle ta 30 minuter tog då alltså istället 6 timmar. Därför användes 
bara den här metoden för att skapa djuposkärpa i närbildssekvensen på molekylen i början av 
filmen. Den sekvensen var i störst behov av att ha en snygg djuposkärpa på grund av sitt perspektiv 
och att den skulle vara så närgången. Övriga sekvenser där någon form av djuposkärpa var önskat 
användes istället metoden att helt enkelt lägga på oskärpa genom After Effects34. Detta sätt var mer 
flexibelt konfigurerbart och hade helt klart tillfredställande resultat för ändamålet.

3.6.3 Slutgiltig realisering och animering
Det hade nu utforskats och bekräftats att metoden med modellerade tredimensionella molekyler 
skulle fungera bra och att det gick att få fram ett grafiskt tillfredställande resultat. Tillfället hade 
kommit att realisera de slutgiltiga universumen, animeringarna och sekvenserna. Detta inleddes 
med att i princip börja från scratch och modellera upp åtta olika sorters molekyler i tre olika nyanser 
av rött (Se Fig.21).

Fig.21 - Åtta olika varianter på molekyler skapades för att ge variation.

Detaljnivån höjdes även för varje molekyl genom att öka antalet segment de var uppbyggda av. 
Molekylerna duplicerades sedan upp till en tillfredställande mängd för respektive sekvens som 
skulle göras. Sedan var det meningen att få effekten av att molekylerna svävade i rymden i noll 
gravitation och vakuum. Detta genom att använda roteringsverktyget och först slumpvis välja 
ungefär hälften av alla molekylerna. Därefter animera en långsam rotation runt en axel. Sedan välja 
andra hälften, rotera runt samma axel åt motsatt håll och sedan göra detta för ännu en axel. Detta 
fungerar dock bara om man väljer att varje objekt ska rotera runt sin egen axel och inte, exempelvis, 
den allmänna axeln för hela vyn. Något som lätt ändras genom att välja orientationsvalet ”local” 
istället för ”view”, som är standard, i rullmenyn som ligger på huvudpanelen (Se Fig.22).

34 Mer om detta förklaras i avsnittet ”3.7 Grafiska element och effekter”.
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Fig.22

1. Objekt väljs lätt med dialogrutan ”Select Objects” som öppnas på huvudpanelen eller med 
snabbknapp ”H”.

2. Valet ”local” selekteras under en rullmeny på huvudpanelen och slumpvis valda molekyler roteras 
runt sin egen axel.

3. Två ”keyframes” med olika rotationsvärden skapas på tidslinjen och programmet kalkylerar rörelsen 
emellan.

Sekvensanimationerna gjordes genom att animera positionen och rotationen på olika kameror som 
placerades ut i rymden. Ett frågetecken vid denna tidpunkt var hur mycket som skulle animeras i 3D 
Studio och hur mycket som skulle animeras med hjälp av zoomingar, panoreringar och effekter i 
After Effects. Med detta i åtanke, och vetskapen att det är mycket tidsödande att rendera om 
materialet, så skapades alla sekvenser med kompletta animationer som det var tänkt att se ut i 
filmen. Med den utgångspunkten skulle det vara möjligt att bara använda sig av animationerna från 
3D Studio om man ville men att också ha möjligheten att animera om materialet i After Effects, 
t.ex. genom tidsförskjutningar eller zoomningar mellan frysta bilder etc. 

Med detta sagt så kan även tilläggas att flera olika varianter och versioner av olika sekvenser blev 
tvungna att skapas ändå och att 3D-modellering/animering är ett väldigt tidsödande arbete. Det är 
då mycket hjälpsamt att i förväg ha ett väl genomtänkt arbetssätt för hur man tänker jobba med 3D-
modelleringen/animeringen.

För att gå vidare och se vilka olika sekvenser som skulle skapas så kan man ur bildmanuset (Se 
Bilaga 4) utröna behovet av följande sekvenser: 

• En stor översiktsbild av universumet där kameran sedan zoomar in på huvudmolekylen och 
roteras för att fokusera på tre olika ”atomer”. En för print, en webb och en för video.

• En inåkning fram till en huvudmolekyl i en tätare, mindre rymd där kameran sedan 
fokuserar på fyra olika atomer. En för informativt, en innovativt, en glädjerikt och en för 
kraftfullt.

• En för utåkning genom hela universumet där ännu fler molekyler än innan visas i en 
översiktbild.
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Eftersom det även fanns möjligheter att påverka animeringarna på olika sätt i After Effects så togs 
dessa sekvenser fram i samband med arbete i det programmet. Det tog därför flera olika versioner 
och laborationer med olika sätt att lösa sekvenserna på innan det ledde till tillfredställande resultat. 
Men huvudsakligen togs fyra olika sekvenser fram varav en skrotades och tre används i filmen 
(Se Fig.23). 

Fig.23

1. Inledningssekvensen, inzoomning och fokusering på tre atomer. Den enda sekvensen med 
multi-pass-funktion för skärpedjup. Används i filmen.

2. Sekvens för videouniversumet, inåkning och fokusering på fyra atomer. Gjordes även i 
utåkningsvariant. Används ej i filmen.

3. Sekvens för videouniversumet, inåkning och fokusering på fyra atomer. Används i filmen.

4. Utåkning från det totala universumet innehållande 181 molekyler. Används i filmen.

Exempel på mindre laborationer som utfördes, som inte används i den slutgiltiga filmen, var en 
utåkning från texten ”ACCESS” och ytterligare en version av videouniversumets sekvens som i 
princip var en mix av den första versionen och den som kom att användas i slutändan. Anledningen 
till att den första versionen av videouniversumets version skrotades var att filmen blev för ensidig 
då det totala universumet och videoatomens universum såg nästan likadana ut. Den nya versionens 
syfte var att ge ett högre tempo med mer action och att ge mer utrymme för bakgrunden35. 

Med de tre sekvenserna, som bildmanuset antydde, klara så var därmed animerings- och 
modelleringsarbetet i 3D Studio Max färdigt. Sekvenserna renderades ut progressivt i 768x576 som 
targa-sekvenser med alphakanal så att de smidigt skulle kunna användas i Adobe After Effects mot 
en annan bakgrund.

35 Varför förklaras i avsnittet ”3.7 Grafiska element och effekter under 3.7.5 Scen 5”.
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3.7 Grafiska element och effekter

3.7.1 Namnskyltar
Något som var av intresse för Access var att visa textskyltar, över filmklippen de gjort, med 
kundernas namn. Detta eftersom det skulle ge ett positivt budskap, till potentiella kunder, att 
företaget redan arbetar mot andra stora och seriösa kunder som exempelvis Cloetta Fazer och 
SAAB. Eftersom filmklippen hade delats upp i fyra olika kategorier så kom tanken att göra 
namnskyltarna i fyra olika grafiska teman för att representera och förstärka känslan av varje 
kategori. En viktig faktor i det här arbetet var att se till så att skyltarna inte skulle dra för mycket 
fokus från själva filmklippen. De fick alltså inte röra sig för mycket eller t.ex. ha störande färg etc. 
En beslutspunkt stod här i om skyltarna skulle innehålla rörelse överhuvudtaget eller om de skulle 
vara helt statiska. I slutändan valdes att använda rörliga skyltar för att göra filmen lite mer levande. 
Detta krävde lite mer eftertanke, i och med behovet av att anpassa en lagom nivå så det inte störde, 
men ansågs vara värt besväret. Det var ju även meningen att filmen skulle visa upp så mycket liv 
och flexibilitet som möjligt för att demonstrera för kunden vad som kan göras. 

3.7.1.1 Kraftfullt

Arbetet började med skylten som skulle representera kategorin kraftfullt. Kraftfullt kändes enklast 
att börja med eftersom den inte behövde någon egentlig baktanke, den skulle bara vara grafiskt 
stark. Idén kom ganska fort och baserades på att använda en fyrkantig skylt med ett effekftullt 
filmklipp, som Access gjort, rullandes i bakgrunden. En ram gjordes till skylten i photoshop genom 
att använda verktyget för rundad rektangel. En snabb genomgång av kraftklippens generella 
färgtema antydde att en blå skylt skulle passa in bra. Därav ändrades inställningarna för färgton, 
mättnad och färgbalans för att få en passande blå färg på skylten. Detta istället för den gröna tonen 
som klippet, som utgjorde bakgrunden på skylten, hade som färg från början. Ljusheten sänktes 
också så att de flygande, vita siffrorna i filmklippet inte skulle störa texten på skylten. 

För att inte få skylten att se så stel och fyrkantig ut, och bättre passa in med de kraftfulla klippen36, 
så användes effekten ”Shine37”. Genom att använda effekten som en mask med fjädring så suddades 
skylten ut ojämt i höger och vänster kant, vilket gav en passande effekt för temat. Till sist valdes 
teckensnittet ”Almonte” för texten som skulle skrivas på skylten. Det passade in bra då det hade 
karaktär men ändå inte var för extremt. För att lyfta fram texten och skapa lite perspektiv så lades 
även en skugga bakom texten (Se Fig.24).

Fig.24

1. Skyltens filmklipp inpassat i ramen.

2. Färgton, mättnad och färgbalans justerat.

3. Det slutgiltiga resultatet med effekten shine och text tillagt.

36 De kraftfulla klippen var uttagna för att vara så effektfulla som möjligt och att inte ta någon hänsyn till rena 
strukturer.

37 Shine är en effekt som inte följer med Adobe After Effects som standard utan är utvecklat av företaget Trapcode och 
måste köpas till.
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3.7.1.2 Informativt

Nästa skylt att tas itu med var den som skulle representera kategorin informativt. Idén uppenbarades 
även här ganska omgående. Den gick ut på att skylten skulle vara ritningsinspirerad och bestå av 
någon sorts linjer med pilar och mått. Problemet var hur detta skulle genomföras. 

Den första tanken var att scanna ett rutat papper och animera blyerts ritandes på det. Efter mer 
eftertanke ansågs dock att detta inte skulle passa ihop med film-materialet, som i denna kategori 
mest bestod av 3D-animeringar. Efter några mindre laborationer i Photoshop och After Effects så 
upptäcktes en metod för att få fram en mer passande form. Metoden gick ut på att, i After Effects, 
lägga effekten ”Grid” på ett enfärgat lager. På detta sätt skapades ett rutnät som gick att manipulera 
och animera på olika sätt väldigt enkelt. En zoomning gjordes sedan i rutnätet genom att animera 
dess ankarpunkter. På detta skapades två, ”ritningsinspirerade”, pilar i Photoshop som importerades 
till After Effects. Genom att animera pilarnas skala och samtidigt skala upp texten på skylten så 
genererades effekten av att pilarna ”drog ut” texten. Det beslutades sedan att skylten skulle bli för 
rörig om fler element, som t.ex. måttangivelser etc, skulle läggas till så som det var tänkt från 
början. Samma ram som användes till skylten för kraftfullt lades även till skylten. Allt slutfördes 
sedan med att lyfta fram skylten från bakgrunden genom att lägga ett halvtransparent, svart lager 
bakom rutnätet och addera en generell skugga för det hela. Färgen för skylten valdes till vit 
eftersom den skulle kännas ren, enkel och neutral. Teckensnittet som användes till kraftfullt passade 
in bra och användes även här (Se Fig.25).

Fig.25

1. Ett vitt lager med effekten ”Grid”.

2. Ram och pilar tillagt över rutnätet.

3. Det slutgiltiga resultet med text, skugga och ett svart, halvtransparent lager lagt bakom skylten.

3.7.1.3 Innovativt

Innovativt var nästa kategori att behandlas. Här var idén mycket svårare att få fram, meningen var 
ju att skylten skulle representera något innovativt. Det lades ner ganska mycket tankearbete på detta 
och första idén var att göra en mosaik-liknande form för skylten. Det var tänkt att skylten skulle 
bestå av mosaic-aktiga rutor som tonades upp och ner efter varandra. Resultatet blev dock inte så 
bra som tänkt och effekten tog även för mycket fokus. Nästa idé var att testa en liknande metod som 
för kraftfullt-skylten. Detta med ett annat filmklipp, som ansågs innovativt och ganska sobert, i 
bakgrunden. Men den här typen av skylt lämpade sig inte grafiskt för filmklippen i kategorin, så den 
passade inte in. Till slut valdes då att, istället för att göra en ”innovativ” skylt, koncentrera på 
filmklippens grafiska form istället. Klippen kunde generellt sett anses som väldigt ”rena” och därav 
valdes i slutändan att göra en enkel och ren skylt. Med samma teckensnitt som innan, i det här laget 
för att vara konsekvent, lades en svart, halvtransparent, ruta in bakom. Skylten fick sedan sin 
grafiska ”touch” av att den med animerng av gaussisk oskärpa och effekten ”twirl”, tonades in över 
bilden (Se Fig.26).
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Fig.26

1. Den första, mosaic-inspirerade, varianten som testades.

2. Den andra varianten som testades med samma koncept som skylten för kraftfullt.

3. Den slutgiltiga skylten som formades med tyngd på enkelhet.

3.7.1.5 Glädjerikt

Skylten som skulle representera kategorin glädjerikt var med råge den svåraste att göra. Den var 
tänkt att ge en känsla av glädje samtidigt som färgen var tvungen att passa in generellt med de olika 
klippen, samtidigt som den inte heller fick ta för mycket fokus. Första tanken var att göra något 
slags moln, men den övergavs. Andra idén, i och med fullständig idétorka, var att göra en lite bullig 
skylt med samma koncept som skylten för kraftfullt och med ett klipp i bakgrunden föreställande 
glada människor. Resultat kändes dock lite för fånigt och idén övergavs. Nästa koncept gick ut på 
att göra en enfärgad skylt med någon slags kontur av blommor eller solar. Resultatet blev för yvigt, 
taggigt och tråkigt så idén övergavs väldigt fort och testades inte ens i filmprojektet. Dock 
inspirerade idén till nästa variant som användes länge i projektet. Den gick ut på att gömma 
skylttexten i en bädd av blommor och sedan tona ner blommorna successivt för att visa texten. Vid 
en korrektur ansågs den senare att behöva bytas, då den grafiska formen inte helt passade in med 
film-materialet (Se Fig.27).

