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Förord 
 
   “Välkommen till BTH!” Det är budskapet som en av våra filmer förmedlar, 
och det är något som vi också vill förmedla till de studenter som har 
funderingar på att söka till skolan. Tre år av studerande har gett oss stor 
erfarenhet av hur livet före, under och efter studierna ser ut, vad som är bra 
och vad som är mindre bra. Kandidatarbetet gav oss möjligheten att göra 
någonting åt saken, vilket vi såg med glada ögon på. Information är viktigt, 
inte minst när man ska göra ett viktigt val i sitt liv, därför ville vi blanda in BTH 
som skola, tillsammans med regionen, det studiesociala och boendet, för att 
ge en bredare och större bild av hur det är att vara student här.  
 
   Tekniken, blandat med intresset för att göra film och att arbete med 
marknadsföring blev grunden till att vi valde att göra det hela till nio olika 
filmer.  
 
   Vi vill tacka all släkt och vänner som stöttat oss men också Paula Gullbing, 
Joakim Ekberg, Mathias Frank och Mattias Ostrowski. Vi vill även tacka alla 
studenter och lärare som hjälpt oss med bl.a. idéer och teknisk hjälp under 
projektet. 
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Sammanfattning - Abstract 

Svenska 
 
   Vår kandidatarbetstid har resulterat i nio stycken småfilmer som är till för att 
ge mer information om BTH och regionen för nyfikna. Fyra av dessa filmer 
innerhåller lite mer information om region, boende/kommunikationer, skolan 
och det studiesociala. Syftet med dessa fyra filmer är att blanda in BTH på 
olika sätt, att man sätter skolan som en röd tråd även i region och 
bostadsfrågorna.  
 
   Vi gjorde även fyra stycken studentintervjuer, för att visa vad nuvarande 
studenter tycker om bostadsmöjligheterna och det studiesociala mm. Vi ville 
även visa att det finns folk från Kiruna i norr till Lund i Söder, som går på 
skolan, och att det finns många olika typer av människor som du får möjlighet 
att lära känna om du börjar studera här. Det blir variation och man tar till sig 
det som sägs på ett annat sätt, än i de mer traditionella informationsfilmerna.  
 
   Sist men inte minst så gjorde vi en mässfilm som innehåller bilder och ord 
från de fyra informationsfilmerna, och som ska fånga upp ett intresse på kort 
tid. I den här mässfilmen har vi även inkluderat en showreel som visar några 
utav de projekt som har gjorts av studenter på BTH. 
 

English 
  
   Our work with the Bachelors thesis has resulted in nine short informational 
movies which have as a purpose to give information about BTH ( Blekinge 
Institute of Technology ), and the region to interested people. Four of these 
movies include information on the region, living/transportation, the school and 
the social amenities provided for the students. 
 
   We have also made four movies about different students from BTH. We 
want to show that there are students from Kiruna in the north to Lund in the 
south, and that there are many different kinds of people you can meet when 
you begin your time as a student here. Due to the fact that there are nine 
different movies there will be variation, and you will accept the information in 
a better way than in traditional informational movies. 
 
   Last but not least, we made an event movie which does not include a 
speaker text but instead communicates through the clips and the music in it. 
In this movie there is also a showreel with different projects from students on 
BTH. 
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Bakgrund 
 
Låt oss först få berätta lite om bakgrunden och de problem vi såg i början av 
projektet. BTH är en stor skola med många inriktningar och program, det är 
också en ganska utspridd skola som har campus på tre olika orter här i 
Blekinge (Karlskrona, Karlshamn och Ronneby). Campus Karlshamn är det 
senaste tillskottet, och är det Campus som ännu inte riktigt har lyckats komma 
in som en del av högskolan om man ser till uppmärksamhet. I största allmänhet 
finns det många brister i den marknadsföring som bl.a. Skickas ut till nya 
sökande studenter. Skolan och utbildningen är förmodligen huvudanledningen 
till att man söker till en viss högskola, men det är lätt att glömma bort att det 
inte bara är skolan som man kommer att få ta del av under sin studietid, utan 
även saker som regionen, boendet och studiesociala evenemang runt omkring 
och utanför skolan, har stor vikt för att du ska trivas så bra som möjligt. Nu är 
det inte alltid upp till skolan att göra reklam för boendet eller för andra 
aktiviteter, utan det är oftast bostadsförmedlingen och sektioner på eller utanför 
skolan som ser till att försöka locka och intressera de nya studenterna på 
skolan till att söka information och engagera sig i det som finns runtomkring 
skolan. 
 
Med anledning till att skolan är uppdelat på tre orter och fyra campus, så är det 
väldigt lätt hänt att man gör reklam för utbildningar på respektive ort. Detta har 
gjort att en del studenter på skolan anser att skolan blir uppdelad och glider isär 
från att vara en skola, till tre olika skolor, vilket naturligtvis inte är bra eftersom 
det är viktigt att man känner att den ort man studerar på är en viktig del av hela 
skolan och minst lika intressant som övriga campus områden.  
 
Vi har själva varit nya här på skolan och har fått tagit del av den information 
som skolan skickar ut när man har blivit antagen till sin utbildning. Vi har även 
tagit del av vad andra studenter tycker om skolan och hur man upplever 
skolans olika campusområden, vilket har gett oss en lite större bild över hur 
man upplever BTH. Vi själva ville gärna ge Campus Karlshamn mer 
uppmärksamhet, delvis pga. att campus Karlshamn är så nytt och behöver en 
rejäl spark i baken för att locka fler studenter, men också för att få campuset att 
kännas mer jämlikt med övriga campus. Detta förstod vi, inte skulle fungera 
särskilt bra. Ett arbete med att marknadsföra bara en ort och ett campus är en 
god tanke och kan fungera bra, men det gör också att det blir en större klyfta 
mellan orterna och det vill vi absolut inte. Därför ville vi istället få en helhet, en 
skola med flera möjligheter och där man inte delar upp allt beroende på vart 
man studerar. Vi ville också ge nya studenter en liten dörr till information om 
bostadsmöjligheter och kommunikation, enklare saker som egentligen har stor 
vikt och betydelse.  
 
