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Förord 
 
Vårt projekt har varit en kortfilm där vi på ett professionellt och smidigt sätt har försökt 
sammanfoga de individuella kunskaperna inom de olika kunskapsområden som 
gruppmedlemmarna besitter. Vi vill speciellt tacka vår handledare Palle, alla skådespelare 
som ställde upp och Kjell Grede. 
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Abstract 
 
Vi har gjort en trettio minuters kortfilm som innehåller musik, 3dgrafik och 2dgrafik. Filmen 
är en thriller som handlar om en man som tror att han blivit utsatt för en konspiration. 
 
We have made a thirty minute long movie that contains music, 3d graphics and 2d graphics. 
The movie is a thriller and the story is about a man who thinks that someone has been 
conspiring against him. 
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Kap 1 Arbetsbeskrivning 
 
Vi är en grupp på fem personer med inriktningarna video, ljud och 3d som tillsammans 
producerat en längre kortfilm i kategorin drama/thriller. Vi valde att arbeta självständigt utan 
någon inblandning från någon utomstående då vi ville göra något helt eget. Vårat mål med 
filmen var att göra en seriös film med dramatik och spänning på ett så professionellt sätt som 
möjligt med riktiga skådespelare. Vi ville kombinera våra olika uttrycksmedel och blanda 2D 
och 3D animation med filmat material och använda ljud och musik som en viktig del i 
berättandet. Vi började från grunden med att skriva eget manus och därefter började vi leta 
skådespelare och planera inspelningen. Att gör ett sådant här stort projekt på så pass lite tid 
visade sig vara väldigt krävande. 
 
Filmen handlar om en man som inte riktigt har kontakt med verkligheten och istället fantiserar 
ihop sin egen verklighet. Men en sådan situation är i längden ohållbar. Eller är det så? Kan 
man inte lyckas hålla den illusionen levande för alltid? Filmen börjar med att mannen vaknar 
upp nerdrogad på en offentlig toalett utan att minnas hur han hamnade där. Bredvid sig finner 
han en jacka med en plånbok och en pistol. Efter hand så börjar han minnas allt mer och 
sökandet leder honom till en mördad man som visar sig ha varit hans vän. Mannen blir då 
övertygad om att han har blivit ditsatt för mordet. 
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Del II 
Projektplan 

 
 
 
För oss är medieteknikprogrammets examensprojekt tänkt att vara ett slutprojekt som 
sammanfattar våra inlärda kunskaper från utbildningen i en grupproduktion. Vi väljer själva 
samarbetsgrupper och väljer sedan ett projekt att arbeta med vars detaljer skrivs ner i en 
projektplan som måste godkännas av handledaren innan projektet kan påbörjas. Det är väldigt 
fritt att välja arbetsområden, men de måste godkännas av handledaren.  
 
Projektet ska dels spegla de kunskaper var och en fått under utbildningen samt vår förmåga att 
samarbeta i team med olika roller. Målet är ett professionellt slutresultat där var och en får 
fördjupade kunskaper inom sitt eget område men också förståelse för vad som krävs i form av 
planering, samarbete och kommunikation i större projekt. 
 
Arbetet börjar med att gruppen skriver en projektplan över hur slutprojektet ska struktureras, 
arbetsfördelas och vilka mål som skall uppnås. Handledaren måste godkänna projektplanen 
innan arbetet påbörjas och därefter ska gruppen skicka in veckoreflektioner för vad som har 
gjorts under veckan. Eftersom examensprojektet är en lång process är det uppdelat i mindre 
delar som delexamineras med jämna mellanrum under resans gång. I vårt fall hade vi totalt tre 
delexaminationer.  
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DEL  III 
Veckorapporterna 

 
 

Kursstart 
Sebastian och Christian har fortsatt med manusarbetet som påbörjades före kursstarten. I 
onsdags träffade de Kjell Grede och diskuterade storyn. De fick väldigt mycket konstruktiv 
kritik och kommer att delvis ändra om storyn när de skriver manuset. Mattias har fått känslan 
filmen förklarad för sig. Han har samlat in ord från regissören om känslan i filmen och av det 
har han gjort två demolåtar. Vi andra i gruppen har gett honom konstruktiv kritik. Martin har 
testat plugin’s och färgkorrigerat. Sven har planerat och skissat på 3d. Han har visat oss sina 
skisser och fått vidare råd. Han har också fixat en lektion i PFtracker nu om två veckor med 
SOFE. 
 

Vision 
Veckan efter fortsatte Mattias med musiken. Vi andra har lyssnat på den och är överens om att 
det är helt rätt. Martin har letat inspelningsplatser och tagit en massa bilder som Sebastian och 
Christian har granskat och sorterat. Vi har kommit fram till hur vi vill att miljön i filmen ska 
se ut. Sven har testmodellerat och fått feedback. Sebastian och Christian hann inte bli klara 
med storyn tills på onsdag. Den kommer förmodligen att bli klar på fredag. 
Nästa vecka ska vi alla i gruppen diskutera storyn. 

 
Feedback 

Den tredje veckan jagade Sebastian skådespelare och fick tag i våran huvudskådespelare. Han 
och Christian har även jobbat vidare med manus, samt att Christian har sammanställt ett 
dokument med skådespelare, rekvisita, effekter och så vidare. Sven visade upp en 3d modell 
som gruppen var kritiska till, han tog åt sig kritiken och jobbade vidare. Mattias gjorde en låt 
till och jobbade vidare med ljudet, samt planerade. Martin jobbade med sitt program som ska 
vara med i filmen och undersökte nya plugin. 
 