Fig.27

1. Det första konceptet med ett filmklipp i skylten.

2. Andra idén med en enfärgad skylt med blommiga konturer.

3. Det ej godkända konceptet med en bädd av blommor som tonas och avslöjar texten.

Till slut skapades en skyltmodell med tillfredställande resultat. Denna med tanken att framställa den 
glada känslan genom en glad färg och strävan att göra en enklare, renare skylt som samtidigt inte 
fick vara för stel och tråkig. Resultatet togs fram genom att forma om Polly-loggan. Denna passade 
utmärkt då loggan har en glad, gul färg och är lite bullig och charmig. Eftersom Access hade loggan 
i vektorformat så var det utmärkt att forma om den i Adobe Illustrator och behålla den i 
vektorformat för att få den så skarp och ren som möjligt. Genom att med pennverktyget lägga till 
fler punkter på vektorerna och sedan forma om dem, skapades till slut skylten. Detta efter ett par 
laborationer med olika omformningar av p:et och l:et, p:et valdes till sist för att det var lättare att 
forma om till en symmetrisk form. Presentationen av skylten kryddades även genom att, i början av 
varje klipp, snabbt skala upp den för att ge känslan av att den flyger fram emot en. För att vara 
konsekvent användes samma teckensnitt som innan med skugga bakom (Se Fig.28).
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Fig.28

1. Polly-loggan

2. P:et i polly formas om i Adobe Illustrator.

3. Det slutgiltiga resultatet med skugga och text.

3.7.2 Effekter och komposition

3.7.2.1 Scen 1-2

Det första egentliga specialeffektsarbetet började passande med att realisera scen 1 och 2. Arbetet 
tog form i väldigt mycket laboration men den grundlägganden tanken på hur det skulle se ut gick 
bra att förverkliga. Viktigast för scen 1 och 2 var materiainsuget och explosionen. Det fanns två 
initiala tankegångar hur det skulle lösas, antingen genom att animera 3D-molekyler som sögs in och 
sedan slungades ut eller att använda filmklipp på riktiga explosioner och manipulera dessa. Metod 
två valdes på grund av att det hade högre potential för att ge ett tillfredställande resultat och det 
uppskattades som mindre tidskrävande. 

Access hade inköpt material med filmklipp på olika explosioner och det första momentet låg i att 
analysera dessa klipp och försöka hitta en passande explosion. Efter genomgång och jämförelse av 
åtskilliga explosioner så valdes till slut ett filmklipp med en explosion som var ganska liten men 
som innehöll partiklar som flög emot kameran. Effekten med ett svart hål skapades då genom att ta 
slutet av explosionen och spela den baklänges och sedan lägga en svart cirkel framför. Eftersom 
materiat skulle vara rött så ändrades värde på färgton och mättnad tills en passande röd färg erhölls. 
För att sedan göra sekvensen lite mer ”magisk”, eftersom det ändå skulle representera ett 
universums skapelse, användes effekten ”glow” på klippet. 

Explosionen använde sedan samma princip fast den spelades framlänges i fyra gångers hastighet så 
att den skulle ha lite mer tryck. På explosionen lades även effekten ”Shine” och en ”Lens flare”, 
som ökar i ljusstyrka med tiden (Se Fig.29). Genom att snabbt tona in och ut ett vitt lager över 
bilden, lades till sist ett snabbt vitt blink mellan scenerna för att ge känslan av att en enorm 
explosion var på väg. Texten 1985 som enligt manus skulle stå i scen 1 valdes att inte tas med då 
det kändes som att scenen skulle gå lite för fort för att det budskapet skulle nå fram.
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Fig.29

1. Den utvalda explosionen utan modifiering.

2. Explosionen med justering av färgton/mättnad och en svart cirkel framför.

3. Effekten ”Glow” tillaggd, det slutgiltiga resultatet för scen 1.

4. Det slutgiltiga resultatet för scen 2 med samma princip som scen 1, plus en ”Lens flare”-effekt och 
effekten ”Shine”. 

3.7.2.2 Scen 3

För att i scen 3 skapa ett universum behövdes någon slags rymdbakgrund. Idén var att lägga till 
”Lens flares” på en svart bakgrund för att skapa en stjärnhimmel. En annan metod hade varit att helt 
enkelt rita små vita prickar på en svart bakgrund, men en ”Lens flare” ger lite mer karaktär som en 
stjärna. Först var stjärnhimlen tänkt att göras i After Effects men det visade sig att det lämpade sig 
bättre att göras i Photoshop. Dels för att slippa skapa extremt många effektlager med ”Lens flares” i 
After Effects, och riskera haveri, och dels för att reflexerna som effekten skapar skulle gå att 
redigera bort. Himlen skapades sedan med tre olika typer av lens flares, vars reflexer redigerades 
bort, som duplicerades upp i varierande storlekar (Se Fig.30). Bakgrunden gjordes i upplösningen 
1024x768, alltså högre upplösning än filmens upplösning, så att möjligheten att animera rörelse i 
stjärnhimlen skulle finnas om det behövdes.

Fig.30 

1. ”Lens flare”-effekt med reflex.

2. Den slutgiltiga stjärnhimlen bestående av tre olika typer av ”Lens flare”-effekter som duplicerats.
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Rymden hade nu en stjärnhimmel men det skulle behövas lite mer rymdkaraktär till bakgrunden för 
att göra den bra. Tanken här var att uppnå stämningen som eftersöktes genom att lägga till någon 
form av nebulosor till rymden. Som tur var hade det tidigare, vid genomgången av explosions- 
klippen, visat sig att vissa delar av explosionerna kunda lämpa sig utmärkt för detta. Dessa delar 
hämtades in till After Effects i targa-format. Bildrutorna med bäst form placerades sedan ut mot en 
svart bakgrund med funktionen ”Transfer mode” inställd på ”Add”. ”Transfer mode” avgör hur 
lager i After Effects skall tolkas med underliggande lager. Inställningen ”Add” gör då så att lagrets 
bildinformation adderas med det underliggande lagrets. Sedan ändrades värden för opacitet, färgton 
och mättnad för att ge bilderna röd till röd-lila färger. Dessa färger passar för en rymdmiljö och de 
skulle även passa in med de röda molekylerna. Arbetet med nebulosorna valdes att göras i After 
Effects, och inte i Photoshop, för att det kändes smidigare att korrigera position, opacitet, färgton 
och mättnad i After Effects (Se Fig.31). Universumsbakgrunden gjordes senare ytterligare i en 
version till för videorymden, men eftersom den senare arbetades om så användes den andra 
bakgrunden aldrig i den slutliga filmen.

Fig.31 

1. De utvalda explosionsbildrutorna intagna i Adobe After Effects och adderade med bakgrunden.

2. Det slutgiltiga resultatet för universumsbakgrunden med stjärnhimlen tillagd och färgton, mättnad 
och opacitet justerat.

När rymdmiljön skapats var det dags att lägga till molekylsekvensen som animerats i 3D Studio. 
Först anpassades hastigheten om för animationen genom tidsförskjutning. På molekylerna lades 
sedan en svag effekt av gaussisk oskärpa. Detta gjorde att stora objekt till synes knappt förändrades 
men små objekt blev märkbart lite suddigare38. Önskan var att skapa en aning djuposkärpa i bilden, 
men bara en aning eftersom skulle vara en översiktsvy. För att simulera ”Bloom”-effekten, som 
övergavs att göras i 3D Studio, lades effekten ”Glow” på molekylerna. Effekten blev inte lika bra 
som i 3D Studio, men tillfredställande. Till sist animerades blixtar slående mellan molekylerna, som 
tänkt efter manus, med hjälp av effekten ”Advanced lightning”. Blixtarna hölls i samma färgområde 
som resten av scenen, dvs röd till lila. De passades sedan in i molekylanimeringen genom att 
animera värdena för ursprungspunkt och riktning efter olika atomers positioner. Effekten förstärktes 
även genom att lägga till ett vitt blink över bilden vid varje blixts nedslag (Se Fig.32).

38 Ett litet objekt påverkas naturligtvis mer av en liten effekt av oskärpa än vad ett stort objekt gör.
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Fig.32

1. Molekylsekvensen inlagd över rymdbakgrunden i After Effects.

2. Effekten ”Glow” och gaussisk oskärpa tillagt.

3. En annan variant av glow som testades men som blev för extrem och särskilt dålig i närbilder.

4. Blixtar animerade mellan atomer med ett vitt blink för att förstärka nedslaget. 

3.7.2.3 Scen 4

Först gjordes övergången till scen 4 genom en kameraåkning i animationen från 3D Studio, men 
detta blev för långsamt och lamt. Att snabba upp inåkningen genom att använda effekten ”Time-
remapping”, en effekt till för att tidsjustera lager, gav dåligt resultat eftersom detta även snabbade 
upp rotationen på molekylerna. Istället valdes att göra en inzoomningseffekt genom att aktivera 
funktionen för rörelseoskärpa39 och sedan snabbt skala upp molekylanimationen. Genom att mitt i 
zoomningen snabbt tona in en bild där kameran redan var inzoomad på atomen, fullföljdes effekten. 
På grund av rörelseoskärpan skapades på det här sättet en effektfull zoomning vars trick ögat inte 
hinner genomskåda. Inzoomningens realism förhöjdes sedan en aning genom att i, samband med det 
andra, även skala upp rymdbakgrunden någon procent. Eftersom den inzoomade sekvensen inte 
innehöll så många molekyler i bakgrunden skalades en kopia av den tidigare översiktsbilden upp i 
den för att skapa illusionen av att molekylerna inte tog slut. Genom att använda denna metod 
besparades tidsödande arbete i 3D Studio som annars hade inneburit att behöva skapa fler molekyler 
och hitta någon effekt för hur långt bort från kameran objekt skulle synas40. 

39 Effekten ger bara resultat på saker som animeras med olika rörelse i After Effects och hade inte fungerat för den 
redan animerade kameraåkningen från 3D Studio.

40 Om fler molekyler skulle skapas och sedan alla av dem synas i bilddjupet skulle hela bakgrunden fyllas molekyler.
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Eftersom scen 4 hade animerats med djuposkärpa, simulerad genom 3D Studio, så fejkades 
bakgrunden att följa med denna genom att lägga på gaussisk oskärpa på den. För att ge lite liv åt 
bakgrunden och få den att kännas med dynamisk animerades vandrande blixtar mellan molekylerna 
(Se Fig.33).

Fig.33

1. Uppskalning av huvudanimationen och bakgrundskopian utan rörelseoskärpa aktiverat.

2. Samma bildruta med rörelseoskärpa aktiverat.

3. Bilden byts till den redan inzoomade delen av animationen. Här: sekvensen utan någon 
bakgrundskopia.

4. Genom att lägga till en kopia av den föregående översiktsbilden i bakgrunden ser universumet ut 
att inte ta slut. En av blixtarna till för att ge mer liv åt bakgrunden syns i nedre högra hörnet.

Nästa uppgift låg i att lägga på texterna som sedan skulle skina ut ur molekylens atomer. Det här 
arbetet präglades gång på gång av en mängd justeringar för att få texterna att passa in så bra som 
möjligt41. Effekten skapades genom att lägga en text på atomen i fråga och sedan animera 
positionen och skalningen utefter atomens rörelser så att texten såg ut att sitta fast på den. 
Anledningen till att den här metoden valdes, istället för att t.ex. fästa en text på atomen i 3D Studio, 
var för att det uppskattligen skulle bli enklast att skapa effekten av att texten sken ut ur atomen i 
After Effects. Tecksnittet för texten valdes till det ganska neutrala och lättlästa teckensnittet 
”Myriad Pro” för att  motverka att texten skulle bli för svårläst när skenet lagts på.

41 Exempelvis var texterna tvungna att passas om varje gång animationen för molekylen förändrades eller gjordes om. 
Detta kunde ske t.ex. för att någon miss upptäckts eller någon justering upptäckts vara nödvändig för känslan i 
animationen.
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För att sedan skapa känslan av att texten brände och sken ut ur atomen användes effekten ”Shine” 
med en eldliknande vit-orange-röd färg. Genom att animera skenets opacitet och  ursprungspunkt 
åstadkoms det eftersökta resultatet. En kopia av texten, där effekten ”Shine” avlägsnades,  lades 
sedan in bakom originalet för att göra texten lite tydligare och förstärka effekten av att ordet 
verkligen glödde på atomen. För att få textkopian att efterlikna glöd så bra som möjligt, färglades 
den som orange och gjordes mjuk och diffus med hjälp av effekten för gaussisk oskärpa. Ett 
alternativ för att framhäva textens konturer hade varit att ändra ”Transfer mode” för effekten 
”Shine”. På det här sättet blir dock texten helt skarp och går inte att manipulera med effekter eller 
opacitet utan att även påvärka skenet. ”Transfer mode” för de båda textlagrena sattes sedan till 
”Add” för att få texten att smälta ihop med atomen så bra som möjligt42, detta ökade även skenets 
intensitet på ett positivt sätt (Se Fig.34).

För att förhöja animationens känsla synkroniserades även hela scenen, och framför allt molekylens 
rotation, till musiken med hjälp av ”Time-remapping”. Scenens slut skapades sedan med en 
övergång till vitt samtidigt som kameran från 3D-animationen zoomar in på atomen för video.