Utmaningen som låg framför oss var alltså att skapa något som skulle ge en 
intressant och enhetlig bild av BTH samtidigt som att vi skulle kunna leda 
intresset vidare till någon annan informationskälla (utbildningskatalog, 
sektioner, bostadsförmedling). Begränsningarna som fanns låg mer i att vi var 
begränsade rent tidsmässigt, men det var inget som satte stop för att vi skulle 
kunna göra ett bra projekt och nå vårt mål. 
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Arbetsbeskrivning 
 
   Vi har arbetat tillsammans när det gäller det mesta under projektets gång, 
men eftersom vi har valt lite olika inriktningar tidigare i utbildningen, så blev 
det ganska naturligt att vi inte arbetade med exakt samma saker. Man kan 
säga att vi delade upp det enligt följande; Åsa – Ansvarig för filmning och för 
planering, Carl-Philip – Ansvarig för ljud och design. Anledningen till att vi 
delade upp arbetet just såhär var för att det skulle bli lättare att hålla reda på 
det som behövdes göras, och att man inte behövde vara på flera ställen 
samtidigt men ändå skulle ha en god översikt över arbetet.  
 
   Ska man dela upp arbetet lite mer så kan vi lägga det i följande grupper; 
Planering – Produktion – Efterarbete. Under planeringsstadiet så satt vi 
tillsammans och skissade, diskuterade och kontaktade personer som vi 
behövde ha hjälp av under projektets gång. Eftersom planeringsstadiet var så 
viktigt för vårt arbete så var vi tvungna att verkligen lägga ner mycket tid på 
just detta. Vi ville göra det så tydligt som möjligt vad projektet gick ut på och 
för att minska risken för att någon av oss skulle tappa allt för mycket fokus 
kring vårt uppsatta slutmål. Ett projekt av den här storleken kan oftast vara 
svårt att greppa, särskilt under de två första stadierna och det är lätt att man 
ibland underskattar hur viktigt det är med en bra och så väldetaljerade 
tidsplan som möjligt. 
 
   Under produktionsstadiet så gick det mesta av bara farten. Det var oftast 
bara att se till att man bokade utrustningen man behöver för några dagar eller 
veckan och sedan ge sig ut för att samla material. Mycket av den tekniska 
utrustningen som vi använde oss av, var sådant som vi hade arbetat med 
tidigare. Därför var det knappt några problem att få det som vi ville eller 
behöva gå igenom allt i minsta detalj. Det handlar ju även om mycket 
personlig smak och touch kring vad man vill uppnå och hur det upplevs.  
 
   Det viktigaste under just produktionsstadiet var vår dag- och 
veckoplaneringar. Precis som under planeringsstadiet så satt vi oss ner och 
satte upp saker som skulle göras, saker som skulle vara klara och saker vi 
behövde ordna inför efterföljande vecka eller dag. På så sätt kunde man lätt 
kunna följa arbetet och även variera sina arbetsuppgifter för att inte fastna i 
något som man höll på med. Det är tack vare planeringen som det mesta flöt 
på och som gjorde att vi inte behövde oroa oss för att inte få med det material 
som vi verkligen ville ha med och även behövde för att göra klart filmerna 
inom rimlig tid. Visst ställde en del yttre omständigheter till det, men det var 
sådant vi hade räknat med och som vi lätt kunde fixa genom att placera om 
uppgifterna mellan veckodagarna. 
 
   Det sista stadiet, efterarbetsstadiet, var upplagt så att vi satte deadlines för 
när saker och ting skulle vara färdiga, eller åtminstone ha en nästintill färdig 
version av det vi skulle göra, bara för att kunna se om det fungerade med 
resten av arbetet eller om vi var tvungna att tänka om för att få det så bra som 
möjligt. Visst blev det snurrigt ju närmare slutet vi kom, men trots det så var 
det ändå ganska organiserat, organiserat stök om man så vill kalla det.                  
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   Trötthet blandas med kreativitet och arbetsvilja och löser det mesta utan  
Att man behöver tänka. Ett arbetssätt som fungerar bra men som tar på 
krafterna. 
 
   Uppdragsgivaren för vårat projekt är informationsavdelningen på BTH, och 
då mestadels Joakim Ekberg som jobbar som Informatör men även 
informationschefen Lennart Förberg var med på projektet. Vi hade ett nära 
samarbete med Joakim speciellt och vi hade kontinuerliga möten då vi 
berättade hur vi hade jobbat, vad som hände och så vidare. Detta gjorde att vi 
inte hamnade snett på slutet utan att de hela tiden visste vad vi gjorde och att 
vi fick input på arbetet medan vi var i full gång. Detta hjälpte vår arbetsro då vi 
visste att vi var på rätt spår hela tiden och inte behövde oroa oss så mycket 
på att allt arbete kunde vara förgäves.  
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Projektplan 
 
   Målet med examensprojektet är att man ska kunna använda sig av 
kunskaper och färdigheter man lärt sig under de tre åren här på Medieteknik. 
I det ingår att man kritiskt ska kunna reflektera projekt- och 
produktionsprocesser i en grupp. Dessutom ska man kunna värdera viktiga 
informations- och kunskapsstrukturer men självklart skall man kunna 
producera en färdig produkt. 
 
   Varje projekt har en handledare, och för oss har det varit Paul Carlsson. Det 
är viktigt att projektgruppen har regelbundna handledningsmöten så att 
handledaren kan följa arbetets gång. Mötena utgår mycket från gruppens 
projektplan och veckorapporter. Kandidatarbetets examination är uppdelad på 
två examinationer. Dels en produktionsexamination där man presenterar hur 
projektgruppen har gått till väga, allt från idéarbete till den färdiga 
produktionen, och en processexamination där man utgår från slutreflektionen. 
Under arbetets gång har man även delexaminationer där man examineras på 
olika delar, som för oss på planering och filmning. Detta för att man ej ska 
behöva gå in på smådetaljer under produktionsexaminationen på slutet av 
projektet.  
 
   En av de saker vi har utgått från under kandidatarbetet är projektplanen. I 
denna skriver man utförligt om vad, hur och när man planerar att utföra vissa 
olika saker. Vår projektplan för projektet Nine finns som bilaga till denna 
slutreflektion. Vi märkte ganska snart att vi inte följde denna till punkt och 
pricka då vårt projekt ändrades i sitt innehåll och hur det skulle vara upplagd. 
Fastän vi gjorde detta så kunde vi ändå hålla samma mål och syfte som vi 
hade haft från början, och detta kände vi var det viktiga i projektplanen. 
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Utdrag ur veckorapporter 
 

Research 
 
   Under de första veckorna bokade vi tider med vår handledare och vår 
beställare. Vi har även haft genomgång av vår projektplan tillsammans med 
vår handledare. Vi har även gjort en hel del research, skrivit ner de viktigaste 
punkterna i varje film och börjat skissa lite på manuset.  
 
   Ytterligare någon vecka har gått med lite skissning, skrivande etc. och nu 
börjar det faktiskt kännas riktigt bra för vi vet nu vad som skall göras på ett 
annat sätt än tidigare. Vi ska nu prata med Joakim, vår beställare, och säga 
till honom våra begränsningar och våra lösningar på dessa! 