Bra arbete 
Veckan efter gjorde Sebastian och Christian klart den slutliga versionen av manuset. Dem 
skrev även storyboard för i princip hela filmen. Hela gänget har i princip letat efter dem sista 
skådespelarna (flickvännen och läkaren). I onsdags fick vi kontakt med Nina som funderade 
över det och gav oss flera nummer. Det ledde oss till Hanna som på lördagen tackade ja till 
rollen som flickvännen. Vi fixade även det sista av rekvisitan. Sven gjorde färdigt modellen 
och började lägga till skelett. 
 

Filmningen 
I söndags veckan därpå började vi filma Robert med flickvännen. Det tog två dagar sen var 
alla flickvännens scener klara. Efter det så filmade vi två dagar med Fred, Mikael och Robert 
och sen var även Mikaels scener klara. Fred blev klar på förmiddagen, dagen efter (torsdag). 
På eftermiddagen samma dag tog vi scenerna med Britta (läkaren). På fredagen tog vi 
utomhusscener, lite kompletteringsscener i Martins lägenhet samt voiceovern. På lördagen tog 
vi de sista scenerna i Sebastians lägenhet sen var vi klara med alla scener som involverade 
skådespelarna. Sven modellerade två nya modeller som behövdes till filmen och färdigställde 
skelettet. 
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Efterskalv 
Den sjätte projektveckan capturade vi allt material och sorterade upp alla scener i premiere. 
Sebastian och Christian började klippa. Mattias korrigerade voiceovern. Martin och Sven 
började lära sig PFtracker, dem körde en ”trial and error” metod som tyvärr bara verkade leda 
dem ett steg närmare misslyckande hela tiden. 

 
Klippning 

Efter det fortsatte Sebastian och Christian med klippningen och blev klara fram till och med 
halva scen fyra och detta var lite mer än bara grovklipp vilket ledde till färre finjusteringar 
senare. Mattias gjorde ytterligare en låt i lite mer ambiens-stuk och har letat och renderat 
specialeffekter. Sven testanimerade gångmönstret till insekten samt att han och Martin 
äntligen fick PFtracker att fungera. 

 
Semester 

Veckan efter det klippte Sebastian och Christian fram till halva scen sex. Dem har gjort 
Martins arbete eftersom han rest bort en vecka, med andra ord har dem testat om Svens 
animationer passar in. Mattias letade ytterliggare ljud till dem scener som behövde det och 
provade även att ljudlägga den första insektsscenen. Sven har fortsatt animera. Martin och 
Sven kom även överens om att köra med alphakanal istället för bluescreen som det var tänkt 
från början. Det visade sig vara ett mycket bra val. 

 
Kritik 

Den kommande veckan inleddes med ett möte i gruppen där alla visade upp vad dom hade 
gjort, det blev mycket kritik och diskussioner men alla verkade ta åt sig av kritiken och 
försöka göra det bättre. Sven jobbade vidare med tre nya scener efter att felen i dom tre första 
var åtgärdade. Martin fick fler scener att jobba med samt att han och Sven jobbade med att 
rendera och infoga insekterna. Sebastian och Christian klippte vidare och gjorde ett finalcut 
av scen 1 som dem skickade till Mattias. Sedan fortsatte vi med att klippa finalcut av scen 2 
medan han jobbade med scen 1. 
 

Irriterat 
Veckan efter var arbetet mest baserat runt att klippa färdigt så mycket av filmen som möjligt 
då vi skulle visa upp den för Kjell Grede kommande vecka och behövde få allting att fungera 
för storyn. Sebastian och Christian gjorde klart scen 1-3 final. Varken Mattias eller Sven har 
fått alla scenerna som dom behöver från klippningen och där med så blir det en försening i 
arbetet. Martin har suttit och renderat ut effekter samt klippt och infogat 3D och trackat. 
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Stressigt 
Nästkommande vecka fick vi slita halvt ihjäl oss för att bli klara i tid, men sedan hade vi 
äntligen visat filmen för Kjell Grede. Han påpekade en hel del saker som behövde göras. Men 
det är ett mindre problem, det som är värre är att filmen har miljoner små fel som verkligen 
behövde ändras. Klipp här och där som var lite hackiga, effekter som inte fungerade, 
mikrofoner som var i bild med mera. Men det som ändå var värst var att filmen inte hade 
något tempo alls. Christian och Sebastian började åtgärda felen och tittade närmare på kritiken 
dom fått angående klippningen. Mattias gjorde klart hela scen 1, samt grovklippte ljudet till 
uppvisningen för Kjell. Han fick en hel del kritik på ljudet av honom. Men han kämpade på 
och satte raket fart i slutet av veckan. Martin har suttit och matat ut en massa effekter hela 
veckan. Han jobbade för det mesta hemifrån där han hela tiden kunde jobba på två datorer 
samtidigt. Sven fick ett antal nya scener att jobba med. Det märktes att han var orolig över att 
inte bli färdig med all 3D i tid. 
 