Fig.34

1. Textlagret print med effekten ”Shine”.

2. En kopia av textlagret, utan ”Shine” och med oskärpa adderat, tillaggd i bakgrunden.

3. En variant att behålla textens exakta konturer under skenet genom att använda ”Multiply” som 
”Transfer mode” för effekten. Här blir texten alldeles för skarp för att se ut att passa in på atomen.

4. Det slutgiltiga resultatet där lagrena från bild 2 har adderats genom att ändra ”Transfer mode” för 
lagrena till ”Add”. Texten smälter bättre ihop med atomen vilket förhöjer känslan av att den glöder 
och skiner ut ur atomen. Intensiteten har även förhöjts.

42 Notera att ”Transfer mode” för effekten och för lagret är två skilda saker.
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3.7.2.4 Scen 5

Hela scen 5-16 gjordes först utefter manus, men utan att ha löst problemet med att skapa tv-skärmar 
på atomerna, och på grund av att filmen blev för ovarierad med två helt likadana universum, så 
skrotades hela denna sekvens till slut. Tempot blev även aningen för långsamt och låg i samma takt 
som scen 1-4. Tanken var egentligen att tempot skulle vara mycket högre här eftersom filmen skulle 
trappas upp (Se Fig.35).

Fig.35

1. Kameran flyger in i videouniversumet.

2. Kameran stannar ett ögonblick framför en långsamt roterande huvudmolekyl.

3. Kameran åker in och fokuserar på en atom, informativt skiner fram och filmklippen för den kategorin  
visas. Händelsen upprepas för varje kategori.

4. Kameran flyger ut ur videouniversumet.

En idé med mer logik bakom, som även skulle ge mer variation, tog istället form för det nya 
videouniversumet. Den gick ut på att videorymden inne i atomen inte skulle representeras av ett 
oändligt universum utan vara en ”rymd” omsluten av atomens vägg. För att framhäva videokänslan 
skulle även olika filmklipp visas på atomens innervägg, som att väggen bestod av ihopsittande tv-
skärmar. Den här idén skulle lösa problemet med att behöva komma på ett sätt att göra tv-skärmar 
på atomerna. Atomväggen togs sedan fram genom att först rendera lågupplösta proxies43 av 49st 
olika filmklipp som Access gjort, och sedan lägga ihop dem i ett rutnät på 7x7 klipp. Rutnätet 
renderades sedan ut som en enda stor bildsekvens och togs in i filmprojektet. För att simulera 
perspektivet av att vara inne i en atom distorterades bilden med hjälp av effekten ”Bezier warp”. 
43 Det gjordes först ett försök att arbeta direkt med grundklippen men det blev alldeles för prestandakrävande och 

RAM-minnet blev överbelastat vid utrendering.
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Effekten fungerar så att man får fyra punkter, en för varje hörn, som man kan dra och bända i för att 
förändra lagrets form. Ironiskt nog gav den här effekten senare svar på hur bildskärmar kunde 
skapas på atomerna (Se Fig.36).

Fig.36

1. 49st olika filmklipp som Access gjort ihopsatta till ett 7x7 klipp stort rutnät.

2. Rutnätet distorteras, med effekten ”bezier warp”, för att skapa perspektivet att man är inne i atomen.

3. Det slutgiltiga resultatet med perspektivet att man befinner sig inne i en atom/kula/glob. 

När bakgrunden var färdig skapades en ny 3D-animation där antalet molekyler skars ner så att 
bakgrunden, som nu hade en mer avgörande roll för att representera videokänslan, skulle få mer 
plats. För att öka tempot från den tidigare animationen så valdes att skapa en tunnel som kameran 
skulle rusa igenom fram till huvudmolekylen. En mängd laborationer utfördes, i både 3D Studio och 
After Effects, för att exakt komma fram till hur denna sekvens skulle se ut. Slutresultatet bestod i att 
animera en ökning i skala på videobakgrunden samtidigt som 3D-animationen tonades in i läget då 
tunneln befann sig så långt borta som möjligt. På det här sättet skapades känslan av att kameran 
rusar framåt i atomen för att sedan mötas av en tunnel som den ”svischar” igenom och därefter möts 
av huvudmolekylen där scen 6 tar vid. Eftersom animeringen gjorts i 3D Studio skapades sedan en 
rörelseoskärpa genom att i After Effects aktivera ”Frame blending”44 för molekyl-lagret. Funktionen 
gör så att bildrutorna i en film interpoleras med varandra och för varje bildruta skapas då ett slags 
mellanting av föregående, nuvarande och nästkommande bildruta (Se Fig.37). Rörelseoskärpan 
hade annars kunnat göras i grundanimationen i 3D Studio, men det här var ett snabbare och 
smidigare sätt och man slapp problem med rörelseoskärpan som annars hade kunnat uppstå vid 
”Time-remapping” av lagret. 

Fig.37

1. Åkning genom molekyltunnel utan ”Frame blending” aktiverat.

2. Åkning genom molekyltunnel med ”Frame blending” aktiverat. Rörelseoskärpa uppnås.

44 ”Frame blending” är annars en funktion som är bra för att använda när man vill spela upp en film i långsammare 
hastighet än den är avsedd för. Eftersom bildrutorna interpoleras undviker man då hack som annars blir i filmen av 
att bildrutorna spelas upp för långsamt.
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För att göra sekvensen ännu mer effektfull animerades, i början, texterna ”företagspresentationer, 
vinjetter och reklamfilmer” åkandes över skärmen. När kameran sedan kom fram till 
molekyltunneln slogs texterna bort igenom bilden genom att aktivera 3D-funktionen för lagrena och 
dra dem fram genom kameran45 (Se Fig.38).

Fig.38

1. Texterna ”företagspresentationer, vinjetter och reklamfilmer” animeras över bilden.

2. Texterna slås bort genom bilden när kameran åker igenom molekyltunneln.

Texterna valdes att läggas till för att ytterligare förstärka känslan att man kommit in i 
video-”världen”. Detta även för att snabbt presentera de praktiska benämningarna på de olika 
sorters filmer Access Marketing arbetar med, i kontrast till de lite mer luddiga kategori-
benämningarna som senare skulle presenteras46. 

Slutligen finjusterades scenen genom att tidsjustera 3D-animationen med ”Time-remapping” och 
genom att i början av scenen förstärka övergången från scen 4 med att lägga på en gaussisk oskärpa 
som minskar tills bilden blir synlig. Självklart användes liknande effekter på molekylanimationen 
som tidigare, t.ex. ”Glow” etc.

3.7.2.5 Scen 6-16

Idén för scen 6-16 var att de olika kategorietexterna skulle skina fram ur var sin atom och att de 
ihopredigerade kategorieklippen skulle visas mellan varje kategorietexts presentation genom en 
övergång till vitt och tillbaka. Åkningen mellan de olika atomerna skulle vara så kort som möjligt 
och gjordes genom att kameran helt enkelt följde molekylens ”ben” från första atomen till nästa etc. 
Det här justerades även med ”Time-remapping” för att passa in med olika beat i musiken. Effekten 
för att visa texten och göra inåkningen i atomen var från början likadan som effekten i scen 4 för 
inåkningen i ”video”. Men för att skapa mer variation, och bättre särskilja de olika kategorierna, 
experimenterades en metod fram för att tona in respektive kategoris inledande filmklipp över 
atomen. Detta genom att med ”Bezier warp” justera formen för videoklippet och få det att passa in 
över atomen (Se Fig.39). 

45 Inte speciellt logiskt att texterna skulle ”sitta fast” på kameran för att sedan slås bort men allt behöver inte alltid vara 
logiskt i en sådan här produktion. Åskådaren hinner oftast inte tänka på sådana detaljer utan det viktigaste är att det 
blir effektfullt.

46 Dessa hade valts för att, istället för att stelt staka upp olika praktiska filmtyper, belysa lite mer liv och känsla i de 
olika filmerna Access producerar.
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Fig.39

1. Kameran inleder med att fokusera på atomen för informativt.

2. Texten och det första filmklippet som ska komma att visas i scen 7 tonas in på atomen.

För att vidare särskilja introduktionen för de olika kategorierna valdes att presentera dem i olika 
färg. Detta med en baktanke, baserad på grundläggande färgpsykologi, för kategoriernas och 
filmens tänkta stämningsgång. Kategorierna valdes att presenteras som följande:

• Informativt: Med blå färg som enligt forskning ska ge en känsla av lugn, säkerhet och 
ordning. Färgvalets syfte var att inleda stämningen för att kategorin är väldigt lugn och 
presenterar strukturerade och tydliga informationsfilmer. 

• Innovativt: Med grön färg som ska ge en uppfriskande och lugn känsla. Färgvalet baserades 
på att den innovativa kategorin fortfarande ska upplevas som ganska lugn men ska ses som 
lite varmare och mer uppfriskande än den föregående kategori. 

• Glädjerikt: Med orange färg som enligt pyskologin ska ge känslan av spänning, entusiasm 
och värme. Självklart ville denna stämning uppnås för en kategori som ska kännas glädjerik. 

• Kraftfullt: Med röd färg som ska öka pulsen och ge känslan av intensitet och värme. Denna 
kategori skulle ha högst tempokänsla och var självklart menad att ge en kraftfull, intensiv 
stämning [22, 23].

Färgöverlagringen för atomerna skapades först genom att i 3D Studio rendera ut samma animation 
som skulle rulla vid tidpunkten, detta efter att alla molekyler förutom huvudmolekylen tagits bort 
och huvudmolekylens färg ändrats till den avsedda. Bildsekvensen lades sedan, i After Effects, som 
ett lager över den ordinarie animationen där den sedan tonades fram i samband med texten och 
filmklippet. Anledningen till att alla molekyler förutom huvudmolekylen togs bort var för att extra 
effekter för glow och annat skulle kunna läggas till och endast påverka huvudmolekylen. Däröver 
var anledningen till att färgen lades till i 3D Studio att det på så sätt skulle bli lättare att få exakt 
önskad färg än genom att exempelvis ändra färgton, mättnad eller färgbalans i After Effects som 
hade varit ett annat alternativ. Filmklippen som hade lagts över atomerna justerades däremot sedan 
med färgton, mättnad och färgbalans för att passa in (Se Fig.40).

41



Fig.40

1. Informativt representeras av en blå färg som ska ge känslan av lugn.

2. Innovativt representeras av en grön färg som ska ge känslan av lugn och friskhet.

3. Glädjerikt representeras av en orange färg som ska ge en entusiastisk och varm känsla.

4. Kraftfullt representeras med en röd färg som ska öka pulsen och ge en intensiv och varm känsla.

3.7.2.6 Scen 17-19

Början av scen 17 skapades genom att spela partiet från scen 5, där kameran åker igenom en tunnel 
av molekyler, baklänges. För att skapa illusionen av att något explosivt och kraftfullt skulle ske 
lades två vita blink till precis innan kameran skulle börja röra sig baklänges ut ur tunneln. Det lades 
sedan en ”dip to white”-övergång till den sista molekylanimationen, gjord i 3D Studio, där kameran 
backar ut ur det ”totala” universumet. Kameran startar där med att backa från en helbild på samma 
atom som man åkte in i till videouniversumet och effekten att man just backat ur videoatomen 
genererades. På 3D-animationen lades, på samma sätt som tidigare, effekt för glöd för att simulera 
”Bloom”-effect och gaussisk oskärpa för att simulera ett litet skärpedjup. Det lades även in massor 
av blixtar i samma stil som i inledningen. Efter ungefär halva animationen lades sedan en långsam 
färgtoning till rött för att ge känslan av att man åker ut ur den röda materian som byggs upp av 
molekylerna. För att skapa effekten av att man åkt ut ur Accessloggan byttes bilden ut till en 
extremt inzoomad bild på loggan som sedan skalades ner till passande storlek mot en vit bakgrund. 
Genom att göra en mycket snabb skalning med, rörelseoskärpa aktiverat, skapades effekten av att 
man åker ut ur texten som sedan kraftfullt flyger ner och slår i den vita bakgrunden (Se Fig.41).
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Fig.41

1. Slutet av scen 17 där kameran backar ut ur det totala universumet, blixtar slår mellan molekylerna 
och bilden sakta tonar till rött.

2. Scen 19 där Access-loggan skalas ner med rörelseoskärpa aktiverat för göra nedslaget mot den 
vita bakgrunden så effektfull som möjligt.

Till sist tonades texten ”crossmeda in motion” in med en gaussisk oskärpa för att ge en trevlig 
effekt. För att ge en lite annorlunda effekt och få lite extra tyngd på ordet ”motion” valdes sedan att 
tona ut ”crossmedia in” och ”motion” vid två olika markeringspunkter i musiken, där motion får 
ligga kvar längst. Teckensnittet för undertexten valdes till ”Futura”.

3.7.2.7 Allmänna effekter

Alldeles för många småjusteringar som t.ex. olika små tidsförskjutningar och lagerskalningar47 

gjordes för att nå slutresultatet, för att alla ska kunna redogöras för i denna rapport. Det var dock två 
stora allmänna effekter som lades på hela projektet när hela filmen i övrigt var klar. En ljuskälla och 
en kameraskakseffekt. 

Eftersom After Effects kan simulera 3D så kan man även lägga till ljuskällor. Genom att utnyttja 
denna funktion så gick det även att skapa ett slags ljusperspektiv i tvådimensionella bilder. Detta 
utfördes genom att aktivera allt, som var tänkt att påverkas av ljuset, som 3D-lager och sedan 
placera en ljuskälla framför lagrena. Speciellt märkbar blev effekten för videouniversumet 
(Se Fig.42).