 

Grundlig planering och manuskript skrivande 
 
   Anledningen till att vi har börjat med manuset så tidigt är för att vi lättare ska 
kunna strukturera upp våra idéer och planering. Eftersom vi ska göra så 
många olika småfilmer så är det bra om man vet vad som behövs för varje 
film (bilder, speaker, personer, budskap och känsla m.m.), Innan man börjar 
filma, samt hur vi kan effektivisera arbetet för att få mer tid till eventuella 
förändringar i manuset och till redigeringen. Manusarbetet är också en viktig 
del för att vi ska kunna visa våra beställare hur vi har tänkt utforma den 
information som de vill förmedla. 
 
   Det förberedande arbetet gjorde vi för att bl.a. lättare visa våra beställare 
det skrivna manuset i visuellform, men också för att göra det fortsatta arbetet 
lättare. Handledningsmötet vi hade gav oss både tips och råd när det gällde 
att ta kontakt med personer för att få tag i material och studenter till våra 
filmer. 
 
   Vi diskuterade och brainstormade fram en massa bra idéer i början av 
projektet som vi sedan skrev ner på papper. Detta använde vi sedan för att 
kunna göra ungefärliga tidslinjer för hur de olika delarna i filmerna skulle vara.  
 
   För att få lite mer liv i vårat manus gav vi oss ut i Karlshamn, Karlskrona 
och Ronneby för att ta bilder på både skola och stad. På så sätt kan vi få 
inspiration för hur vi ska filma när vi är på plats och för att kunna ge våra 
beställare större möjlighet att förstå hur vi har tänkt. 
 
   Vi har hunnit med ganska mycket faktiskt, vilket har gjort att vi inte har 
behövt stressa eller behövt känna oss osäkra på det vi har arbetar med. Vi 
hade även haft lätt att få tag på vår beställare vår handledare för konsultering. 
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Fortsatt manuskriptskrivande samt förberedelser inför produktionsstadiet 

   Vi har haft en kontakt och förberedelse vecka när det gäller manus, 
speakertext, tillstånd, budget och filmning/ljudupptagning. Vi har också haft 
möte med våran beställare. 
 
   Vi har delvis planerat in den här veckan som en förberedelsevecka. Det 
hjälper oss att kunna jobba mer effektivt och strukturerat. Sedan har vi 
kontaktat och kollat upp så att det är ok att vi filmar på de platser som vi ska 
ha med i filmen. Detta har också krävt att vi har fått kolla upp lite saker vad 
det gäller rättigheter. Vi filmade även några scener den här veckan för att 
slippa göra det senare och för att få mer tid till allt annat som vi ska filma.  
 
   Mötet med våran beställare var mycket lyckad. De tyckte om vår idé och 
hjälpte även till att ordna fram material till oss som vi kommer att använda i 
filmerna. 
 
   Vi gjorde listor med ”att göra” saker där vi skrev upp saker som var viktiga 
att kolla upp så att vi skulle kunna ändra om utifall något skulle hända. Vi har 
även skickat e-post och ringt runt för att få mer information kring det vi 
behöver veta innan vi filmar. Speakertexten har vi fortsatt att uppdatera 
utifrån det vi gjorde förra veckan. Eftersom vi har fått mer fakta så har vi 
kunnat skriva i detaljer som stämmer bättre och som vi vill ha fram.  
 
 
   Vi har haft mycket besvär med vår speakertext då vår beställare inte alls 
ville ha det som vi ville. Dock så har det, efter några möten och många 
skickade e-post, klarnat up och nu vet vi hur det ska vara. 
 
 

Övergång, planering till produktion 

 
   Just nu kan man säga att vi är inne i övergångsperioden, då planering byts 
mot fältarbete. Vi har visserligen redan varit iväg och ordnat material 
föregående veckor också, men det har ändå varit planeringen som har varit 
den centrala delen av vårat arbete. Det material vi har ordnat den här veckan 
har varit sådant som vi inte har kunnat ta senare (Ka-sching och 
Spexetföreställningen), dels p.g.a. att det har gällt specifika datum, men 
också för att vi inte skulle störa i deras arbete. 
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Produktionen 
 
   För att vi skulle hinna med att göra alla filmer så är vi tvungna att filma, 
planera och redigera. Vi har gjort detta denna vecka men på torsdagen så 
blev det en hel dags filmande i Karlskrona och Ronneby, vilket gjorde att vi 
filmade klart 2 filmer på 1 dag. Vi intervjuade både Ida och Hanna i 
Karlskrona som planerat. Vi har även bokat möte med vår beställare och vi 
skall till dess förhoppningsvis ha klippt ihop något litet för honom att se.  
 
   Vi har spelat in vår riktiga speaker som vi kommer att använda i filmerna. Vi 
hade satt en deadline att senast få den inspelad på onsdag, tursamt nog så 
fick vi klart texten och lyckades boka in Paula just då, kan inte bli bättre! 
Inspelningen ägde rum i Ljud 2, som vi fick möblera om och tysta ner för att få 
det så tyst och behagligt som möjligt. Eftersom vi fick klart texten så sent så 
hann vi inte boka Studion, vilket annars hade varit det bästa. 
 
   Delexaminationen var för att vi ska kunna gå framåt med vetskapen om att 
planeringsstadiet är färdigt och förhoppningsvis godkänt. Den gjorde även att 
vi fick öva oss på att samla ihop och planera så vi vet hur vi ska gå till väga 
på den stora examinationen sen. 
 
 

Efterarbete 
 
   v.18 har vi nästintill bara gjort en enda sak, redigerat. Visst, vi hade en 
delexamination också, men huvudsakligen har vi arbetat hårt för att 
sammanställa allt material för att nå vårat mål, en färdig produktion. 
Anledningen till detta är ganska självklart, men för våra yngre och nytillkomna 
läsare så kan en förklaring vara på sin plats. Vi har nu under ett antal veckor 
planerat, diskuterat och samlat en mängd material för att vårat kandidatarbete 
ska bli så innehållsrikt och bra som möjligt. Det är nu alltså dags för oss att 
sätta ihop allt och göra en färdig produktion som våra beställare ska kunna bli 
nöjda med. 
 