Kanske går ändå 
Sista veckan blev Sebastian och Christian klara med final klippen av filmen och kunde 
därmed skicka vidare en hel hög med arbete till Martin, Mattias och Sven. Den hårdaste 
veckan av alla. Mattias satt och ljudlade i genomsnitt en och en halv scen per dygn ända fram 
till kvällen innan examinationen. Ljudet var helt ok, det var en del små fix här och där men 
det ordnade han senare till uppvisningen. Martin blev nästan dränkt i effektscener och dem 
slutade aldrig komma heller. Tillslut fick han klart alla och då började han med 
färgkorrigeringen. Sven började se ljuset i tunneln även han med endast ett fåtal scener kvar. 
Christian började även med att lägga på 16:9 format. 
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DEL  IV 
Reflektion 

 
Martin 
 
När vi började med detta projekt förväntade jag att lära mig mycket nytt, vilket jag troligen 
gjorde även om jag inte tycker det. Men de flesta saker vi gjorde under projektets gång valde 
vi den säkra vägen, vägen vi färdats förut. Trots detta så började det med att vi skulle göra 
saker vi inte gjort förut, vi började med manus. Vi hade flera gånger förut försökt oss på 
manus, men det slutade alltid att vi stod där med endast en sammanfattning på storyn, alltså 
det som skulle hände i filmen. Nu valde vi dock att verkligen se till att få ner varje sekund, 
varje replik på papper. Det tog ända till dagen vi skulle börja filma men till slut blev manuset 
klart. Jag var själv inte involverad i skrivandet dock. Under tiden då Sebastian och Christian 
skrev manus hade vi andra i princip inget att göra. Men för att ändå fylla tiden så surfade jag 
runt på nätet och sökte efter effekt och annan information som sedan skulle kunna hjälpa mig 
att göra mitt jobb när jag väl kunde börja med det.  
 
Det var först när vi började filma som mitt arbete kunde börja på allvar. Jag hade redan innan 
projektet som mål att ta tiden det behövdes för att filma för att få allt bra från början, tyvärr så 
fungerade inte detta med tidsplanen och sättet vi filmade på så där fick vi kompromissa. Detta 
ledde tyvärr till att många klipp som vi sedan var tvungna att ha med i filmen i princip var 
bortom all räddning. Jag förstår nu i efterhand att vi inte blivit klara om vi hade tagit det lugnt 
med filmningen och fått allt bra, vi filmade från söndag till lördag minst 8 timmar, mest 14 
timmar. Detta var högst krävande fysiskt och mentalt. 
 
När väl filmningen var klar så kunde jag äntligen börja med mitt huvudsakliga arbete, det tog 
dock i alla fall en vecka tills det att jag faktiskt fick min första scen från redigerarna. Men när 
klippningen väl började komma någonstans så började jag få scener att effektlägga varje dag. 
 
Jag utvecklade mitt sätt att lägga på effekterna under vägen, då de flesta effektscenerna i 
filmen var ungefär detsamma. Detta syns även under filmen, i första övervakningsscenen där 
man ser alla sex kameror i övervakningsprogrammet syns det tydligt att den är annorlunda än 
de andra. Det dröjde två till tre veckor innan jag började med de andra övervakningsscenerna. 
Till dess hade jag byggt ihop ett projekt i After Effects där jag lätt kunde lägga på alla effekter 
till vilket klipp som helst snabbt och enkelt. 
 
När jag skulle börja klippa in 3d baggarna i filmen fick jag däremot tänka om, i ett tidigare 
projekt i tvåan hade vi provat på att klippa in 3d objekt. Då lade 3d killarna in blå färg i 
bakgrunden i filmklipp, men när vi sedan lade in dessa så förlorade vi information och 3d 
objekten blev oftast genomskinliga. Detta behövde vi lösa till våran film, efter att jag och 
Sven diskuterat det kom vi fram till att använda oss av Matte, man kan alltså lägga en 
bakgrund som After Effects sedan känner av och tar bort. Vilket i 3d då fungerar ungefär som 
en bluescreen men utan att man förlorar information. Då var ett problem löst, två kvarstod. 
Hur skulle jag nu få 3d:n att se ut som om den faktiskt fanns i filmen och inte låg ovanpå den. 
Detta vill jag inte direkt påstå att jag löste men det blev i alla fall rätt så bra, jag gjorde så att 
jag lade på blur för att de inte skulle vara knivskarpa. Då film är grynig, men inte 3d:n så la 
jag även på gryn vilket även detta gjorde att det passade in mer.  
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De flesta sakerna jag berättat om hittills är inte direkt saker jag lärt mig genom att läsa det i en 
bok, utan det är snarare att jag utvecklat mitt eget sätt att arbeta under arbetets gång. 
För att göra saker enklare för mig själv och för att få grafiken att se bättre ut. Jag berättade 
tidigare hur jag gjorde en sorts ”mall” där jag lätt kunde slänga på filtret som syns när man ser 
genom övervakningskamerorna. Tillslut hade jag i princip mallar till allt. Det sista problemet 
var nu att få 3d:n att sitta på rätt plats i klippen, trots att kameran skakar och rör sig. 
Programmet vi använde, After Effects, hade ett fungerande system för detta, men det fanns ett 
program som SOFE använder som kanske skulle göra det lättare för oss, detta hette PF 
Tracker. Då varken jag eller Sven jobbat i ett liknande program tidigare krävdes det träning, 
det tog oss säkert två veckor innan vi började få någorlunda fungerande trackning, trots att en 
SOFE student visade oss hur programmet funkade.  
 