47 Många små tidsförskjutningar gjordes för att få filmen att synka till musiken och ge extra känsla i olika rörelser etc. 
Lagerskalningar gjordes mycket t.ex. där kameran zoomar in i de olika atomerna. Olika lager skalas då olika mycket 
för att ge en realistisk zoomning efter den tänka världens olika avstånd mellan objekt osv.
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Fig.42 (Föregående sida)

1. Inledningen av scen 6 utan ljuskälla.

2. Inledningen av scen 6 med ljuskälla. Effekten simulerar att en ljuskälla existerar där kameran riktas.  
Scenens tänkta fokus förstärks genom att centrumpunkten belyses och det skapas ett bättre perspektiv i  
bilden eftersom ljuset blir svagare där bakgrundsväggarna börjar böjas.

Den andra stora effekten som lades på var för att skapa kameraskak. För att förklara hur denna 
metod genomfördes krävs några förberedande förklaringar. Först bör förklaras att ett ”Adjustment 
layer” i After Effects är ett lager vars effekter påverkar alla underliggande lager. Exempelvis lägger 
man en glöd på ett ”Adjustment layer” så ärver alla underliggande lager denna effekt och börjar 
glöda. Nästa förklaring är av effekten ”Motion tile”, den gör så att ett lager dupliceras upp i ett 
rutnät i angiven storlek och effektens inställning ”Tile center” avgör var rutnätets centrum ska ligga 
på skärmen. Med inställningen ”Mirror edges” kan man sedan spegla kanter mot varandra så att 
man inte ser skarvarna. Med denna effekt kan man snabbt förflytta en hel bild, och göra exempelvis 
en skakning, utan att några skarvar märks av (Se Fig.43).

Fig.43

1. Ett nedskalat filmklipp med ”Motion tile”-effekt

2. Samma filmklipp i originalstorlek där ”Tile center” justerats.

3. Samma som bild 2 med ”Mirror edges” aktiverat.

Tredje faktorn är After Effects slumpfunktion kallad ”Wiggle”. Med denna kan man för vilken 
effekt som helst skapa slumpartade värden för en inställnings värden. ”Wiggle” kan appliceras på 
ett objekt antingen genom fönstret för ”The wiggler” eller genom att koda ett uttryck. Uttryck eller 
”expressions” i After Effects är kod baserad på en förenklad variant av javascript48 och kan 
användas för att programmera olika funktioner och effekter. Något som bör sägas är också att det 
finns olika värdeskontroller, som t.ex. ”Slide control”, som går att länka till värden i uttrycken. 
Detta så att man sedan exempelvis kan animera värden i uttryck med olika ”Keyframes” för 
värdeskontrollerna.

Metoden för att skapa kameraskak skapas sedan genom att man på ett ”Adjustment layer” lägger 
effekten ”Motion tile”, sedan kodar man ett ”Expression” för ”Tile center” som lägger på ”Wiggle”. 
För att kunna justera mängden skak binder man sedan ”Wiggle”-funktionens amplitudvärde, alltså 
hur stort värde slumpfunktionen ska variera med, till en ”Slider control”. Den koden kan se ut såhär:

shake = effect("Slider Control")("Slider");
wiggle(10,shake);

48 Javascript är ett scriptspråk baserat på prototypbaserad programmering och är egentligen bara vagt besläktat med 
programspråket Java. Mer information finns på <http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript> Hämat 10/12 2006
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Förenklat skapar man alltså en egen kontroller för att justera variationen av slumpvärden som 
appliceras på inställningen ”Tile center”. Genom att animera värden på kontrollern påverkar man, 
på grund av ”Adjustment layer”-lagret, alla underliggande lager med en skakning. Aktiverar man 
även rörelseoskärpa för lagret har man sedan en komplett och extremt effektfull metod för att skapa 
kamerskak. Denna kamerskaksfunktion animerades sedan på explosionen i scen 2, blixtnedslagen i 
scen 3, åkningen in i videoatomen i scen 4, åkningen genom molekyltunneln i scen 5, inåkningen i 
kategoriatomerna i scen 6, 9, 12 och 15, utåkningen ur videouniversumet i scen 17 och Access-
loggans nedslag i scen 19 (Se Fig.44).

Fig.44

1. Kameran skakar till vid explosionen i scen 2.

2. Kameran börjar skaka vid genomåkningen av molekyltunneln i scen 5.

3.8 Musik och ljud
Access hade mycket ljud och musikmaterial att tillgå. Det här arbetet gick därför till stor del ut på 
att leta passande musik och ljudeffekter till filmen för att sedan redigera om materialet till filmen.

3.8.1 Musikredigering
Musikarbetet bestod i att hitta musik som skulle ge viss stämning i filmen. Även fast glädjerikt och 
innovativt bytt plats i den slutliga filmen så kan man följa manus för att få en ganska bra 
uppfattning vilka olika sorters musik som behövdes. Bara man har i åtanke att innovativt nu skulle 
ha en lugnare musik än glädjerikt på grund av platsbytet. Det som eftersöktes blev då:

• Lugn grundmusik för att inleda filmen, ge en lite mystisk rymdstämning och användas som 
bas för molekylvärlden.

• Lugn musik för kategorin informativt lämplig för speakerpålägg.
• Relativt lugn musik för kategorin innovativt.
• Glad musik för kategorin glädjerikt med högre tempo än tidigare kategorier.
• Grym och hård musik för kategorin kraftfullt med högst tempo av kategorierna.
• Eventuell avslutningsmusik för filmen med högst tempo av alla musikslingor, altenativt att 

en sådan del hittas i grundmusiken.
Passande musik letades fram för alla dessa punkter, dock fick musiken för informativt egentligen ett 
högre tempo än den för innovativt men eftersom musiken för informativt tonades ner och hade 
speakerpålägg så fungerade stämningsteorin med tillfredställande resultat ändå. Eftersom ingen del 
av grundmusiken hade tillräckligt högt tempo så valdes ny musik för filmens avslutning. 

De olika musikslingorna redigerades var för sig med effekten ”Hard limiter” och normalisering för 
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-3dB. I After Effects redigerades samtidigt filmen för att synka med musiken genom ”Time-
remapping” och genom att klippa ihop olika partier från musiken med varandra. Exempelvis var en 
liten tempoökning mellan övergången från scen 4 och 5 önskad för att ge en stuns i musiken just när 
kameran flyger in i videouniversumet. Ingen sådan förändring skedde dock naturligt i musiken. 
Detta löstes genom att i övergången klippa mellan inledningspartiet i musiken till ett parti där ett 
extra ”beat” tillfördes. För att göra klippet omärkbart klipptes det när de båda musikslingorna låg i 
samma takt och fas, ytterligare gjordes en snabb volymtoning mellan klippen. Som pricken över i 
lades sedan även en ljudeffekt vid övergången som, om någon defekt fortfarande skulle kunna höras 
vid hög volym, ytterligare dolde klippet (Se Fig.45).

Fig.45

1. Lagret för inledningsmusiken.

2. Musiken klipps till ett senare parti i låten genom en övergång mellan musiklagren.

3. Musikövergången döljs ytterligare med en ljudeffekt.
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3.8.2  Ljudredigering
Gällande ljudredigeringen så var först idén att överösa filmen med ljudeffekter för t.ex. vinddrag 
när molekylen i scen 4 roterar förbi kameran, brännljud för skinande texter etc. Efter en mängd 
laborationer med det här konceptet märktes dock att detta störde musiken för mycket, sänkte 
filmens kvalitet och ökade risken för kannibalisering. Till slut togs då fem noggrant utvalda 
ljudeffekter fram för filmen:

• Ett explosionsljud för scen 2 och 17.
Utförande: Det laborerades först med ljudeffekter, från verkliga explosioner, som 
redigerades om för att passa in så bra som möjligt. I slutändan valdes dock ett helt artificiellt 
skapat explosionsljud som Access använt till ett tidigare projekt. Denna ljudeffekt passade 
in så pass bra i det här sammanhangen att det kändes tvunget att använda den. 

• Ett ”insugs”-ljud som användes i alla in och utåkningar ur olika atomer.
Utförande: Insugs-effekten skapades genom att ta ett parti ur en låt som klipptes ut och 
redigerades om.

• Ett murmur av videoklippsljud till scen 5, när man kommer in i videouniversumet för första 
gången.
Utförande: Ljudet gjordes helt enkelt genom att lägga flera olika ljud, från vissa av 
bakgrundens filmklipp, över varandra. Ljudeffekten skulle representera ljudet från de olika 
skärmarna som visas på atomens innervägg och ge en stämningskänsla för video. 

• En vinddragseffekt för genomåkningen av molekyltunneln i scen 5. Effekten användes inte 
vid utåkningen ur tunneln i scen 17 då det istället lades ett explosionsljud där.
Utförande: För att skapa den önskade vinddrags-effekten blåstes helt enkelt i en mic 
ungefär på så sätt ljudet var tänkt att låta. Ljudet redigerades sedan genom brusreducering, 
justering av hastigheten och extra bas.

• En ljudeffekt för blixtnedslagen i scen 3. Övriga blixtar skulle inte vara i fokus eller störa 
och fick därför vara ljudlösa.
Utförande: Blixtnedslagen var en av de viktigaste och svåraste ljudeffekterna att få till då 
det från början var tänkt att blixtarna skulle vara statisk elektricitet som vandrade mellan 
molekylerna. Att hitta ljudeffekter för detta syntes omöjligt med resursernas som fanns. Att 
redigera om otaliga ljudeffekter för att efterlikna elektricitet misslyckades också. Detta 
kunde exempelvis vara försök att manipulera radiobrus eller explosionsljud för att efterlikna 
längre elstötar. Till slut beslöts att ändra effekten till blixtar. Denna ljudeffekt visade sig 
dock inte heller vara helt trivial att åstadkomma. Ett blixtnedslag vill man ha tryck och kraft 
i men detta var svårt då de ljud för blixtar som hittades mest var dova åskdån. Slutligen 
formades dock ett tillfredställande resultat genom att redigera om ett halvdant blixtljud från 
en åsk-sampling. Resultatet producerades till slut genom att sänka  hastigheten och ge mer 
bastryck i ljudet. 

Slutligen redigerades alla ljud med ”Hard limiting” och normalisering för -3dB. Ljudeffekterna 
lades sedan in i After Effects-projektet och passades in så att den totala ljudnivån aldrig kom att 
överstiga -3dB. I scen 17, där både kraftfull musik med högt tempo och en explosion skulle läggas 
över varann, löstes detta med en mixning. Istället för att sänka båda ljudspåren för att ej stiga över 
-3dB, mixades spåren samman för att behålla så mycket tryck i båda ljuden som möjligt (Se Fig.46). 
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Fig.46

1. Musikspåret justerat med ”Hard limiter” och normalisering.

2. Explosionseffekten, justerad med ”Hard limiter” och normalisering.

3. Ljudeffekten och musikspåret ihopmixat med funktionen ”Quickmix”. Sedan redigerat med ”Hard 
limiter” och normalisering ännu en gång.

3.9 Redigering av kortversion
Efter att den långa versionen av informationsfilmen var helt färdigställd utvecklades en kort variant. 
Ett nytt synopsis skrevs och varianten skapades först rakt efter detta. Resultatet blev i princip en, 60 
sekunder lång, förkortning av den ursprungliga informationsfilmen. Efter korrektur kände dock 
Access att det var för långt och att filmen var tvungen att kortas ner till max 45 sekunder. 
Kortvarianten ansågs då bara ha rum för en ihopsättning av filmklippen Access gjort eftersom 
molekylkonceptet skulle behöva gå för snabbt för att ge någon effekt om det skulle tas med. 
Namnskyltarna togs även bort eftersom de skulle behöva visas på så kort tid att de inte skulle ha 
någon effekt utan bara störa. 

Filmen gjordes sedan explosiv, rak och praktiskt lagd. Den öppnar med att filmtyperna 
företagspresentationer, vinjetter och reklamfilmer, presenteras. Sedan följer en sammansättning av 
de bäst lämpade klippen från långvarianten, med de intressantaste jobben och kunderna med så stor 
bredd som möjligt i åtanke. Ny musik letades fram för att ge ett passande tempo till filmen och för 
att passa in så bra som möjligt till alla olika sorters filmklipp. Filmen redigerades sedan med 
mycket synkning till musiken i form av skakningar, skalningar, ”Time-remapping”, blink, och klipp 
till takt och ”beat”. För att ge mer action och tempo i den korta filmvarianten, i förhållande till den 
långa, användes mestadels raka klipp. 
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3.10 Inhämtning av högupplöst material och rendering
Inhämtningen av det högupplösta materialet, som skulle ersätta alla proxies som arbetats i innan, 
var ett mycket tidsödande arbete. Det bestod i att hämta in otaliga filmprojekt från DVD-arkivet och 
packa upp nedpackat material. Sedan i att länka om filerna i respektive After Effects-projekt och 
rendera ut den önskade sekvensen i 768x576, okomprimerad targa. Eftersom ett projekt kunde ligga 
på upp mot 5st DVD-skivor á 4,7 GB så kunde det ta väldigt lång tid att bara kopiera in materialet 
till datorn. Upp-packningen och rendering var inte heller något som gjordes i en handvändning. 
Inför sådana här jobb är det därför väldigt viktigt att redan i förväg fastställt vad filmen ska 
användas till och vilken kvalitet som krävs. Hade informationsfilmen endast haft syftet att t.ex. 
ligga på en hemsida så hade det här varit ett bortkastat arbete. I det här fallet var dock filmen 
tvungen att göras i högupplöst format för DVD-produktion.

Några få filmklipp skulle även tas in från videoband eftersom de inte fanns arkiverade på DVD-
skivor. Tyvärr får man ofta en svart defekt precis ut i kanterna på filmen när man tar in material från 
videoband. Denna redigerades bort genom att maska bort den svarta kanten och lägga in en kopia av 
filmsnutten i bakgrunden som sedan skalades upp någon procent. En annan variant hade varit att 
direkt skala upp filmklippet någon procent men detta förändrar hela bilden och ansågs därför vara 
en sämre metod. 