   Tackvare en god planering, så har vi lyckats hålla oss kvar på rätt spår 
eftersom det annars lätt hade kunnat bli att man hade kommit efter eller inte 
fått allt material som hade krävts för att slutföra allt. Vi är nu klara med våra 
filmer. 
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Reflektion 
 
   Vår första idé av hur målet och slutprodukten av det här kandidatarbetet 
skulle se ut, har ändrats ganska mycket från det resultat som vi faktiskt har 
uppnått. Vi kände att vi ville göra så mycket som möjligt under de 
arbetsveckor som vi hade framför oss, men att det ändå skulle bli rimligt för 
de kunskaper och lärdomar som vi har fått under dessa tre åren.  
 
   Produkten, en interaktiv CD-Rom som skulle innehålla informationstexter, 
animationer samt filmer om de områden som vi hade satt upp och som vi ville 
behandla i vårat arbete, nämligen Skolan, Distansstudenter, Regionen, 
Bostadsgaranti och nöjeslivet, områden som vi tyckte det fanns för lite 
information om, särskilt från den information som man får av skolan när man 
ska börja studera på BTH. 
 

Projektarbete 
    
   Det har känts bra att jobba i projekt, och då speciellt i ett extern projekt. Det 
har lärt oss enormt mycket om oss själva men även om hur vi jobbar i grupp, 
hur man bäst jobbar med en beställare etc. 
  

Planering och upplägg 

   När man ska gå in i ett nytt projekt, är det viktigt att man tar sig tid och gör 
en översiktligskiss över vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska 
göras. Man måste även sätta upp regler, punkter och riktlinjer för hur man ska 
gå tillväga för att hinna med allt som är planerat i projektet. När det gällde 
vårat projekt så var detta ett måste! Nio stycken filmer med olika innehåll som 
skulle presenteras på olika sätt, krävde att vi hela tiden gjorde utkast och 
skisser på hur vi hade tänkt oss det hela. Det underlättar, inte bara för 
projektet i sig, utan det hjälper också gruppen att förstå vad det är man vill 
uppnå och vad det är man har för visioner. Detta kan man även applicera på 
tidigare projekt som vi har arbetat med under vår utbildning, när man under 
en kort period ska arbeta med nya projektmedlemmar i externa projekt som 
kräver ett snabbt och effektivt arbete. Man lär sig att vidga sina tankar och har 
möjlighet att släppa in fler idéer till hur man ska utveckla arbetet, vilket 
naturligtvis är mycket bra eftersom att det är lätt att bli allt för enkelspårig om 
man sitter och arbetar med samma sak utan att kunna dela med sig av sina 
idéer. 
   Vi träffades dagligen och planerade in vad som skulle ske senare i veckan, 
vad som skulle hända och göras under dagen. Vi satte upp post-it lappar och 
scheman över allt så att vi skulle göra för att hålla reda på allt och för att 
påminna oss själva om vad vi hade gjort. Vi har jobbat väldigt nära varandra 
för att arbetet inte skulle bli uppdelat så att vi gjorde helt åtskilda saker som 
den andra inte hade någonting att säga till om. Det mesta vi gjorde kändes 
väldigt naturligt, att upplägget och strukturen redan fanns inom oss från 
tidigare projekt.  
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Att Arbeta mot ett mål 

   Den kanske viktigaste punkten i ett projekt, både stort som litet, är målet. 
Målet som man har satt upp, målet som man ska nå, målet som ska resultera 
i något. Utan mål blir hela arbetsprocessen ganska meningslös och kan i 
värsta fall sluta med att man inte blir klar, eller får en helt annan utgång av 
projektet. Vi själva hade en tydlig bild av att målet för vårat projekt skulle 
kunna påverka och skapa intresse, att med filmernas hjälp locka studenterna 
att söka mer information i de kataloger som BTH ger ut och i broschyrer från 
kommunen, angående boende och själva regionen. Målet var både intressant 
och utmanande. Vi ville ju kunna påverka och skapa en bättre och lite mer 
tryggare bild av hur det är att börja studera på högskolan, men vi vill också 
lära oss något nytt själva som vi skulle kunna ta med oss efter vår utbildning. 
Därför har många av de projekt som vi har arbetat tidigare med, varit en bra 
grund att stå på, att ta lärdom från både fram- och motgångar och kunna 
skapa en bättre och mer detaljerad tidsplanering. Men det har inte bara varit 
viktigt för oss som projektmedlemmar att veta vad det är vi vill uppnå 
tillsammans. Ett externt projekt inkluderar ju även beställaren/beställarnas 
mål och önskningar, vilket gör att man måste kunna kommunicera och vara 
villig att vara öppen för nya saker.  

 

Att kommunicera med beställaren 

   Kommunikationen mellan oss och vår beställare, Informationsavdelningen 
på BTH, var väldigt bra. När vi skulle presentera våra idéer för hur vi hade 
tänkt oss det hela, så fick även beställaren säga sitt och sätta vissa krav kring 
vad som skulle få vara med och hur det skulle presenteras. Det gjorde det 
lättare att strukturera upp arbetet och få ett bättre hum om vad det var vi ville 
uppnå tillsammans. För att vi inte skulle tappa bort oss i arbetet och hålla 
beställaren utanför arbetsprocessen, så bokade vi uppdateringsmöten, där vi 
presenterade skisser, råmaterial och idéer av det vi hade åstadkommit fram 
till de möten och de deadlines vi själva hade satt. Det gav beställaren en 
ännu större möjlighet att kunna påverka och tycka till om vad som var bra och 
vad som var mindre bra. Just när det gäller sådan information som ska ut till 
allmänheten, var det viktigt att den var korrekt innehållsmässigt och 
presenteras på ett korrekt sätt, annars hade lätt kunnat skapas en felaktig bild 
av både skolan och deras egen marknadsföring. Det är alltid en fråga om hur 
man ska göra när det gäller själva innehållet och budskapet, ska man som 
projektgrupp försöka skriva och förmedla det på sitt eget sätt och låta 
beställaren godkänna det hela eller inte, eller ska man låt beställaren själv få 
ta ansvar för att innehållet i texter eller bilder är korrekt och att man bara 
lägger in det i arbetet? Detta är sådant som är viktigt att kunna diskutera för 
att man ska kunna arbeta utan att det ska bli ett hinder för arbetsprocessen. 

   Tackvare e-post och mobiltelefonen så har det varit lätt att kunna kontakta 
varandra när som under projektets gång, vilket har varit väldigt bra för oss, 
eftersom det kan ha varit frågor som har dykt upp och som har vi behövt svar 
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på väldigt snabbt. Nu är det kanske så att det inte alltid går att få tag i 
beställaren när man vill, och att man får antingen lämna det delen av arbetet 
som man för tillfället sitter fast i, eller att man gör någon form av 
alternativlösning som man tror skulle fungera. Att man helt enkelt förbereder 
sig att hitta lösningar på problem som kan dyka upp under projektet 
 
Om man inte kan förklara, planera och bestämma med en beställare så kan 
allt gå fel. Det gäller att tidigt förklara hur det går, vad som kommer hända 
härnäst etc. Vi hade flera möten för att beställaren visste vad vi gjorde, och få 
ett hum om hur resultatet skulle bli. Vi lärde oss vad som fungerar med 
beställare och vi märkte även vad som inte fungerade. Detta kommer att 
hjälpa oss mycket i framtiden då man ofta jobbar med utomstående projekt 
och beställare. 
 