Men när jag kommit in i allt så flöt det på rätt bra, vi slängde ut flertalet färdiga effektscener 
varje dag, trots att jag fick ändra dem 3-4 gånger innan de var rätt vilket berodde på vaga 
beskrivningar av vad som skulle hända. Det blev lite mycket sen sista sekunden, filmen var 
inte färdigklippt förrän någon dag innan första redovisningen så först då kunde jag göra klart 
effekterna och börja med färgkorrigeringen. Före första redovisningen fick jag panikkorrigera 
hela filmen, det blev ändå en stor förbättring. Efter det tog jag närmare en vecka att finjustera 
allt ett par gånger till, slutresultatet blev inte så bra men jämför man med råmaterialet så får 
man en chock. Jag valde att göra färgkorrigerandet i After Effects med effekter som redan 
finns med, just för att de medföljer After Effects och inte kostar en massa extra pengar.  
Det tog förvisso lite längre tid med de existerande effekterna men det blir i princip lika bra 
som med dem som kostar pengar.  
 
 
Mattias 
 
Projektet har för mig varit det största grupparbete jag gjort hittills. Det har gjort att jag satts i 
situationer jag inte varit i förut. Inte minst vad det gäller stress. På planeringsstadiet var det 
ganska lugnt och vi planerade så mycket det gick men tillslut kom tiden ikapp oss ändå.  
Alla fick olika arbetsuppgifter och deadlines. Vi var riktigt illa ute en gång, och det var när vi 
skulle få ihop skådespelare. Alla manliga skådespelare gick ganska smärtfritt men flickvännen 
som skulle vara i rätt ålder var väldigt svår att hitta. Vi hade även en bild av hur hon skulle se 
ut, jag kan bara säga att vi hade en himla tur med henne och övriga skådisar för alla är som 
gjutna i sina roller. Jag fick jobba en del som kontaktperson med vissa skådespelare, jag 
ringde runt mycket och bestämde tider för möte och fick nya kontakter via människor.  
När vi sedan började spela in filmen fick jag prova på ljudintagning med myggor i en 
flerkamerascen som krävde att inga tekniska saker fanns med i bild och hela rummet 
skådespelarna befann sig i skulle synas i bild från flera vinklar.  
Det gjorde att ingen av oss fick finnas i rummet för då skulle vi synas i bild. Samtidigt skulle 
även skådespelarna röra sig runt i rummet. Jag fick då använda de trådlösa myggorna som jag 
fäste på skådespelarna och mixa ljudet live i en garderob samtidigt som jag spelade in dem. 
Det hela lät väldigt komplicerat i början men det var nog en av de bästa erfarenheterna 
förutom kontakten med skådespelarna och rutinen under en inspelningsdag. 
 Inspelningen tog bara en vecka. Det var en hård vecka för att vi ville hinna med allt och få all 
filmning avklarad samtidigt som vi kunde släppa skådespelarna och kunna återgå till vårat 
arbete. Jag som ljudtekniker kunde dessvärre inte börja med mitt ljudarbete förräns 
videokillarna hade klippt ihop bilderna och fått ett första utkast.  
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Det tog givetvis en väldig tid och jag kom inte igång med min ljudläggning förrän de sista 
veckorna. 
Jag fick sitta och göra två scener om dagen till slut för att hinna till examinationstillfället. Så 
ljudet hann därför inte bli så bra som jag ville. Men som tur var fick jag lite mer tid efter 
examinationen för att lösa de värsta tabbarna till våran offentliga redovisning. 
 
 
Sebastian 
 
I december så skickade Mattias ut ett mejl om att han ville bilda en kandidatarbetsgrupp. Jag 
var inte sen med att svara och vi bildade en grupp och en efter en så anslöt sig de andra. Jag 
tog på mig ansvaret för att vara projektledare. Som projektledare så är det mitt ansvar att se 
till att alla har arbete att göra, men eftersom det var en månad tills projektarbetet skulle börja 
så bestämde vi oss för att storyn skulle bli klar innan alla började jobba.  
Det första vi gjorde var att sätta upp riktlinjer för filmen som vi skulle hålla oss till.  
När alla var överens så började jag och Christan att skriva. Jag har varit projektansvarig 
tidigare men aldrig i ett så här stort projekt. Jag lärde mig att koordinera och dela upp arbeten 
på ett helt annat sätt, jag gjorde alltid mitt bästa för att se till att alla hade något att göra. 
 
Om jag ska börja från början med själva filmen så började det alltså med att vi skrev en story. 
Det är något som jag har gjort förut men aldrig så här seriöst. Jag lärde mig mycket av att vara 
tvungen att skriva något bra. Den pressen man hade på sig var någonting helt nytt.  
Man tänkte verkligen igenom varje moment på ett helt annat sätt, jag fick tänka flera steg 
framåt, tänka ut hur det skulle se ut på film och om det går att genomföra rent tekniskt.  
 
Vi började med att spåna idéer till en story och sedan skulle vi diskutera vilken av dem som 
var bäst. Men istället för att välja en så valde vi, en av Christians och en av mina, och slog 
ihop dessa. Att kompromissa så var någonting helt nytt för mig men det visade sig fungera 
utmärkt. Men det tog sin tid att få ihop ett utkast som vi var nöjda med. Det första utkastet var 
på cirka ett A4 papper, vi gick sedan igenom det med gruppen och fick väl inte direkt några 
positiva reaktioner men vi visste själva att vi var på rätt spår.  
 