När det högupplösta materialet sedan monterades in i After Effects så var det viktigt att ta hänsyn 
till vilken fältordning det hade. Materialet som tagits in från DVD-skivor var lätt eftersom det 
kunde renderas direkt till progressiv. Materialet som togs in från videoband hade dock antingen en 
fältordning i upper eller lower field och var tvunget att konfigureras i After Effects för 
interpolering. Eftersom filmen primärt skulle visas på projektor genom en dator så  skulle den 
renderas progressivt. Klipp som hade upper field var därför tvungna att ställas in för detta, och vice 
versa, så att After Effects skulle kunna simulera materialet som progressivt. Med ett progressivt 
grundmaterial skulle det även bli smidigare att rendera ut filmen i antingen upper eller lower field 
sedan om det skulle behövas. 

När allt var färdigt och inmonterat i After Effects renderades sedan bilden för sig, i targa, och ljudet 
för sig, i 48kHz med 16-bitar och stereo. Detta för att ha ett okomprimerat grundmaterial för filmen 
att utgå ifrån där alla effekter och justeringar i After Effects-projektet redan beräknats och 
renderats. Vid eventuella framtida utrenderingar för olika format skulle mycket tid sparas på grund 
av detta. Ytterligare, för så snabb och stabil rendering som möjligt, importerades sedan 
bildsekvensen och ljudet till en projektfil i Adobe Premiere för utrendering till önskat format.
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4 Resultat

4.1 Resultat baserat på frågeställningar
Målgruppen för projektet beslutades vara anställda med högt positionerade befattningar, såsom 
chefer eller marknadsföringsansvariga, hos olika företag. Dessa uppskattades som väl utbildade 
tjänstemän och konceptet utformades därför med koncentration på en väl genomtänkt presentation. 
Denna med någon slags djupare innebörd relativt en endast illustrerande presentation utan innebörd. 
Genom att projektet under arbetets gång utvecklades till två olika presentationsfilmer så uppfylldes 
dock båda dessa typer av infallsvinklar. Resultatet i detta fall anses därför vara uppfyllt med fördel 
då inte bara grundmålet nåddes utan även den andra möjliga infallsvinkeln för konceptet. På grund 
av detta uppfylldes även de två olika infallsvinklarna beträffande förmedling och stämning. Där 
valen stod emellan att utforma en informativ eller effektfullt inriktad presentation. 

För att på bästa sätt exponera företagets kompetenser avgränsades presentationen till att innehålla 
tidigare material med extra grafik gentemot att producera nyfilmat material eller att göra en ny helt 
grafisk presentation. Då presentationskonceptet medförde ett grafiskt paket med företagets tidigare 
producerade material anses även detta ha uppnåtts tillfredsställande. Att gå igenom, välja ut och ta 
fram tidigare material blev dock mycket tidskonsumerande och i efterhand känns det som att en lika 
bra presentation eller till och med bättre kunde ha gjorts om ännu mer arbete lagts på ny grafik och 
man dragit ner lite på tidigare material som innehåll. Detta hade dock skadat möjligheten för kunder 
att i presentationen kunna peka ut och välja typriktningen för produktionen de skulle vara ute efter. 

Arbetsområdet som skulle exponeras avgränsades till videoproduktion. I efterhand har upptäckts att 
det, i den längre versionen av presentationen, kan förvirra att de andra produktionsformerna, print 
och webb, visas. Å andra sidan skulle kunder kunna få uppfattningen att företaget endast arbetar 
med video om detta inte skulle finnas med. I övrigt har resultatet i detta fall uppnåtts.

För att avgöra vilka tidigare material som skulle användas gjordes en detaljerad analys av material 
vilket ledde till ett bra urval. Dock hade detta arbete antagligen kunnat göras mycket effektivare och 
bättre med mer hjälp av de anställda på företaget. Genom både sin erfarenhet och minne av sina 
projekt skulle de bättre kunnat avgöra vilka material som var mest intressant. Tyvärr var de 
anställda mycket upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter på företaget, under projektets tid, och 
hade därför svårt att avvara tid för att ge mer detaljerade tips om bra material. Det gavs dock en 
liten lista på olika kunder som med fördel skulle exponeras. Dessa var Cloetta Fazer, LHC, 
Linköpings Kommun, SAAB, Securitas, Widewox, Tekniska Verken och Östgötatrafiken. Alla 
dessa fick utrymme i presentationen och resultatet uppnåddes därav.

Förutsättningarna för presentationens visningsform sattes till att vara på projektor genom en dator. 
Filmerna skulle därför ha progressivt bildsvep och säkerhetsmarginaler för visning på TV behövde 
inte tas till hänsyn. Filmerna har därför i största mån som möjligt interpolerats till progressivt 
bildsvep och texter och skyltar tar inte hänsyn till säkerhetsmarginaler för TV. Detta medför 
positiva effekter på presentationen när den spelas genom en dator då texter och viktig grafik kan 
hållas mer i utkanterna av filmen. Det medför dock även negativa effekter eftersom det inte hade 
varit fel att ha alternativet att visa filmen på TV vilket nu inte existerar då texter och viktig grafik i 
detta fall hamnar delvis eller helt utanför bild, beroende på TV-typen. Lätta justeringar på 
textpositioner och grafik kan läka denna negativa aspekt men frågan är om det inte hade varit 
smidigast att ha anpassat presentationen för både dator och TV redan från början. Resultat i detta 
fall anses därför ha uppnåtts men med minus då presentationen, med inte alltför negativa 
konsekvenser på datorbaserad presentation, kunde gjorts mer kompatibel.

Presentationen utformades med hjälp av tidigare producerat material, av Access redan ägt material 
och ny egenprocerad grafik. Projektet utgjorde därför inga kostnader.
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4.2 Resultat baserat på syfte
Syftet med projektet var att ta fram ett koncept som skulle kunna appliceras på flera olika sorters 
medier såsom internet, multimedia-programvara etc. Det skulle sedan skapas en informationsfilm 
utifrån konceptet i en lång version och en kort version. På grund av beslutet att den korta versionen 
skulle frångå det ursprungliga konceptet, och istället endast koncentreras på effektredigerade 
filmklipp, så gav i princip resultatet istället två stycken helt olika informationsfilmer. 

I den ursprungliga tanken skulle filmversionerna ha samma syfte med skillnaden att den ena 
versionen skulle vara kortare exempelvis för att bättra lämpa sig för att visas på nätet eller vid 
tillfällen då skulle finnas mindre tid för filmpresentationen. Det skulle kunna röra sig om en 
potentiell kund, utan intresset av att beställa en videoproduktion, som man ändå skulle vilja kunna 
visa en kort presentation av videoproduktionen för. 

Istället fick nu de två versionerna, eller egentligen de två filmerna, olika syften. Den längre 
versionen med ett syfte att gå in på djupet och exponera så mycket material som möjligt där kunden 
ska kunna peka och välja den ungefärliga typen av produktion de är ute efter. Denna lämpar sig då 
bättre för potentiella kunder som är ute efter en viss typ av produktion och som man misstänker 
vara intresserade av en ”sober”, informativ eller lite djupare film. Den korta versionen fick syftet att 
endast koncentrera på effekter för att snabbt och explosivt imponera på kunden. Den lämpar sig 
därav bra för potentiella kunder som är mer intresserade av en actionfylld och effektfull produktion, 
utan några egentligan krav på någon viss filmtyp.

Nackdelarna med detta resultat är att konceptet försvunnit från den korta versionen och nu endast 
kan fås fram genom att visa den långa versionen. Fördelarna väger dock upp eftersom resultatet ger 
mer flexibilitet i presentationerna i och med att kunna välja att visa antingen den ena eller den andra 
filmen, eller rentav båda, beroende på kunden.

Genom att det resulterande konceptet baseras på enkla former och objekt som molekyler lyckades 
det uppfylla sitt syfte i att kunna vara användbart för andra medier än informationsfilm. Både  i ett 
multimedia-program eller på internet skulle det vara lätt att göra interaktiva molekyler som fungerar 
som länkar och animeras med effektfulla rotationer, zoomningar och toningar till vitt vid bild eller 
sidbyte.
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5 Diskussion
Vad som kan självkritiseras med projektet är som delvis nämnts tidigare: 

• Tidsåtgången för materialanalysen och framtagandet av det tidigare matieralet. Med den 
alternativa lösningen som nämdes under 4.1 Resultat baserat på frågeställningar.

• Förvirringen som inklusionen av alla tre produktionsområdena kan leda till. Alternativt hade 
det gärna fått vara med en kort presentation även för de två övriga områdena print och webb, 
dock hade detta, med konceptet som lagts upp, inte rymts inom tidsramen för de två 
filmerna. 

• Att presentationen inte utformades med kompabilitet även för TV i fallet att även detta 
skulle bli intressant i framtiden.

• Den tid som lades ner på teoretiskt tänkande. Med den erfarenhet som erhållits av att nu ha 
arbetat inom branschen i lite drygt ett halvår skulle projektet antaligen utformats helt 
annorlunda om det fick göras om. Detta med ett mer ”rakt på sak”-tänk där eftertanke och 
logik skulle åsidosättas och en presentation snarare skulle utformas med koncentration på 
grafik, effekter och om presentationen verkligen ”fungerar”. Dvs om åskådaren verkligen 
blir imponerad och framför allt om denne minns det viktigaste av vad han/hon just sett. 
Detta togs hänsyn till i projektarbetet men med lite andra värderingar. Retroaktivt kan man 
säga att projektet utformades med ett mer filmproduktionsinriktat tänk än nödvändigt.

För framtiden kan sägas att filmerna, genom att ha utformats så att det lätt ska gå att byta ut 
filmklippen i dem, delvis har framtidssäkrats. Eftersom en ”renderingsmall” skapades är filmerna 
även säkrade för att sedan snabbt kunna renderas ut till vilket önskat format som helst. 
Filmprojekten byggdes dessutom upp på ett sådant sätt som de anställda på företaget Access är vana 
vid. Om det skulle vara nödvändigt i framtiden kan de därför lätt forma om och utveckla filmerna. 
Exempel på förbättringar skulle kunna vara att lägga till kompabilitet för TV, korta presentationer 
för print och webb, uppdatera grafiken och effekterna till framtidens standard eller att uppdatera 
ljudeffekterna till surroundanpassat ljud. 

Förslag till användning av konceptet är att exempelvis integrera det på Access webbsida då deras 
nuvarande länksystem, för de olika produktionerna företaget sysslar med, baseras runda ringar. 
Detta skulle lätt, utan någon större strukturförändring på hemsidan, kunna bytas ut till exempelvis 
en snygg, interaktiv flashanimation av en molekyl där atomerna representerar länkarna. Samma 
koncept skulle fungera för exempelvis ett DVD-menysystem där man lägger ett helt 
presentationsmaterial för alla Access olika produktioner. Här skulle en variant exempelvis vara att 
göra en dynamisk bakgrund med en långsamt roterande molekyl som animeras utefter menyval osv.
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Ordlista
Nedan följer en ordlista för relevanta ord och uttryck gällande rapporten och projektet. Rapporten 
har lagts upp på det sättet att svenska uttryck används när det finns en naturlig motsvarighet för den 
engelska termen. Därför följer översättningar från de svenska termerna till de mer standardiserade 
engelska termerna och även översättningar från engelska termer där svenska motsvarigheter har 
känts aningen missvisande eller då det gällt val i engelskspråkiga programvaror. Även en liten lista 
på relevanta synonymer presenteras. Översättningar gäller i relevans till användningsområdet.

SV – ENG
Ankarpunkt = Anchor point
Bildmanus = Storyboard
Bildruta = Frame
Djuposkärpa = Depth of field
Duckning = Ducking
Färgbalans = Color balance
Färgton = Hue
Gaussisk oskärpa = Gaussian blur
Kameraskakning = Camera shake
Komposition = subjektiv: Composition, verb: Compositing
Klipp (rakt) = Cut
Konturskiss = Outline
Kvantisering = Quantization
Limitering = Limiting
Ljushet = Brightness
Manus = Screenplay
Mättnad = Saturation
Normalisering = Normalize
Oskärpa = Blur
Proxy = Företrädare, uttrycket används dock nästan uteslutande på engelska.
Redigering = Editing
Riktning = Direction
Rörelseoskärpa = Motion blur
Skala = Scale
Svep = Wipe
Tidsjustering-/förskjutning = Time-remap
Tidslinje = Timeline
Toning = Fade
Ursprungspunkt = Source point
Övergång = Transition
Övertoning = Crossfade

ENG – SV
Add = Addera
Adjustment layer = Justeringslager
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Advanced lightning = Avancerad blixt
Align-tool = Linjeringsverktyg
Bezier warp = Passande översättning saknas/okänd. ”Bezier-förvridning”.
Bloom-effect = Blomningseffekt, Glödning
Blur = Oskärpa
Capture = Datafångst
Envionments and effects = Fritt översatt: Omgivningar och effekter
Expression = Uttryck
Frame blending = Fritt översatt: Bildrutsblandning
Glow = Glöd
Grid = Rutnät
Interlace = Radsprång, uttrycket används dock nästan uteslutande på engelska.
Keyframe = Nyckelbildruta, uttrycket används dock nästan uteslutande på engelska.
Lens flare = Linsöverstrålning, uttrycket används dock nästan uteslutande på engelska.
Local = Lokal
Lower field first = Undre fältordning
Luminance = Luminans
Mirror edges = Spegelvänd kanter
Motion tile = Passande översättning saknas/okänd. Motion = rörelse. Tile = bricka.
Multi-pass = Passande översättning saknas/okänd. ”Flerpass”.
Multiply = Multiplicera
Non-square pixels = Icke-kvadratiska pixlar 
Pixel selections = Pixelmarkeringar
Point of no return = Fritt översatt: Då tiden för ”ingen återvändo” inträffar
Select objects = Välj objekt
Shine = Skin -a, sken
Slide control = Passande översättning saknas/okänd. ”Sliderkontroll”.
Square pixels = Fyrkantiga pixlar
Tile center = Passande översättning saknas/okänd. ”Brickcentrum”.
Time-remap = Tidsjustering-/förskjutning
Transfer mode = Överföringsmetod
Twirl = Snurrning, vridning
Upper field first = Övre fältordning
View = Vy
Wiggle = Fritt översatt: slingra, vrida, vricka.
Whole image = Helbild
Quickmix = Snabbmix

Synonymer
180-graders regeln = Optiska axeln
Arbetsmanus = Grovmanus
Bloom-effect = Specular bloom, diffuse glow, ghosts, flare, glares 
Lower field = Even field
Upper field = Odd field
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Bilaga 1 Avgränsning: Frågeställningar

 Vilka media ska filmerna utvecklas för? 4:3, 16:9, LF osv..?