Problemlösning 

   I projektplanen satte vi upp problem och hinder som skulle kunna dyka upp. 
Till exempel satt vi upp väder, teknik och kunskap som eventuella hinder. 
Vädret är det som skulle kunna påverka utgången mest. När vi började 
projektet var det snö och slask runtom i Blekinge. Ibland började de regna 
eller så blev det mulet efter att det några timmar innan hade varit varmt och 
soligt. Detta är något man alltid måste tänka på när man ska filma utomhus. 
Det man kan göra för att förbereda sig och planera om dagarna, är att titta på 
väderprognoser några dagar i förväg eller försöka ge sig ut när det är 
uppehåll och man känner att man kan få det material som man är ute efter.  

   Tekniken är också något som man alltid få ha i åtanke när man jobbar på 
det sätt som vi gör här på Medieteknik. Därför är det viktigt att vårda och 
underhålla kameror, MD-kit, datorer m.m. För att slippa förlust av data eller 
problem när man ska skaffa material. Som tur så fick vi tilldelat oss en extern 
hårddisk som vi kunde lägga allt vårt material på, vilket gjorde att vi inte 
behövde riskera att ta upp för mycket utrymme på den allmänna hårddisken 
som finns vid redigeringsdatorerna. Det gjorde det också möjligt för oss att 
kunna vara mer mobila och göra backup på arbetet.  

   När det gäller kunskapen så kände vi att det kunde bli problem när vi skulle 
lägga in vissa saker i filmerna, exempelvis flash-animationer och DVD-
menyer. Men eftersom vi valde att minska storleken på projektet och ändra 
målet en aning, så behövde vi inte oroa oss lika mycket för just den här 
punkten. Visst finns det alltid ställen då man inte riktigt vet hur eller vad man 
ska göra, men det är som så mycket annat här i livet, man måste våga prova 
och experimentera för att lära sig något. Här på Medieteknik så har det aldrig 
varit något problem, det finns nästan alltid någon som har råkat ut för samma 
sak och som vet eller som kan ge råd åt vad man ska göra eller hur man bäst 
kan lösa en fråga när kunskapen sviker.  

   Vi hade fler punkter på vår lista, men som vi aldrig hade problem med. 
Däremot fick vi lite problem när vi skulle skriva speakertexten, både för att få 
den att låta naturlig och intressant, samtidigt som att den skulle vara korrekt 
och mindre tidsbunden. Det orsakade förseningar med andra delar i vårat 
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arbete, men som tur var lyckades vi ändå hinna med allt som vi skulle. Detta 
var nog enda riktiga tillfället som kommunikationen mellan oss och 
beställaren inte riktigt klaffade, men det löste sig bra och både vi och vår 
beställare blev nöjda med resultatet. Återigen får man väll säga, var det vår 
planering som lyckades hålla oss kvar på rätt spår och ge oss möjligheten till 
att arbeta vidare, utan allt för mycket besvär.  
 
Det är ju en forskande utbildning vi går där det krävs att vi kan leta oss fram 
lösningar som fungerar för just vårat problem. Att man vet vad som måste 
göras i projektet är jätteviktigt. Vi hade hela tiden små problem som uppkom 
men då vi visste vad som behövde vara med så kunde vi välja eller välja bort 
vissa scener eller ljud till filmerna. Vår planering kunde omstruktureras lite 
grann så att det som var tvunget att prioriteras kunde bli prioriterat. 
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Att arbeta med en extern beställare 

   Det projekt som vi har arbetat med nu har varit en kombination av både 
internt och externt eftersom vi har gjort arbetet tillsammans med 
Informationsavdelningen på BTH. Externa projekt ger alltid ett annat 
arbetssätt och kan göra att arbetet blir lite uppdelat, lite beroende på vad det 
är man har för uppdrag. I vissa fall får man helt fria händer att göra vad man 
vill och ibland får man lite olika direktiv om vad som får och inte får vara med, 
I vårt fall så var det en blandning av båda. Vi fick några utgångspunkter och 
krav som de själva använde i deras egna material, saker som de kände var 
viktiga att poängtera innan vi satte igång med arbetet, både för att det skulle 
följa resten av BTH: s material och för att inte utlova saker som inte stämde 
eller som skulle kunna missuppfattas och tolkas på andra sätt än menat. 
Resten av arbetet låg på oss, att skapa något som kunde locka främst 
gymnasiestudenter, något som skulle kunna presentera BTH som en skola 
och inte få uppdelning mellan Karlshamn, Karlskrona och Ronneby som det 
lätt kan bli. Det skulle även gå att kunna ändra innehållet i filmerna i 
efterhand, för att byta ut speaker, lägga in nyare grafik och använda 
videomaterialet till framtida informationsfilmer. Vi kände att det fanns stor 
plats för kreativt tänkande och möjligheter till att experimentera lite här och 
var, mycket beroende på att vi kände att vi fick bra stöd och feedback av 
samarbetet med den externa beställaren. 

För att återkomma till upplägget av arbetet, så kan man säga att vi delade 
upp arbetet inom de tidsramar som vi hade satt upp i början av planeringen. 
Lite beroende på vad vi själva trodde vi skulle hinna med och vad vi ansåg 
vara viktigast för att inte arbetet eller någon film skulle komma på efterkälken 
och kräva mer tid i slutet av projektet. Vi hade även planerat in de här 
uppdateringsmötena med beställaren där vi skulle kunna visa upp 
grovklippningar av det vi hade gjort och få feedback på saker som skulle 
behöva ändras innan vi hade redigerat klart slutversionerna. Det underlättade 
kollosalt mycket för oss, eftersom vi inte behövde chansa på att det skulle bli 
rätt, att vi inte skulle behöva ändra en massa i slutet eller att beställarna 
skulle bli missnöjda med slutresultatet av vårat arbete.  