Vi fortsatte att skriva på storyn och vi visade flera gånger den för Kjell Grede.  
Det var otroligt lärorikt då Kjell Grede pekade ut alla fel och sågade storyn rent allmänt.  
Efter diskussioner med Kjell så lärde man sig att se på sitt eget arbete mer kritiskt samt att se 
fel i manuset på ett helt annat sätt. När jag och Christian skrev storyn så var det väldigt viktigt 
att huvudpersonen skulle ha en stark personlighet, men vad vi hade missat var att även 
birollerna måste ha en genomtänkt personlighet. Jag såg dem bara som verktyg för att föra 
storyn vidare samt att utveckla huvudpersonens karaktär. Men en sak som gjorde att mitt 
självförtroende stärktes var just det att Kjell ville ha bort kamerasystemet i filmen, något som 
jag inte höll med om. Trots att Kjell är erkänd regissör och kan det här bättre än vad jag 
någonsin kan drömma om så kände jag att jag hade rätt här. Det var en vändpunkt i hela 
arbetet för mig att känna att jag ändå hade min egen väg att gå. Efter det så skrev vi fjorton till 
sexton versioner av manuskriptet. Vi tappade tillslut räkningen. Vi ville alldeles för mycket 
med denna film, vilket gjorde manusarbetet väldigt komplicerat. Storyn innehöll inte bara 
dialog utan inre monolog vilket gjorde att vi var tvungen att skriva på två olika plan. Men sen 
skulle också filmen fungera på två plan rent storymässigt då huvudpersonen är lätt 
”schizofren” och ljuger för sig själv. Sen som om inte det var tillräckligt så fungerade även 
filmen på tre olika sätt rent kronologiskt. För det första så får man följa huvudpersonens resa 
mot sanningen, för det andra så får man se hans Flashbacks där tidigare händelser utspelas 
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och för det tredje så får man även se sånt som han har smygfilmat. Att få ihop allt krävde 
otroligt mycket arbete och nytänkande. 
 
När storyn nästan var klar så var det dags för den andra kallduschen, den första var storyns 
mottagande, nämligen rollsättningen. Jag trodde inte att det skulle vara överdrivet svårt att få 
ihop fem stycken skådespelare som kunde ställa upp, vilket var naivt att tro.  
Det visade sig nämligen att de flesta var upptagna eller kunde inte på de tider som vi ville 
filma, och då var vi ändå villiga att göra stora ändringar i schemat. En sak som jag snabbt 
lärde mig var att inte acceptera ett nej. När jag till exempel ringde Robert Folin och frågade 
honom om han ville ha huvudrollen så tackade han först nej. Då erbjöd jag mig att skicka en 
kopia av manuskriptet till honom och efter lite samtal så tackade han tillslut ja. 
Jonas Kiran var å andra sidan inga som helst problem att få med i filmen. De andra rollerna 
var riktigt svåra att finna skådespelare till. Men den rollen vi ändå hade mest problem med var 
flickvännen. Vi kontaktade ett antal skådespelerskor för denna roll och inga kunde vara med. 
De som kunde tänka sig ställa upp bodde långt härifrån vilket var ett problem det också. 
 
Någon vecka innan eller efter projektet egentligen startade så hade jag tagit ett snack med 
Martin där jag förklarade för honom att jag ville regissera den här filmen själv. Det var inte 
bara för att jag ville det utan för att i ett sådant här projekt så behövs det en klar ledare samt 
att det är tidsmässigt mest effektivt. Det gick han med på. Jag har visserligen testat på det här 
med regi förut men det här kändes som något helt annat. Det första jag gjorde var att beställa 
boken ”Directing Actors” och läste så mycket jag hann av den. Den omkullkastade mina 
planer på hur jag hade tänkt arbeta. Bland annat därför att man ska aldrig berätta för en 
skådespelare hur den ska känna utan förklara situationen och karaktärens tankar. 
 
När man är regissör så måste man skapa sig en helhetsbild av filmen innan man ens börjar 
filma. Nu hade jag ju fördelen då jag skrivit storyn och storyboarden men det krävdes ändå en 
hel del funderingar kring hur allt ska hänga ihop. Man är tvungen att dela upp filmen i 
småbitar som till exempel hur skådespelaren ska agera, hur kameran ska röra sig, samt hur 
klippet till nästa vinkel ska se ut, vad för effekter som behövs och framför allt vem som ska 
göra vad och när bakom kameran. Det var verkligen på en helt annan nivå än vad jag 
någonsin har gjort tidigare. 
 
Under filmningens gång så lärde jag mig snabbt hur man effektivt kommunicerar med 
skådespelare och gruppmedlemmarna. Det tog inte heller särskilt länge innan jag blev helt 
orädd om att be om en omtagning. En annan sak var att jag hela tiden var öppen för 
förändringar och improvisation utan att för den delen släppa på grundmanuset för mycket. 
 