Svar: Prio 1 = 4:3 för dator, projektor, webb

 Vilken stämning eftersträvar Access i filmen? Miljövänlig, Tuff, Billig, Skicklig, osv..?

Svar: Tuff, Skicklig

 Vad ska läggas tyngdpunkt på, information om företaget eller imponerande effekter och 
dramatik? Gammaldags och personlig eller modern och visuellt imponerande?

Svar: Visuellt imponerande, modernt

 Är tiden fastställd till 2,30 och 30 sekunder eller är det variabelt?

Svar: Variabel

 Ska den långa och korta filmen skilja sig på något speciellt sätt? ie. Att den kortare ska vara 
intensivare och bortse från information eller om den bara ska vara en komprimerad variant 
av den långa?

Svar: Komprimerad variant av den långa

 Är det några filmsnuttar som MÅSTE vara med i filmen?

Svar: Ja, Cloetta, SAAB, LHC, Securitas, Widewox, Tekniska Verken, 
Östgötatrafiken, Linköpings kommun.

 Vilka arbetskategorier vill Access exponera m.h.a. filmen? Film, Webb, Layout? Ska vi lägga 
krut på att företaget är just ett cross-media företag eller ska det läggas tyngd på att företaget 
är extremt skicklig på just ett speciellt område?

Svar: Tyngd på presentationsfilm

 Vad skulle föredras, en traditionell bra ”reklamfilm” eller något utmärkande, överdrivet, 
konstigt, uppseendeväckande? Göra en berättelse av filmen?

Svar: Traditionellt tuff och imponerande

 Vill man ha nytt filmat material om arbetsgången och de anställda implementerat eller ska 
tyngden endast läggas på tidigare färdigställda material?

Svar: Tidigare färdigställt material

 Vilka olika effekter, stilar på filmsnuttar vill man ha med? (vitsiga, snygga, personliga, 
utbildande osv...)

Svar: Får undersökas på egen hand
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 Hur mycket krut ska läggas på att conceptet ska passa till andra medier, exempelvis webb 
och filmsnurra?

Svar: Är intressant men läggs i första hand utanför ramen för examensarbetet

 Vad för sorts musik är intressant, ska det vara med speaker i någon av filmerna?

Svar: Speaker från tidigare filmklipp skall tonas ner, Möjligt att man har med 
speakereffekter men inget klart informationsprat. Ingen speciell preferens för 
musik, bara den är ”actionbetonad”.

 Behöver någon extern kostnad för något tas i hänsyn till (t.ex. musiken)?

Svar: Nej musik är gratis, ingen annan möjlig extern kostnad

 Vilka material skall gås igenom? Allt som gjorts eller bara det som tidigare lagts in på 
presentations-skiva och material därefter?

Svar: Det som ligger på presentations-skivan och det som gjorts därefter 

 Någon övrig synpunkt eller något som man vill att jag ska ha i åtanke vid arbetet?

 Svar: Det ska vara lätt att byta ut material i filmen så att den kan uppdateras konsekvent
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Bilaga 2 Synopsis, lång
Titel: Access promotionfilm
Syfte: Exponera reklamföretaget Access bredd och skicklighet i skapandet av reklamfilm
Budskap: Access är kraftfullt
Form: Reklamfilm
Målgrupp: Företag
Längd: 2-3 minuter
Berättarform: Dramaturgisk struktur

Anslag: 

Filmen tar sitt anslag genom att texten ”1985” visas och Access universum bildas genom ett svart 
hål som skapar ett ”big bang”. ”Rymdmusiken” är nästan obefintligt lugn för att ge plats åt 
explosionsljudet. Bilden tonar till svart.

Presentation: 

Bilden tonar sedan upp i ett översiktsperspektiv över Access universum av molekyler. Musiken är 
pampig när bilden tonar in för att sedan lugna ner sig en aning för att få en lugn ”rymd”-stämning. 
Ett antal olika effekter som t.ex. bloom, lensflares, norrsken, nebulosor förgyller etern. Statisk 
elektricitet hoppar även då och då emellan molekylerna för att illustrera hur kraftfullt Access 
universum är. Texten ”Nutid” visas. Kameran flyger ner till en av molekylerna och fokuserar på en 
av kulorna. Ordet ”Print” bränner fram och skiner ut ur kulan. Kameran roterar med 
tidsförskjutande effekt till nästa kula där ordet ”webb” skiner fram. Kamera roterar på samma sätt 
igen och ur sista kulan skiner ordet ”Video” ut. Kameran zoomar in i kulan och bilden tonar ner till 
svart.

Fördjupning:

Bilden tonar in och vi befinner oss i halvöversiktligt perspektiv över ett mindre universum 
(molekylerna är större och närmre) där många av molekylernas kulor har tv-skärmar där olika 
filmklipp rullar. Kameran närmar sig en av molekylerna utan tv-skärm och fokuserar på en kula. 
Texten ”Informativt” skiner fram i ett vitt sken och bilden tonar till vitt och med ett snabbt klipp, 
effekten av ett ”blink” ska skapas, ”dras vi in i kulan”. Höjdpunkter ur Access bästa, informativa, 
reklamfilmer visas. Musiken ändras till något passande ganska lugnt. Eventuellt kommer någon 
grafik in och presenterar namnet på kunden för varje filmklipp. Bilden tonar till slut till vitt för att 
skapa samma effekt som när vi ”drogs in” i molekyl-kulan för informativa klipp och klipper till 
kamerapositionen precis innan vi åkte in i kulan, kameran backar lite långsamt för att vi ska få 
känslan av att man ”backat ut ur kulan”.

Upptrappning:

Samma saker händer för resten av kategorierna i denna ordning: glädjerikt, innovativt, kraftfullt. 
Tempot höjs musikmässigt i och med varje avsnitt, glädjerikt = trevlig glad musik, innovativt = 
kaxigare musik med halvhögt tempo, kraftfullt = grym musik. 

Point of no return och upplösning:

När alla filmkategorier har visats så flyger kameran bakåt med motionblureffekt till ”kanten” av 
universumet, där saktar kameran ner för att långsamt flyta ut ur ett rött material som visar sig vara 
A-et i ordet Access. Kameran backar tills ordet är centrerat i bilden, musiken är i sin toppfas.

Avtoning: 

Musiken lungnar ner sig och en säljfras kommer fram.
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Bilaga 3 Synopsis, kort
Titel: Access promotionfilm kortversion.
Syfte: Exponera reklamföretaget Access bredd och skicklighet i skapandet av reklamfilm
Budskap: Access är kraftfullt
Form: Reklamfilm
Målgrupp: Företag
Längd: 30-60 sekunder
Berättarform: N/A

Bilden tonar in från svart eller vitt till ett översiktsperspektiv över Access universum av molekyler. 
Lugn etherealisk musik. 

Bilden zoomar in på en av molekylerna och fokuserar på en av ”bollarna”. Ordet ”Video” skiner ut 
ur bollen och man slukas upp in i bollen av det vita skenet. 

Klipp där man flyger genom moln visas samtidigt som orden företagspresentationer, vinjetter och 
reklamfilmer åker över bilden. Sedan kommer en övergång till klippen som Access gjort. Här vill 
man visa så stor bredd som möjligt i form av vilka olika sorters filmer Access har gjort och man vill 
även exponera intressanta kunder. Vid varje klipp visas en namnskylt med kundens namn.

Efter klippen tonas det till vitt och man åker ut i universumet igen och till flyger bakåt mot ”kanten” 
av universumet, där saktar kameran ner för att långsamt flyta ut ur ett rött material som visar sig 
vara A-et i ordet Access. Kameran backar tills ordet är centrerat i bilden och texten ”crossmedia in 
motion tonas in”, musiken är i sin toppfas.
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Bilaga 4 Bildmanus
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Bilaga 5 Filmklippsdokumentation

Namn Filnamn Tid
(min)

Beskrivning

SAAB Aerospace Aerospace_vcd.mpg 0,17 Bild: Still
Musik: Lugn, rymd
Typ: Layout/Design, simpel

27M Technologies 27m_041122.mpg 1,03 Bild: Still, fina foton
Musik: Mysig discobeat, tempo
Typ: Layout/Design, gammal 3D

ALMI ALMI_reklamfilm.mpg 0,20 Bild: Still, ansikten
Musik: Skön beat, lugn med medeltempo
Ljud: Speaker, upprepande Almi
Typ: Layout/Design

ALSTOM Alstom30sek_2002-10-17.mpg 0,31 Bild: Filmat, ”fabrik”
Musik: Pampig
Typ: Traditionell film med infotext

Aroundio, Securitas Aroundio_vinjett.mpg 2,10 Bild: Still
Musik: Lugn med beat
Typ: Layout/Design, välgjord

ben_030918.mpg ben_030918.mpg 0,34 Bild: 3D
Ljud: Musik och ljudlös
Typ: 3D, hyfsat snygg modell

BEWATOR Bewator_Welcome.mpg 0,33 Bild: Still
Musik: Medeltempo, slagkraftig, filmen är väldigt 
synkad till musiken
Typ: Event, Foto+text

1st annual candy 
awards, Cloetta Fazer

Candy_0001_kiosk.mpg 3,46 Bild: Filmat
Musik: Intro pampig event
Typ: Event, 3D-intro, rå-film

1st annual candy 
awards, Cloetta Fazer

cf_polly_030128.mpg 4,40 Samma fast annorlunda?

Cloetta Fazer 
Koncern/informations
-film

Cloetta Fazer 
Koncernfilm_Edit-DVD_2002-
10-15.mpg

3,31 Bild: Filmat
Musik: Mest väldigt lugn, olika
Typ: Event, skådespeleri

Cloetta Center Vinjett Cloetta_Center_vinjett_02_dvd.
mpg

0,20 Bild: Still
Musik: Glad, peppande
Typ: Layout/Design

Cloetta Fazer, SP5: 
Malta

CloFaz_Malta_Moln_010503.m
pg

1,48 Bild: Tagen film
Musik: Dröm, lugn
Typ: Flygande över moln filmat

Cloetta Fazer 
Påskpresentation

CloFaz_Påsk.mpg
0,59

Bild: Filmat
Ljud: Från filmning
Typ: Event

Cloetta Fazer Nyheter 
i Maj

CloFaz_Rikskonf06.mpg 4,49 Bild: Still
Musik: Kända artister, kitschig
Typ: Mycket grafiskt, produkter, välgjord

DIF SM-GULD dif_031027.mpg 1,00 Bild: Still, Animerat
Musik: halvtempo, slagkraftig
Typ: Event, mycket grafiskt, lite rörig

Dumle Cocoa Dumle Cocoa.mpg 0,16 Bild: 3D
Musik/Ljud: Ingen
Typ: Roterande 3D-paket

Dynamice Code dynamice_code.mpg 0,49 Bild: Filmat
Musik: Beatbox
Typ: graiskt intro, outro, annars filmad arbetsgång

Elektrostore.se Elektrostore.mpg 0,10 Bild: Grafik
Musik: Piano
Ljud: Speaker
Typ: Kort reklamvinjett
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ESSVE essve_060120.mpg 4,40 Bild: Filmat
Musik: Bra, gitarr och beat
Typ: Arbetsgångsvisning med lite grafik

Ett KUND EttKUND.mpg 11,09 Bild: Filmat
Musik: Instrumentalisk, bara ibland
Ljud: Ljud från filmning
Typ: Informationsfilm, skådespeleri

Expert Butiken expert_butiken.mpg 0,32 Bild: Grafik
Musik: Medeltempo, lite rock
Typ: Event, Nerregnande text

Expert Intro expert_intro.mpg 1,24 Bild: Grafik, Still
Musik: Medeltemp, rockigt
Typ: Event, Expert kickoff

Expert Kunder expert_kunder.mpg 2,54 Bild: Filmat, intrografik
Musik: Intro samma som butiken
Ljud: Ljud från filmning
Typ: Event, Intervjuer

Expert Raketen expert_raketen.mpg 2,57 Bild: Filmat, grafik
Musik: Tomas Ledin, singalong
Typ: Event, Karaoke, rymdraket

Expert Intro 2006 expert-intro_2006.mpg 1,42 Bild: Filmat, Grafik, Still
Musik: ”Walking on sunshine”
Typ: Event, lite rörig, ”rörlig layout/design”

The Art of Dark 
Chocolate

fazer_exclusive.mpg 3,18 Bild: 3D, Still
Musik: Låg beat, medeltempo
Ljud: Speaker
Typ: Informationsfilm om chokladkakor. Snygga 
foton, okej 3D

Flexman Flexman_DVD_011102.mpg 2,35 Bild: Grafik, Still
Musik: Ganska lugn, tråkig
Typ: Säljande film för företaget

Fusion Kongress fusion_kongress_030918.mpg 0,53 Bild: Tagen film, Still
Musik: Trumpeter
Typ: Infopromo, flygande bland molnen, lite 
fyndiga övergångar till stillbilder

Fusion Vinjett fusions-vinjett.mpg 0,31 Nästan samma, blå bakgrund i slutet
Geodesign Barriers GeoDesign_mpg-2.mpg 6,28 Bild: Filmat, 3D, grafik, still

Musik: Låg soft beat
Ljud: Engelsk speaker
Typ: Internationell informationsfilm med mycket 
olika element, 3D-ritningar t.ex.