 

Budget 

Ett externt arbete innebär också att man måste planera sina utgifter väldigt 
noggrant, att man gör en budget över nödvändiga utlägg som man kommer 
att ha under projektets gång. I vårt fall så var beställaren villig att lägga betala 
för det vi hade budgeterat för, material som DV-Band och MD skivor, resor 
och utlägg för köp av upphovs/rättighetsskyddat material. Våra kostnader höll 
sig inom ramarna för vad vi hade tänkt oss, vilket naturligtvis var bra. Av 
tidigare erfarenheter så har vi oftast arbetat i projekt som har varit helt ideella 
och där man har fått utgå och använda det som finns på skolan när det gäller 
teknik och material. Det gör att man får hitta nya lösningar när man inte har 
det material som krävs. Det har blivit en bra vana att jobba på det här sättet 



”Nine” 
Åsa Jonsson, Carl-Philip Maathz 

eftersom det även kan vara så när man arbetar på något utanför skolan. Man 
tar hand om arbetet på ett annat sätt och ser till det man redan har, istället för 
saker man inte har eller vill ha. Det har alltså hjälpt oss väldigt mycket när vi 
har planerat in vad det är vi har velat ha med i våra filmer. 
 

Saker vi har tagit med oss från tidigare kurser i under utbildning 
Utbildningen har huvudsakligen inriktat sig på den tekniska delen och gett oss 
möjlighet att prova på och få mer kunskap om hur saker och ting fungerar rent 
tekniskt. Men det är inte bara det tekniska som vi har lärt oss, kursen ”Att 
skriva för digitala medier” har lärt oss hur man bl.a. Skriver texter för att 
intressera och locka en målgrupp med få och väl utvalda ord. Det är viktigt 
just när det gäller reklam och marknadsföring, när man ska nå ut till sin 
målgrupp snabbt och med få ord.  
 
Kursen Projektmetoder har hjälpt oss att strukturer upp själva gruppen, att 
lägga upp och fördela arbetet på ett bra sätt. Nu var vi dock bara 2 personer i 
gruppen, vilket gjorde att vi inte fick så många roller att behöva ta hänsyn till 
vilket annars kan bli en större fråga i lite större grupper där man ska arbeta 
nära under en längre tid. 
 
Under 2: a året hade vi en kurs som hette tillämpade digitala 
medieproduktioner där vi gjorde lite mindre projekt både mot verkliga 
beställare och för att kunna skapa något nytt och eget. Redan här gjorde vi en 
liknande produktion, med filmer som var mer inriktade till att locka och 
intressera på ganska kort tid.  
 
Våra kunskaper inom våra professionsinriktningar video och ljud har ökats 
märkbart under dessa tre år. Vi kan nu på ett lättare och bättre sätt sätta oss 
in i olika situationer och veta ungefär hur vi ska ha det utan att tänka och 
prova allt för mycket då detta tar mycket tid. Detta tack vare att vi har i 
tidigare ljud och videokurser fått öva oss på att handha kameror etc.   
 
Vi har även fått möjlighet att lära oss hur man skriver texter, för att locka och 
intressera en viss målgrupp. 
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Slutord 
 
   Vårt projekt har gått väldigt bra och vi har nått de mål som vi satte upp.  
Som grupp har arbetet fungerat ypperligt och vi har tagit lärdom av varandra 
både när det gäller kunskaper och idéer. Både examensarbetet och 
Medieteknik utbildningen har gett oss massor av fördelar inför livet utanför 
skolväggarna. Vi har lärt oss hur man arbetar i grupp, hur man organiserar 
och planerar ett projekt, vad man ska tänka på när det gäller externa 
beställare, vad man ska ha för utgångspunkter när man hanterar bl.a. 
Tekniken och problem som dyker upp. Tack vare att vi båda har så lika 
personligheter så har vi kunnat bråka, skratta och vara kritiska på olika sätt 
mot varandra utan att vi har blivit osams. Detta tror vi är en väsentlig och 
viktig del för att dynamiken ska kunna fungera och verka positivt i en grupp. 
Att kunna släppa arbetet och prata om annat utan att tappa den röda tråden 
helt.  
 
   Det har varit skönt att vi kunnat sitta på skolan och jobbat under hela 
perioden. Vi har både kunna sitta i vårt projektrum men även att sitta i 
redigeringsrum inte långt från varandra. Detta har gjort att vi lätt kunnat prata 
med varandra men även visa upp och kritisera varandras arbeten. När vi har 
behövt det så har vi även lätt kunnat få feedback och hjälp av handledare och 
andra studenter. På så sätt så har vi kunnat ändra småsaker som varit 
knasiga under tidens gång istället för att få all kritik och småfel påpekta vid 
examination. 
 
   Vi har under projektarbetet jobbat för BTH och för informationsavdelningen 
som beställare. Vårt mål med projektet var att göra filmer åt 
informationsavdelningen som skulle kunna användas i rekryteringssyfte för att 
få nya studenter hit till BTH. När vi visade upp de slutgiltiga filmerna åt vår 
beställare, sa de att de ville lägga upp filmerna på internet så att de kunde 
användas direkt för nya studenter. Detta var väldigt kul att höra. Vi är nu 
nyfikna på att höra om det är någon ny student som har valt BTH tack vare 
filmerna de sett. 
 
   Tack vare att vi valde ett skarpt projekt att göra som kandidatarbete så fick 
vi göra en professionell produkt som vi kan ta med oss ut i arbetslivet. 
Detta är en möjlighet för oss att kunna visa upp vad vi kan, både tekniska 
kunskaper såsom de marknadsföringsmässiga kunskaper vi fått. 
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Bilaga 1 
 
 
Ordlista 
 
KABO  Karlshamnsbostäder 
 
BTH  Blekinge Tekniska Högskola 
 
Deadline  Datum då något skall vara klart 
 
Feedback     Kreativ kritik av utomstående 
 
Campus  Område där skolan ligger 
 
Brainstorma  Ta fram idéer 
 
Showreel  Ett kollage med videoklipp 
 
Speaker  Berättartext  
 
DV  Digital Videoupptagningsmaterial 
 
MD  Digital Ljudupptagningsmaterial (Mini Disc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Informationsfilmer, Information, BTH, Nio, Rekrytering, Showreel, 
Studentintervjuer, Mässa, Film, Marknadsföring, Studentprojekt 
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Produktbeskrivning: 
 
Vi ska producera en informations CD-rom som skall användas i 
marknadsföringssyfte för BTH. På denna skiva skall det finnas information som 
kan locka nya studenter till skolan. Produkten kommer att innehålla textbaserad 
information tillsammans med en bl.a. flash animationer och en videofilm.  
 