Efter filmningen satte jag och Christan oss och klippte filmen. Det som var nytt för mig var 
helt enkelt storleken på filmen. Den senaste film jag klippte hade 3 timmars råmaterial och 
blev elva minuter lång. Denna gången hade vi 16 timmars råmaterial som skulle bli en 
halvtimmes film. Det var väldigt lärorikt att få ett sådant enormt projekt att fungera. 
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Sven 
 
Min första uppgift i gruppen var att designa en insekt som skulle modelleras och animeras. 
Det var första gången som jag fått göra en modell av en annan persons vision, vilket visade 
sig vara mycket svårare än jag tidigare kunde ha trott. Speciellt när man som designer och 
grafiker ser att detta inte kommer att fungera att animera och då försöker förklara detta, samt 
varför. Efter någon vecka av designande så fick jag mina synpunkter hörda och gavs friare 
händer. Detta resulterade i en mycket stabilare och bättre designad insekt, Vilket jag blev stolt 
över. När den biten sen var avklarad så kände jag mig mer hemma på området att just 
modellera designen, detta hade jag gjort flera gånger innan så jag visste ganska väl hur man 
skulle gå till väga. Animeringen fick mig att vidga mina vyer och lära mig att det finns flera 
sätt att göra samma moment och att man måste växla mellan olika stilar för att få ett bra 
resultat. Ett helt nytt program som jag och Martin jobbade med det var PFtracker, som vi inte 
ens hade hört talas om innan. Vi fick lära oss allt själva efter att föreläsningen om programmet 
blev inställt. När vi väl bemästrade detta så kunde jag börja exportera 3d som även det är en 
hel värld av inställningar, bland annat att köra med ”alphakanal” som var nytt för mig. Det 
visade sig vara smidigt och enkelt. Utöver allt detta så använde jag mina befintliga kunskaper 
som kommit till liv under dom här tre åren. 
 
 
Christian 
 
Under projektarbetet lärde jag mig mycket nytt om filmskapande vilket var väldigt kunskaps 
vidgande då jag läste 3D-inriktningen. Jag har varit delaktig i filmprojekt i tidigare kurser 
men lärde mig nu mer ingående om såväl manusskrivande, kameraarbete och redigering. Jag 
har varit intresserad av att berätta historier sedan tidigare och när vi skrev manus arbetade vi 
utifrån flera olika manus som vi hade arbetat fram innan kursstart. Det var en utmaning att 
tillsammans bestämma vilket manus vi ville använda och sedan utveckla det för filmen vi 
ville göra. Gruppen hade redan diskuterat fram vilka moment vi ville att filmen skulle 
innehålla och även vad vi inte ville ha med i filmen. Att tillgodose allas åsikter var svårt men 
det hela gick bra då vi som skrev manus ändå hade slutordet och alla var med på det. Att få 
diskutera manuset med Kjell Grede var väldigt givande för mig, delvis för manusets 
utveckling men även för mig personligen då jag fick många intressanta uppslag om 
historieberättande i stort. Själva storyn blev efter hand väldigt komplex och skrevs om flera 
gånger. Vi insåg nog inte från början hur stort det hela faktiskt var, men då vi faktiskt 
lyckades uppnå det resultat vi strävat efter utan några stora kompromisser så känns det väldigt 
bra även om vi kanske var lite överambitiösa med projektet.  
 
Nästa del i projektet var nog den svåraste och krävde mycket lagarbete från gruppen. Att 
rollsätta vår film var svårt och vi hade tur som kunde se igenom tidigare projekt filmer från 
tidigare år på medieteknik så som ”Grackus” och ”Jack och Hans Värld”. Vi fick därigenom 
många idéer om vilka skådespelare vi kunde tänkas använda, eller i all fall ta till hjälp för att 
komma vidare i sökandet. Jag var även med och scoutade efter några inspelningsplatser vi 
behövde, och tog mer eller mindre hand om att hålla koll på att vi hade den rekvisita vi 
behövde. 
 
Under filminspelningen kom den del som var mest kunskapsutvecklande för mig. Jag hade 
redan arbetet med kameror under den 3d-kurs jag läst, men då främst bildkomposition och 
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rent estetiska moment. Vår lösning för att spara tid under vår tighta inspelningsvecka var att 
filma samma tagning med många kameror ur flera vinklar. Det visade sig vara ett bra val då vi 
delvis tjänade tid och även fick enklare att klippa filmen senare. Vi fick då tänka ut hur varje 
scen skulle filmas med huvudkamera och b-foto. En viktig sak för mig var att använda sneda 
perspektiv och annorlunda vinklar vilket passar filmens stil bra. Historien är rätt så sned och 
vi använde en hel del udda vändningar i storyn som förstärktes bra med den filmteknik och 
bildkomposition vi använde. Ett av de mer intressanta momenten i själva filminspelningen var 
den flerkamerainspelning vi gjorde med sex olika kameror samtidigt i samma scen. Detta 
krävde planering av kameraplacering och koordinering för att få all teknik med kamera och 
ljud att fungera ordentligt. En av dem idéer jag kom på under filmningen var att vi kunde 
använda några av vinklarna från flerkameraproduktionen anpassade för några scener vi 
filmade på traditionellt sätt. Vi hade redan planerat in några andra scener med det 
kamerasystem vi tagit fram så detta gjorde att vi fick lite mer bra material att arbeta med.  
 
Redigeringen av filmen var den mest tidskrävande biten och vi klippte inte som vi först 
planerat att göra. Det är svårt att avgöra om vi hade sparat tid på att göra ett grövre klipp först 
och sedan finputsa de olika bitarna eller att göra som vi gjorde att istället klippa filmen väldigt 
precis från början. I vilket fall så lärde mig även att hantera Adobe Premiere bättre och rent 
allmänt lärde jag mig mer om klippteknik för film. Jag var även delaktig i att ge konstruktiv 
kritik på ljudet om vad som lät bra och vad som behövde ändras. Vi hade väldigt bra kontakt 
med handledaren under och efter arbetet av filmen vilket var extremt givande på flera plan. 
Delvis för filmens klippteknik i allmänhet men även för rent praktiska bitar så som placering 
och hantering av den voiceover vi använt i filmen och story utförandet i klippningen. Vi var 
verkligen hjälpta av en utomstående persons åsikt i vårt arbete för att kunna utveckla 
projektet. Den kritik vi fick var till stor hjälp då vi hade haft svårt att se projektet som en 
helhet och varit mer inriktade på individuella bitar i projektet för att se hur de har fungerat.  
 