Glasögon Magasinet Glasögonmagasinet-Mpg2.mpg 0,07 Bild: Grafik
Musik: Orkestral, tyngdpunkt i början och slutet
Typ: LHC-vinjett, snabb och ”effektfull”

I-Cone I_Cone_dvd.mpg 2,34 Bild: Filmat, 3D
Musik: Låg ethereal rymdmusik
Ljud: Speaker
Typ: ”Mjuk” informationsfilm, sådär 3D

Ibitec Invigning Ibitec_invigning_NF.mpg 6,01 Bild: Filmat, 3D
Musik: Medelhög tempobeat i början, Hårt och 
snabbt i slutet
Typ: Mysig rymdresa i början, nästan tecknad 
grafik, intressanta effektmanipuleringar i filmen 
senare

Ibitec kortvinjett Ibitec_kortvinjett_011104_1806
.mpg

2,30 Bild: Filmat, Grafik
Musik: Medeltempo, piano, beat
Typ: Snyggt grafisk, matrix/data-inspirerat

Juldag på ica signalen ICA_julreklam_051205_2100.
mpg

0,30 Bild: Filmat
Musik: Ba ompadompaom
Typ: Lättsam, fånig, blir lite roligt
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Ica signalen påsk Ica_Reklamfilm_Påsk.mpg 0,30 Bild: Filmat, Stillbilder, Grafik
Musik: Trumpeter
Typ: Enkel reklamfilm till kanal lokal, fånig, 
lättsam

Cloetta fazer önskar 
God jul

JUL 2002_Förkortad_Edit-
DVD_2002-10-24.mpg

1,39 Bild: Filmat, Grafik, 3D
Musik: Lugn julmusik först sen högtempo beat
Ljud: Ljud från filmning
Typ: Seriös 3D-modellering, ett halvt rum, väldigt 
snygga grafiska, filmeffekter, chroma key

Kanal Lokal 
Annonsörsvinjett

KL_Annonsör_SYD_060203.m
pg

0,35 Bild: Grafik, Still
Musik: Halvlugn
Typ: Typisk kanal-lokal grafik med fina stillbilder

Kanal Lokal 
Stationsvinjett

KL_STH_Stations-
ID_060203.mpg

0,30 Bild: Grafik, Still
Musik: Lugn, ethereal med pling
Typ: Typisk kanal-lokal grafik med fina stillbilder

Kanal Lokal 
Textvinjett

KL_STH_Textvinjett_060203.
mpg

2,00 Bild: Grafik, Still
Musik: Lugn, beatig, piano
Typ: Typisk kanal lokal-grafik med fina stillbilder

Extra kongress 2004 kongress_intro.mpg 0,41 Bild: Grafik
Musik: Pampig
Typ: Bara text, extremt simpel

LHC Vinjett 2005 LHC_050404_mpg-2.mpg 0,58 Bild: Filmat, 3D
Musik: Halvsoft plinkgitarr med bändning
Typ: Snygga målsekvenser

LHC Intro-vinjett 
2005

lhc_intro.mpg 0,40 Bild: Still, 3D, Grafik
Musik: Stråk med tungt beat, halvhögt tempo
Typ: Högt grafisk introvinjett, med massa 
energiliknande tjofläs

Manpower Manpower-Mpg2.mpg 0,15 Bild: Still
Musik: Halvlugn, beat
Typ: Fina foton

Närkes Allehanda narkes_allehanda.mpg 0,30 Bild: Still, Grafik
Musik: Halvlugn, ”nyhetsfanfar-aktig”
Typ: Högt bildtempo, nyhet och väder vinjett, 
innehåller missar med klockslagen

Östgötatrafiken On 
Tour 2002

ostgotatrafiken_On tour_Edit-
DVD_2002-09-20.mpg

5,55 Bild: Filmat
Musik: Lugn, instrumentalisk ie gitarrer, flöjt och 
piano
Typ: Presentationsfilm som exponerar 
Östgötatrafiken

Boplats Motala Platen Vinjett_01.mpg 0,15 Bild: Still, Grafik
Musik: Lugn, gitarr, bongo
Typ: Trevnad, Människor

Plopp On Tour 2005 plopp_original_dvd.mpg 0,30 Bild: Grafik
Musik: Humoristisk, glad, datorgjord
Typ: Reklam för plopp, produkt, färgglad

Polly Skiva Polly_011214_1602.mpg 0,15 Bild: Grafik
Ljud: Speaker
Typ: Humor, Produkt, Ganska ”tunn”

Polly The Movie POLLY-The Movie- 
Mpg2.mpg

5,50 Bild: Grafik, Tagen film
Musik: Glad, Positiv, Beat, Strings
Typ: Produktexponering, mycket passande musik 
till flygning bland molnen

SAAB 
Teknologidagen 2003

Saab TD2003_kiosk.mpg 1,38 Bild: Grafik, 3D
Musik: Upp-beat, halvhögt tempo, bra
Typ: Snyggaste grafiska filmen

SAAB Vinsch saab_vinschfilm.mpg 2,20 Bild: 3D, Still
Ljud: Helikopter
Typ: Utan musik, helikopter flyger över vatten

Skanem skanem.mpg 3,26 Bild: Film, Still
Musik: Halvtempo, ”Datormusik”
Typ: Tappade intresset direkt, fabrik, arbetsplats
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Symantech Vision 
Technology Road-
show 2006

symantec_060516.mpg 0,30 Bild: Grafik
Musik: Halvtempo, ”mäktig” stråk
Typ: Finns bättre grafiska

Symantech Awards Symantec_award.mpg Bild: Film 
Musik: Beat, högt tempo, nedtonad elgitarr i 
bakgrund
Typ: Internationell, färgmanipulerad film

Topp 100's Idrottsgala 
2005

topp100_2005_kort.mpg 1,14 Bild: Film
Musik: Livesång och lite annat

Topp 100's Idrottsgala 
introvinjett

Topp100-Mpg2.mpg 1,10 Bild: Grafik, Still
Musik: Upp-beat
Typ: Snygg, fyndigt gjord

Trilobiten Trilobiten_UF.mpg 0,30 Bild: Grafik, 3D, Still
Musik: Barnslig, glad
Typ: Inte klockren

Vatten så klart, 
Tekniska verken

Tv_dricksvatten.mpg 5,35 Bild: Film, 3D
Ljud: Kvinnlig speaker
Typ: Exponerar vattenhantering, några 3D-figurer

Tekniska Verken 
promo

TV_Företagspresentation_0602
24_1135_mpg2.mpg

6,41 Bild: Film, Still, Grafik, 3D
Musik: Trevlig
Ljud: Kvinnlig speaker
Typ: Välgjord, innehåller layout, design, snygg 
grafik, snygga foton, snygg film

TVO TVO.mpg 0,20 Bild: 3D
Typ: 3D-modell av fabrik

Utsikt Utsikt_NF.mpg 0,10 Bild: 3D, Foto
Musik: Tungt beat, tempo, disco
Typ: Fyndig, lappar studsar till basen

Utsikt Jumbotron Utsikt-Jumbotron -Mpg2.mpg 0,06 Bild: Grafik
Musik: Tungt beat, tempo, disco
Typ: Bara text och ganska tråkig bakgrund

Visit VisitDigitalTV.mpg 0,25 Bild: Grafik, 3D
Musik: Upp-beat, ”Datorgjord”
Typ: Snyggt grafisk, nollettan logga

Vmware Nordic 
Symposium 2006

VMware_vinjett_slow_060222
_0900.mpg

0,45 Bild: Grafik
Musik: Halvtempo, beat, piano
Typ: Snygg design
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Bilaga 6 Tidsplanering

Revision 1

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
38 

18/9 – 24/9

Strukturarbete,
få grepp om 
upplägg

Utforma 
koncept, lätt 
kostnadskalkyl 
(musik, 
speaker)
Leta material

Leta material Skriva 
synopsis

Milstolpe 1:
Synopsis klart 
och godkänt

39

25/9 – 1/10

Skriva manus, 
bildmanus

Skriva manus, 
bildmanus

Cappa 
material, 
Praktiskt 
arbete

Praktiskt 
arbete, film

Milstolpe 2: 
Allt tidigare 
befintligt 
innehåll 
framtaget

40

2/10 – 8/10

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

41

9/10 – 15/10

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

Praktiskt 
arbete, film

Milstolpe 3: 
Första 
filmkorr, lång, 
klar (väldigt 
rå, ljudlös)

42

16/10 – 22/10

Leta musik Musikpålägg Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

 

43

23/10 – 29/10 

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Milstolpe 4: 
lång film klar 
visuellt

 

44

30/10 – 5/11

Arbete med 
ljudeffekter, 
speaker, 
slutgiltigt 
musikpålägg

Arbete med 
ljudeffekter, 
speaker, 
slutgiltigt 
musikpålägg

Arbete med 
ljudeffekter, 
speaker, 
slutgiltigt 
musikpålägg

Arbete med 
ljudeffekter, 
speaker, 
slutgiltigt 
musikpålägg

Milstolpe 5:
lång film helt 
färdigställd

45

6/11 – 12/11

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Milstolpe 6:
Första 
filmkorr, kort, 
klar

46

13/11 – 19/11

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen, 
eventuellt 
annan musik, 
ljud

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Utföra 
justeringar, 
forma om 
filmen

Milstolpe 7:
kort film helt 
färdigställd
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Revision 2

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
38 

18/9 – 24/9

Strukturarbete/ 
Upplägg

Konceptarbete

Letade 
material

Sjuk Sjuk

Konceptarbete

Letade 
material

Sjuk

Konceptarbet

Milstolpe 1:
Deadline 
missad p.g.a 
sjukdom

Skrev på 
synopsis

39

25/9 – 1/10

Milstolpe 1:
Synopsis klart 
och godkänt

Skrev på 
manus, 
bildmanus

Hämtade in 
material 

Kategoriserade 
filmklipp, 

Laborerade

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Hämtade in 
material 

Kategoriserade 
filmklipp, 

Laborerade

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Hämtade in 
material 

Kategoriserade 
filmklipp, 

Laborerade

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Milstolpe 2:
Potentiellt 
material till 
filmen 
lokaliserat

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

40

2/10 – 8/10

Redigerade 
kategoriklipp

Redigerade 
kategoriklipp

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Redigerade 
kategoriklipp, 

Arbetade med 
namnskyltar

Arbetade med 
namnskyltar

Arbetade med 
namnskyltar

41

9/10 – 15/10

Arbetade med 
namnskyltar

Laborerade 
med effekter

Arbetade med 
det grafiska 
”paketet” för 
reklamklippen

Arbetade med 
det grafiska 
”paketet” för 
reklamklippen

Arbetade med 
det grafiska 
”paketet” för 
reklamklippen

Milstolpe 3: 
Första 
filmkorr, lång, 
klar 

(väldigt rå, 
bara för att få 
klart om det 
grafiska 
konceptet 
skulle fungera)

42

16/10 – 22/10

Letade och 
redigerade 
musik

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Utförde 
justeringar 
utifrån egna 
synpunkter på 
första 
korrekturen

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Utförde 
justeringar 
utifrån egna 
synpunkter på 
första 
korrekturen

(Jobbade även 
med annat 
projekt för 
Access)

Redigerade 
och laborerade 
med 
ljudeffekter

Utförde 
justeringar, 
delvis utifrån 
ljudeffekterna 

43

23/10 – 29/10 

Milstolpe 4:
Andra 
filmkorr, lång, 
klar och 
analyserad av 
Access

Allt ljud 
färdigt och 
redigerat till 
-3dB

Utförde 
justeringar

Reviderade 
tidsplaneringe
n utefter 
feedback från 
Access på 
korrekturen

Utföra 
justeringar, 
utifrån 
synpunkter på 
andra 
korrekturen

Utföra 
justeringar, 
utifrån 
synpunkter på 
andra 
korrekturen

Utföra 
justeringar, 
utifrån 
synpunkter på 
andra 
korrekturen

Milstolpe 5: 
Lång film helt 
färdigställd 
och godkänd 

(med 
lågupplöst 
material). 
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Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44

30/10 – 5/11

Inhämtning 
och 
högupplöst 
rendering av 
slutgiltigt 
material

Inhämtning 
och 
högupplöst 
rendering av 
slutgiltigt 
material

Inhämtning 
och 
högupplöst 
rendering av 
slutgiltigt 
material

Inhämtning 
och 
högupplöst 
rendering av 
slutgiltigt 
material

Milstolpe 6:
Lång film helt 
färdigställd 
och godkänd 
(med 
högupplöst 
material)

45

6/11 – 12/11

Skriva 
synopsis för 
kort film

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Omforma lång 
film till 
kortvariant

Milstolpe 7:
kort film helt 
färdigställd 
och godkänd

Rapportskrivni
ng
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Bilaga 7 Dagbok

Vecka 38 (18/9 – 24/9)
Måndag: 

• Funderade över hur arbetet skulle struktureras genom att t.ex. undersöka andras 
rapporter.

• Skrev upp frågeställningar till Access om filmen.
• Gjorde en dagbok för projektet som ska vara hjälpmedel till rapportskrivningen.
• Gjorde en mycket grov, preliminär, tidsplanering.

Tisdag: 

• Ställde frågeställningar till Access om filmen.
• Gick igenom material och spaltade upp information om varje klipp för att kunna dela in 

dem i olika kategorier och ”stämningar” för att få ett grepp om vilken bredd av olika 
klipp man kan få in i filmen. 

Onsdag

• Sjuk.