För att ge en enklare överblick över det innehåll som vi planerar att ha med på 
CD: n, så har vi delat in kategorierna med underkategorier: 
 
Information om skolan: 
Detta är den viktigaste delen för vårat arbete. Vi ska visa möjligheterna som finns 
och som erbjuds om man väljer att studera på BTH och som man vanligtvis 
kanske inte ser eller hör så mycket om ex. forskning och distansutbildning. Det 
ska bli en helhet för själva BTH och inte delas upp för varje campus. Vi kommer 
ev. använda oss av ”student till student” principen, dvs. att vi har någon eller 
några som visar runt skolan för de nya studenterna, svarar på de vanligaste 
frågorna och visar det viktigaste.  
Det ska även här komma fram information om det nära samarbetet med 
näringslivet i de olika kommunerna och även med företag utanför kommunerna. 
Detta kan ge bra möjligheter efter skolan och det är bra att berätta för de som 
söker.  
 
Eftersom BTH: s forskning är så mycket som 30 % av hela verksamheten så ska vi 
ta med lite om detta med, om vi kan. 
Vi vill även visa att det är en mångkulturell skola som ser alla människor som 
viktiga oberoende av kulturella, religiösa eller etniska bakgrunder, detta vill vi 
visa genom att ha många olika människor med på bilderna 
 
Distansstudenter: 
BTH är en av de bästa skolorna i landet på distanskurser. VI vill kunna visa för 
resten av Sverige att man inte behöver flytta ner hit för att få ta del av den 
utbildning som erbjuds på skolan. Det finns flera program och kurser för de som 
väljer att studera på distans. 
 
Regionen: 
Det här är kopplat till de områden som skolan finns på, Karlshamn, Karlkrona och 
Ronneby. Här gäller det att plocka fram var stads unika miljö. Att visa upp att 
Blekinge kan erbjuda vacker natur, storstadsmiljö, hav m.m. Vi kommer dock inte 
att ha med några specifika aktiviteter som finns och förekommer, utan bara så att 
man kan få en bild över vad som finns i Blekinge. 
 
Bostadsgarantin: 
En viktig del som säkert många blivande studenter frågar sig, är, om de ska få tag 
i en bostad när de ska börja studera. För tillfället så är det bostadsgaranti när du 
söker till BTH. Det innebär att du har möjlighet att välja vart du vill bo, beroende 
på vad du har för önskemål ex. Studentkorridor, nära skolan, annan ort m.m.  
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Denna del är också den som till störst del sätter en tidsgräns på själva CD: n 
eftersom det kan förekomma ändringar med bostadsgarantin. Men vid det laget så 
finns det nog redan att finnas en ny produktion. 
 
Nöjeslivet: 
Vi kommer att ha med delar av nöjeslivet som finns runtom i Blekinge. 
Studentfester och kårhusen är också en viktig del som knyter samman hela skolan 
på ett socialtplan och ett bra sätt att visa att man har möjlighet att knyta nya 
kontakter på skolan. 
  
Vi håller i detta skede på att bearbeta all information som vi fått för att bestämma 
det exakta upplägget på skivan. Skivan skall vara ett tillägg till 
utbildningskatalogen som kommer till sökande, men även kunna visas på mässor 
som rekryteringsmetod.  
 
Målet med projektet: 
Målet med vårat projekt är att göra en film som kan användas i 
marknadsföringssyfte för bl.a. Informationsavdelningen på Blekinge Tekniska 
Högskola. Filmen kommer att innehålla information som visar bredden och 
möjligheterna både under och efter utbildningen på skolan. Målgruppen är främst 
de gymnasieelever som finns runt om i Sverige och som ska börja söka till 
högskolor och universitet. Filmen ska också vara utformad så att den kan 
användas under några år och som en källa till inspiration för framtida 
marknadsföringsfilmer. 
 
Vi som arbetar med projektet har som mål att lyckas skapa en produkt som 
beställarna känner sig nöjda med och som uppfyller deras önskan. Vi som 
projektdeltagare vill få en produkt som känns innovativ och nyskapande. Något 
som visar vad vi har lärt oss och vilka möjligheter vi har efter utbildningen. 
 
Syftet med projektet: 
Vi vill kunna applicera kunskaper och erfarenheter från tidigare uppgifter och 
projektarbeten som vi har haft under utbildningen för att skapa en bra grund till 
det här arbetet. Men vi vill också visa och ta fram idéer och kunskaper kring 
ämnen som inte bara rör de tekniska delarna. Att vi med hjälp av tekniken kan få 
fram vår berättelse på ett sätt som kan tillfredsställa både beställare och målgrupp. 
Vi vill ta an oss nya utmaningar som ger oss möjligheten att utvecklas på olika 
sätt. Vi både hoppas och tror att vi i och med den frihet vi har när det gäller att 
skapa den här produkten, kan uppnå nya gränser inom varje område. Resultatet av 
projektet är också en bra möjlighet för framtiden och ev. jobbsökande, att visa upp 
vad man kan och vad man är bra på. Vi vill lära oss att våga ta chanser, prova på 
nya saker inom ljud, bild och design, som vi kanske inte gjort förut, att våga ta ut 
svängarna på ett roligt sätt för att möta beställarens vilja. Vi vill visa att vi kan 
komma på idéer, utföra dem och presentera dem på ett snyggt men ändå roligt 
sätt. 
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Projektmetod: 
Delexaminationer: 
 
Vecka 12: 
Vi har planerat så, att vi kommer att ha en del av planeringsstadiet och manuset 
klart till vecka 12. Vår beställare har då också haft möjlighet att tycka till om 
förändringar och förslag på det manus vi fått ihop.  
 
Vecka 16: 
Vår andra delexamination kommer vi att lägga i början av vecka 16. Då har vi 
skaffat det material vi behöver för att redigera klart både filmen och ljudet. 
 
Vecka 18: 
Under vecka 18 så kommer vi att ha vår tredje delexamination. Då har vi redigerat 
klart filmen och vi har designat och gjort klart CD-produktionen. 
 
Anledningen till att vi har valt att ha tre delexaminationer, är för att kunna hålla en 
jämn takt kring hur vi arbetar och för att kunna underlätta kommunikationen 
mellan oss och våra beställare. Delexaminationerna är uppdelade så, att de 
avverkar olika områden som vi har (se tidplan). På så sätt blir det lättare för oss att 
arbete och vi det blir lättare att göra ändringar innan det är för sent.  
 
Vi planerar arbetet så att vi blandar både gamla och nya utmaningar under 
veckorna. På så sätt minskar risken för att man kommer i någon svacka och 
känner att man inte kan göra något. Då får vi även tid att försöka lösa problemet 
och ta med oss frågor och funderingar till handledningstillfällena. Med tanke på 
att våran film är så beroende av en bra dialog och ett bra manus, så gäller det att 
lägga mycket tid på att fokusera på det i början av projektet, annars så blir resten 
av projektet lidande. Det ger oss även möjlighet till att få mer tid till annat som 
behövs göras runt omkring i projektet. 
 