Det sista jag gjorde i projektet var att bildbeskära all video och lägga på 16:9 format på 
filmen. Det var svårt att beskära bilden i vissa scener där många saker skulle synas i bild 
samtidigt, men jag lyckades effektivt rätta till en del fel i filmen där saker som inte skulle vara 
i bild syntes i kanterna. Jag lyckades även minska en hel del kraftiga kameraskakningar som 
uppstått under filmningen. Det var tacksamt att vi hade filmat filmen med många diagonalt 
lutade bildkompositioner då det gjorde det enkelt att beskära bilden och ändå ha mycket med i 
bild.  
 
Grupparbetet har över lag fungerat bra, med några mindre komplikationer i samarbetet och 
sammanhållningen som uppstått. Det har stundvis varit svårt för gruppen att enas om vad som 
ska prioriteras och vilka moment som har varit viktigast i olika stadier av produktionen. Det 
mesta har dock lösts igenom diskussioner i gruppen. De flesta argumenten har i alla fall varit 
utvecklande för projektet och nog höjt kvalitén och pressen på oss att få alla bitar att bli så bra 
som möjligt. Personligen tycker jag att man kan kompromissa saker inom vissa ramar och jag 
har personligen inte känt mig missnöjd över de åsikter eller idéer jag haft inför produktionen 
som inte kommit med eller använts. Gruppen har haft ganska precisa regler för vilka som gör 
vad och är ansvariga för olika saker vilket jag tror har underlättat grupparbetet mycket. 
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DEL V 
SLUTORD 

 
Mattias 
Detta examensarbete blev faktiskt ungefär som jag hade förväntat mig. För en gångs skull så 
landade jag ungefär där jag hade trott. Visionen var att göra något som var så pass bra att man 
kunde sända det i TV. Nu gjorde ju tidsbristen att vi inte kunde få allt exakt som vi ville, vi 
har hela tiden sagt att allt skulle bli klockrent men med tidsbristen i bakhuvudet 
kompromissar man automatiskt lite vare sig man vill eller inte. Men trots tiden så har vi gjort 
ett bra jobb. Tack vare vår goda planering och att vi tog kontakt med varandra i god tid så 
gjorde det att vi kunde komma med ett första utkast i rimlig tid. Det kändes som att när vi var 
klara med filmningen så hade vi ändå gott om tid på oss att redigera och korrigera allt 
material. Det som jag inte tänkte på var att jag skulle få vänta med ljudläggningen så länge. 
Det blev några oväntat hårda veckor på slutet. 
 
Sebastian 
Projektet varken gick eller blev som planerat. Men vi kom väldigt nära det resultat som vi 
hade tänkt från början. En sak som till och med blev exakt som vi ville var just det här med att 
filmen faktiskt blev så lång som vi i början hade haft som mål. Men i slutet så är det enda som 
räknas att vi faktiskt lyckades få ihop en film. Det var väldigt ont om tid men vi klarade det. 
Och under hela denna utbildning så har det aldrig varit viktigt med resultatet utan själva 
arbetet men nu under våren har det varit tvärtom vilket kändes väldigt skönt. Vi har som sagt 
alla i gruppen lärt oss massor med nya grejer men det är sekundärt, för det spelar ingen roll 
hur vi har arbetat om själva produkten inte hade blivit klar. 
 
Christian 
Vad jag märkte under examensarbetet var att det löser vissa problem om man låter olika 
personer i en arbetsgrupp hålla fullt ansvar för olika områden fullt ut och låter den ansvarige 
få slutordet på sitt område. Så länge personerna lyssnar på all kritik och sedan avgör en 
frågeställning så löser det problem som kan uppstå, så länge de andra i gruppen accepterar 
detta oavsett om vad de tycker. 
 
En annan sak jag kommit fram till är man aldrig blir klar med vissa arbeten innan en deadline 
kommer. Man kan sitta och fila på allting i evigheter med denna typ av arbete, men så länge 
man gör färdigt allting och sedan börjar finslipa på kommer arbetet i alla fall bli klart till slut, 
även om det inte är perfekt. Man behöver dock en deadline för att kunna släppa ett arbete i 
vissa lägen.  
 
Martin 
Arbetet gick mer eller mindre precis som jag förutspådde, om detta är bra eller dåligt kan man 
dock fundera över. Är det bra eller dåligt att vi använt samma arbetsstil som vi alltid använt i 
projekt? Jag tror att vi hade behövt utveckla det lite, men anledningen till att det blev som det 
blev är väl antagligen att det har fungerat förut, så varför byta? Jag är dock lite besviken på att 
vi inte försökte något nytt, men samtidigt lättad då vi ju tillslut blev klara trots allt.  
Men jag tror att vägen hit hade kunnat göras mycket jämnare, nästan helt utan gropar och 
andra faror till och med. 
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Prövar man inget nytt, lär man sig inget nytt. 
 