Torsdag

• Sjuk.
• Fortsatte lite på materialgenomgången från i tisdag.
• Funderade lite över molekylkonceptet.

Fredag

• Sjuk.
• Reflekterade över filmens upplägg.

Lördag

• Testmodellerade molekyl.
• Läste igenom en hel examensarbetesrapport om utveckling av en film. 
• Lade till bloom-effect på molekylern.
• Skrev rått synopsis.
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Vecka 39 (25/9 – 1/10)
Måndag

• Stämde av synopsis och idé med Access. 
• Fastställde arbetskategorier till Print, Webb och Video. 
• Började att välja ut filmklipp och göra mer noggrann kategorisering.

Tisdag

• Valde ut filmklipp och kategoriserade.
• Jobbade med olika arbetsuppgifter på Access i väntan på material.

Onsdag

• Renskrev synopsis. 
• Fastställde avsnitten till informativt, innovativt, glädjerik och kraftfullt.
• Jobbade med projekt för Access. 

Torsdag

• Gjorde ett test på molekyluniversumet.
• Jobbade med projekt för Access.

Fredag

• Samlade ihop några filmklipp till filmen. 
• Jobbade med projekt för Access.
• Milstolpe 2 orimligt uppdiktad då det är omöjligt att hämta in allt material innan man vet 

exakt vad som ska användas, vilket är svårt att ha avgjort innan själva redigeringen satt 
igång.

• Allt potentialt material lokaliserat (Ny milstolpe 2).
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Vecka 40 (2/10 – 8/10)
Måndag

• Började arbeta med att klippa ihop filmklipp till de olika avsnitten.
• Laborerade med klippövergångar och musikövergångar.

Tisdag

• Redigerade informativt och innovativt. 
• Renderade ut lite filmer som kanske ska användas. 
• Jobbade lite med ett projekt för Access.

Onsdag

• Redigerade glädjerikt och kraftfullt. 
• Renderade ut några filmer. 
• Funderade på namnskyltskoncept och laborerade lite. 
• Gjorde namnskylt till kraftfullt.

Torsdag

• Laborerade med olika effekter i aftereffects. 
• Laborerade med namnskyltar och molekylvärlden lite. 
• Gjorde namnskylt till informativt. 

Fredag

• Gjorde namnskylt till innovativt. 
• Började göra namnskylt till glädjerikt. 
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Vecka 41 (9/10 – 15/10)
Måndag

• Fortsatte med namnskyltarna för glädjerikt. 
• Laborerade med explosioner och shineffekt. Testade att lägga in moln, fick strunta i den 

idén.
• Skapade till slut svart hål med explosion. 
• Hade mycket tekniska problem. 

Tisdag

• Finputsade svarta-hål effekten med lite shine osv. 
• Gjorde slutvariant på molekyluniversumet, ny från scratch, med åtta olika molekyler. 
• Renderade ut molekylerna till universumet. (Tog hela dagen)
• Gjorde stjärnbakgrund till universumet m.h.a. lensflares.
• Lade på ”nebulosor” till rymden m.h.a. av passande frames från olika explosioner.
• Lade till musikexempel på, synkade med vissa händelser i filmen.
• Lade till shinetext på den renderade molekylbakgrunden, valde gul för att ge lite 

kontrast.
• Lade till molekyluniversum med blur på bakom det inzoomade för att få det att se 

oändligt ut.
• Lade till glow på molekylerna i aftereffects eftersom den inte fungerade bra att göra 

genom 3DS (fick svarta kanter, plus att det är lättare att ändra utan att behöva rendera ut 
en 3D-sekvens).

Onsdag

• Renderade ut ny version av molekylbakgrunden med fixat ljus och rotering.
• Lade till shinetexterna på den nya renderingen.
• Ändrade inzoomningen från kamerazoom i 3DS till skalning med motionblur i 

aftereffects. 
• Förbättrade stjärnbakgrunden med fler stjärnor och i olika storlekar.
• Gjorde molekylrymden för video.
• Renderade molekylrymden för video i två olika skeden.
• Gjorde shinetext för videorymden.
• Laborerade med att lägga in TV-rutor på molekylerna men misslyckades att få bra 

resultat.

Torsdag

• Skapade och renderade ut två outrosekvenser i 3D.
• Gjorde en variant på universumbakgrunden till videouniversumet.
• Renderade ut test på textutzoomningen i slutet.

Fredag

• Började finjustera klippen för att kunna få en överskådlig bild av hur slutresultat skulle 
bli i nuläget och därav kunna uppskatta vad som behöver korrigeras och vad som saknas.
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Vecka 42 (16/10 – 22/10)
Måndag

• Jobbade med projekt för Access. 
• Samlade ihop musikmaterial till filmen.

Tisdag

• Renderade ut filmklippskarta.
• Jobbade med projekt för Access.

Onsdag

• Placerade och animerade filmklippskartan.
• Letade och redigerade ljust för statisk elektricitet (ej klart).
• Lade till fler blixtar och synkade dem bättre.
• Fixade en övergång mellan klipp i info-kompositionen.
• Laborerade med övergången mellan universum och videouniversum.
• Skapade och renderade ut ett nytt molekylvideouniversum med åkning genom ringar.

Torsdag

• Laborerade med övergången mellan universum och videouniversum.
• Laborerade med ljudeffekter, dåligt resultat.
• Ändrade ordningen på några filmklipp för att slippa få upp namnskylt på samma företag 

om och om igen under samma kategori.
• Ändrade positionen och lade en ljusare kant på glad-skyltarna.
• Gjorde så att man bara ser videouniversumets bakgrund i början när man kommer in i 

det.
• Redigerade musiken så att det blir stuns vid vissa tillfällen.

Fredag

• Ändrade texten på video, webb, print till annat typsnitt och andra animationer. 
• Drog ner på skinet på video så det ska vara tydligare. 
• Testade att lägga in färg på skinet som skulle motsvara bakgrunden för kommande 

filmklipp, dåligt resultat
• Gjorde ett slut med den officiella Access-loggan.
• Ökade glow på alla molekyluniversums-klipp för att det ska se lite mer 

”fantasi/dreamlike” ut.
• Lade till videobakgrundens chatterljud mellan de olika kategorierna och i slutet.
• Renderade ut film (massor prestandaproblem, tog halva dagen)
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Vecka 43 (23/10 – 29/10)
Måndag

• Redigerade allt ljud till –3dB och körde Hard Limiter. Använde mig av ”ducking” för att 
alltid ligga under –3dB gränsen. 

• Bytte shine-teckensnittet i början till Myriad Pro. 
• Fixade speakers till informativt. Var konstigt innan, nu är det en blandning för att man 

inte ska tro att speakern hör ihop med videoklippen.
• Tog bort utshine-effekten efter kategorierna, time-remappade animationerna emellan.
• Visade filmen för Access. Tog emot tips för ändringar från Hans.

Tisdag

• Lade till ett vitt blink när blixtarna slår och lade till ”blixtljud” istället för statisk el-ljud 
för att få mer kraft i det.

• Omformade informativt och bytte ut ben och tekniska verkan modeller mot snyggare 
tekniska verken modeller och securitas modeller.

• Omformade innovativt och lade in ”rookie 2005”-klipp. Renderade ”rookie 2005” 
högupplöst.

• Ändrade färg på några av blixtarna för att ge mer variation.
• Omformade kraftfullt och kortade ner den
• Omformade glädjerikt och bytte ut ”Manpower” mot ”LKPG kommun”.
• Synkade om helheten till de nya längderna.

Onsdag

• Experimenterade med att lägga till en shattereffekt på när man åker in i videokulan…såg 
för billigt ut, valde till slut att göra en enklare renare övergång till vitt och samtidigt öka 
intensiteten på skintexten.

• Försökte att förbättra slutet i timing och ljudeffekter men lyckades inte.
• Laborerade med texter vid början av videouniversumet för att göra det mer uppenbart att 

det är video det handlar om.

Torsdag

• Lade till ljud vid inåkning i video.
• Lade till en ljuskälla i videouniversumet så att det ser mer ”realistiskt” ut 

perspektivmässigt.
• Fixade till texten i början av videouniversumet så att den flyger iväg mot en, fixade 

storlekarna och ändrade till plural
• Ändrade texterna till informativa, innovativa osv för att det ska passa ihop med texten i 

början.
• Fixade färgade molekylkulor med klipp som rullar. Olika färger baserat på klipp och 

färgpsykologi. Mer och mer aggressiva färger.

Fredag

• Testade lite andra ljudeffekter för banget på slutet men kom fram till att det som är får 
funka.

• Rättade till kategoritexter lite i position och animation.
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• Justerade positioner och antalet blixtar i början och justerade då även om ljudet (så det 
fortfarande är under -3db totalt sett).

• Gjorde blixtar till outrosekvensen.
• Testade snabbt att lägga in en 3D-wireframe kamera på videomolekylbollen. Skrotade 

idén. 
• Renderade ut ny film och visade access, fick synpunkt på att ha samma klipp i bollarna 

som kommer i kategorin sen. Ändrade så att det blev så.
• Gjorde ny skylt till glädjerikt inspirerad av den första versionen.
• Började laborera med wiggle-funktionen.
• Redigerade infoskyltarna lite, lade till skugga.

Söndag

• Justerade texter på molekylbollarna.
• Justerade filmerna på molekylbollarna så att de fortsätter där de slutade när man åkt in i 

bollen.
• Gjorde falsk djuposkärpa på bakgrundsmolekylerna i videouniversumet genom gaussian 

blur.
• Ändrade oskärpan när man åker in i videouniversumet från directional blur till gaussian 

blur, förlorade lite effektmässigt men tjänade stilmässigt.
• Gjorde så att bakgrundsmolekylerna i videouniversumet inte skalas upp i samma 

utsträckning som huvudmolekylen, så att det ser mer verkligt ut när den åker in i 
kategoribollarna.

• Gjorde de slutgiltiga infospeakerna, försökte ännu en gång få ihop något slags virrvarr 
av speakers men misslyckades, det blir helt enkelt bara för grötigt. Lade istället in de tre 
som hörde ihop med klippen, flyttade lite klipp så att de har ungefär lika lång tid och 
gjorde så att respektive speaker börjar när deras klipp visas.

• Lade till glow på big bang
• Lade till camera-shake på big bang
• Lade till camera-shake på blixtarna
• Lade till camera-shake vid inåkning till informativt och utåkning från kraftfullt.
• Laborerade med att lägga in en sol på universumbakgrunden.
• Ändrade utåkningen ur videouniversumet genom att lägga till vit övergång och ändra 

längd på utåkningen lite.
• Gjorde perspektivet på videouniversumets bakgrund korrekt (som ska föreställa insidan 

av en boll).
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Vecka 44 (30/10 – 5/11)
Måndag

• Letade fram grundmaterial för filmklippen i arkivet.
• Började rendera ut snuttarna jag behöver i högupplöst tga för varje klipp.

Tisdag

• Kvalitetskontrollerade filmen i nuvarande form.
• Renderade ut snuttar jag behöver i högupplöst tga för varje klipp.
• Jobbade lite med projekt för Access.

Onsdag

• Jobbade lite med projekt för Access.
• Renderade ut snuttar jag behöver i högupplöst tga för varje klipp.
• Bytte in högupplösta klipp i filmen, under intagningsarbetet så hittade jag ännu bättre 

sekvenser för vissa klipp.
• Justerade textstorlek på namnskyltarna. (Upptäckte att den inte var konsekvent på vissa 

ställen).
• Förstärkte skineffekten på print, webb och video-texterna genom att lägga in en suddig text 

som ”glöder” bakom och ändra skineffekten till att vara additiv.

Torsdag

• Cappade in materialet som behövdes tas från band. Renderade ut som högupplöst tga (för att 
få allt i samma format) och lade in i filmen.

• Svart kant uppstod vid cappning, tog bort den genom att lägga till en mask som jag drog in 
tre pixlar och sedan lägga en kopia bakom som jag drog ut 1%.

• Gjorde ny glad-skylt inspirerad från polly-loggan.
• Skrev synopsis till kortvarianten.
• Började redigera ihop kortvarianten.

Fredag

• Renderade ut slutgiltiga filmkorrekturen över natten men den crashade så deadline blev 
uppskjuten till måndag 6/11.

• Redigerade om glad-skylten genom att återskapa den i vektorformat. Den tidigare skylten 
blev i för dålig kvalitet. Den nya skylten har även en trevligare, lite bulligare, form och den 
flyger nu in vid varje klipp istället för att vara helt statisk.

• Flyttade till Tanneforsvägen.
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Vecka 45 (6/11 – 12/11)
Måndag

• Redigerade kortversion.
• Letade ny musik till kortversionen. Musiken till den långa filmen fungerar inte riktigt på den 

korta eftersom den just är så kort och ändringarna i musikstil och sinnes-stämning blir lite 
för abrupt. 

• Laborerade med filmtypstexten för att få mer stuns i den genom glöd, skin, skak osv. 
• Laborerade med övergångar, t.ex. att klippet efter molnklippet flyger fram genom molnen, 

men fick dåligt resultat. Löste med dip to white istället.
• Gjorde ändring på synopsis.
• Lade till kategoritexter.
• Slutkorr för den långa filmen godkänd.
• Tog bort kategoritexter (de störde bara enligt hans och jag kan hålla med).
• Rensade upp projektet lite.
• Korrektur för den korta filmvarianten godkänd av Hans men jag ska även fråga Jimmy.

Tisdag

• Fick synpunkter på den korta varianten av Jimmy.
• Lade till Polly the movie högupplöst.
• Gjorde en ny variant av kortversionen efter Jimmys synpunkter.
• Fick nya synpunkter på den korta varianten av Jimmy.
• Korrigerade enligt synpunkter.
• Korrektur för den korta filmvarianten godkänd av Hans och Jimmy.
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