Vårat färdiga kandidatarbete är trots det ett resultat av våra tre år på denna utbildning, det är 
först nu när man ser helheten av vårat treåriga pussel som man faktiskt lärt sig att uppskatta 
tiden man spenderade på ett helt nytt sätt. Jag tvivlade fler än en gång att vi någonsin skulle 
klara allt, det gjorde vi nog alla, men nu sitter vi ju här med ett färdigt arbete.  
Vi stötte på många hinder under arbetets gång, manuset tog flera veckor längre tid än planerat, 
vi fann inga skådespelare förrän sista sekund och vi hann bara precis filma klart filmen.  
Det har varit ett hårt arbete. 
 
Sven 
Har kommit fram till att det är svårt att göra ett stort projekt med en liten grupp utan budget. 
Att man får kompromissa mycket för att alla ska bli nöjda, och när man gör detta så 
försvinner mycket av det som gjorde projektet speciellt. 
Nej, jag är glad att projektet är klart och att utbildningen är slut, Tack för mig. 
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Källförteckning 
 
http://www.ljudo.com/ - några få ljudsamplingar tagna och omredigerade 
 
http://www.thepixelfarm.co.uk/ - PFtracker 
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Bilagor 
 
 
   I Projektplan 
 
Målet med projektet 
Målet med projektet är att göra en kortfilm som är väldigt visuellt tilltalande. Den skall utan 
att skämmas kunna användas som merit vid jobbansökan. Filmen skall vara av väldigt hög 
kvalité både när det gäller story, musik, teknik men även när det gäller tekniska saker så som 
kamerateknik, färgkorrigering, ljudmixning, effekter osv. Filmen skall helt enkelt vara väldigt 
mycket bättre än vad vi tidigare gjort. Den ska inte kännas som en studentfilm.  
 

Syftet med projektet 
Vi vill kunna få användning av det alla lärt sig och tillsammans få ihop det hela till något 
unikt som alla kan stå för. Vi vill inte bara utnyttja våra nuvarande kunskaper utan också 
utveckla dem och lära oss helt nya saker. 
 

Projektmetod 
Vi kommer träffas två gånger i veckan men kommer ständigt ha kontakt via nätet mellan 
varandra. Då bestämmer vi vad som skall göra tills nästa möte. Vi bestämmer alltså kollektivt 
vad varje individ skall göra. Alla kommer delvis att arbeta självständigt när vi inte är i 
grupprummet. Vi anser att filmplaneringen är en del av projektet och den kommer vara så 
detaljerad att filmningen kommer bli relativt smärtfri. Tänkta examinationer är: Precis innan 
vi skall filma, precis efter vi har filmat och slutexamination. 
 
Det som skall examineras första gången är manus, story och planering för filmningen och 
eventuellt soundtrack. 
 
Andra gången: Hur filmningen har gått samt hur specialeffekterna är planerade och även hur 
ljudet blev under inspelningen, vad som behöver göras. 
 

Tidplan för projektet 
Grovt sagt kan man säga att vi skall: 
Förproduktion 2-3V 
Filma 2V 
Efterproduktion 5V 
DVDproduktion 1V 
 

Eventuell ekonomi för projektet 
Vi behöver reseersättning för vi vill inte filma i skolan. Även eventuell ersättning för 
skådespelare och rekvisita.  
 

Behov 
Vi skulle behöva ha handledning i storyskrivande och eventuella tips från Kjell Grede. Vi 
behöver eventuellt extern hjälp med tracking. Skulle vara bra att ha en kontaktperson för 3D. 
Martin kommer eventuellt behöva lite hjälp från Johan Claesson med bildkorrigering. Vi 
kommer använda oss av externa skådespelare, eventuellt kontakthjälp skulle vara bra. 
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Risker med projektet 
Att vi inte lyckas hålla tidplanen. Att vi inte hittar någon duglig inspelningsplats. 
Skådespelarna. Någon del som tar övertid så att planen inte håller. Att något inte blir bra så 
det måste ersättas eller göras om.  
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   II Ordlista 
 
Alphakanal 
Den kanal som innehåller den transparenta informationen. 
 
B-foto 
I vårt fall: Alternativ filmad vinkel som endast fungerar som backup material till filmen. 
 
Bluescreen 
Ett filmtekniskt verktyg som används för att frilägga objekt. 
 
Capturat 
Fört över det filmade materialet från band till dator. 
 
Finalcut 
Det slutgiltiga klippet av en film. 
 
Manus 
Dramatisk text med repliker och scenanvisningar som formar basen för en film. 
 
Mixa 
Sammanställa alla olika ljudkällor till en, justera dem och ändra volymen på dem så att 
helheten låter bra.  
 
Mygga 
Trådlös mikrofon som används mycket vid filminspelning då det inte finns plats för 
ljudteknikern på inspelningsplatsen. 
 
Plugin 
Ett datorprogram som inte körs fristående, utan installeras som en del av ett annat program. 
 
Regissör 
En regissör leder arbetet vid en filminspelning. 
 
SOFE 
”School Of Future Entertainment”, utbildningsprogram för grafiker, speldesigners mm. 
 
Storyboard 
En serietidnings liknande översikt över ett manuskript. 
 
Tracker 
Programvara som används för att få fram kamerarörelsen genom att följa en referenspunkt i 
bild. 
 
Voiceover 
Berättarröst som ligger över filmen. 
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