Det krävs även en del research och att vi tar kontakt med människor som vi vill ha 
med i produktionen, både statister och presentatörer. Detta kommer vi att lägga tid 
till i början av projektet eftersom det är en viktig del och för att vi ska kunna hitta 
ersättare om något skulle gå fel. Planeringen är inte bara logisk utan också effektiv 
för att vi ska kunna både jobba och lära oss nya saker. 
 
Tidsplan för projektet: 
 
Vi har planerat någorlunda över hur vi vill att veckorna ska se ut under 
kandidatperioden. Vi har bestämt oss för att ha flera möten med handledare och 
beställare då vi vet att detta är väsentligt för att bra arbete.  

 
v.9     Research och planering. 
 
v.10   Manusskissande och skrivande.    
          Handledning med Palle. 
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v.11   Möte med beställare på måndagen den 14 mars. 
          Ändring och fortsättning av manusskrivande. 
          Ev. börja med att fixa inför filmningen. 
 
v.12   Delexamination för manusarbete och planering. 
          Fixa det sista med manuset. 
          Göra i ordning inför filmning och ljudinspelning, ev. börja filma. 
          Handledning med Palle. 
 
v.13   Möte med beställare 
          Filma, spela in ljud. 
 
v.14   Filma, spela in ljud. 
          Handledning med Palle. 
 
v.15   Möte med beställare. 
          Sista filmningen, börja redigering.  
 
v.16   Redigera filmen, fixa ljud. 
          Handledning med Palle. 
 
v.17   Redigera filmen, fixa ljud. 
 
v.18    Fixa filmdesign, redigering, ljud och skivan. 
           Handledning med Palle. 
 
v.19    Göra klart cd-skivan 
           Delexamination för redigering och design.  
           27 maj produktionsexamination  
 
v.20    Skriva slutreflektion. 
 
v.21    Slutreflektionsskrivande och processexamination. 
 
v.22    Examensutställning och planeringen inför denna. 

 
Eventuell ekonomi för projektet: 
Om vi under projektets gång bestämmer att några större utgifter krävs så kan vi 
tala med våra beställare om detta innan betalning eller annan överenskommelse 
sker. Detta är för t.ex. skivor och resor. Medan vi betalar för mindre rekvisitor, 
band och annat smått som oftast behövs vid filmning och ljudupptagning. 

  
I fall att det skulle komma upp något vid upphovsrätt för bilder eller ljud så pratar 
vi igenom det med beställarna för att se vad de tycker om det, vad det handlar om 
och så vidare. 
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Behov: 
När det gäller externhjälp så kan det behövas när det gäller design och upplägg på 
CD-skivan. Vi kommer förmodligen att försöka göra så mycket vi kan för att få 
det resultat som vi vill uppnå. Men det kanske visar sig att det vore bättre om våra 
idéer gick igenom någon som kan och är väl insatt i just design. Det innebär att vi 
gärna tar emot förslag på hur designen ska utformas för att passa in på vårat arbete 
men att vi även hör med våra beställare innan några beslut tas. Detta kommer även 
att inkludera externhjälp med ev. Flash-animationer som vi kommer att använda 
oss utav i CD-produktionen. Alternativet är att vi tar hjälp av studenter i årskurs 2 
eller 3. 
 
Beställarna är också viktiga när det gäller behov av material och aktuell 
information. Vi vill göra en film som håller mer än bara 1 år. Därför är det viktigt 
att vi vet vad det är för information som ska presenteras och att den stämmer. De 
kan även ge oss material som vi kan använda oss utav för att skriva ett mer 
innehållsrikt manus eller för att utforma filmen på ett visst sätt. 
 
Risker: 
 
Åsikter: Det kan hända att våra åsikter skiljer sig åt under projektets gång. Det 
kan t.ex. ha att göra med hur vissa saker ska presenteras och hur vissa saker 
kanske uppfattas. Det enda sättet vi kan lösa detta på är genom god 
kommunikation och öppen dialog. Vi kommer att presentera och visa våra idéer 
och förslag, där beställarna kan komma med sina synpunkter och åsikter, så att vi 
tillsammans kan utforma ett nytt förslag som går i stil med vårat arbete och med 
deras vilja. 

 
Tid: Tiden kan ibland kännas knapp, och ibland så är den också det. För att 
utnyttja tiden på bästa möjliga sätt, så kommer vi att sätta små deadlines för när 
vissa saker måste vara klara. Vi kommer även att planera in möten med 
beställarna för att visa upp arbetet. På så sätt kan de ge synpunkter på om de 
tycker att något ska ändras eller förtydligas. Detta kommer att spara oss tid 
eftersom vi får feedback direkt på materialet. Skulle det vara så att vi ändå får för 
lite tid, så kanske det är läge att se över vad det beror på, vad vi kan göra åt det. 
Planering och struktur är viktigt! 

 
Kunskap: Kunskapen kan också ställa till eventuella bekymmer för oss när vi 
arbetar med projektet. Det kan handla om att vi har en jättebra idé som exempelvis 
handlar om design, men där ingen utav oss har någon tidigare kunskap om hur vi 
ska uppnå det önskade resultatet. Då kanske det gäller att försöka hitta nya vägar 
att ta. Alternativt att man tar hjälp av någon utomstående som har en bredare och 
högra kunskap inom området. 
 
Tekniken: Som nästan alla vet så kan man inte alltid lita på tekniken. Det kan 
hända att något går sönder och som man inte upptäcker fören man ska använda det 
igen, eller att det påverkar råmaterialet. Oftast finns det kanske någon lösning som 
handlar om att redigera bort eller ändra enkla småfel. Men i värsta fall så kan det 
bli så att vi får ta om vissa saker helt.  
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 För att bättre koll på tekniken så kommer vi att ”experimentera” lite innan vi 
sätter igång med att ta upp råmaterialet. Dels för att försäkra oss om att allt 
fungerar men också för att kolla så allt är rätt inställt. 

 
Miljön: Eftersom vi planerar att göra en film som både ska fånga inomhus- och 
utomhusbilder, så kan miljön vara ett hinder för att få det material vi vill ha. 
Sommar och sol skulle vara det bästa. Men vi kan inte utesluta att det kommer 
mer snö eller att det kommer att regna hälften av vår projekttid. Då kanske vi får 
försöka se oss om kring för nya alternativ till inspelningsplatser eller försöka 
strukturera om arbetet för att göra allt så effektivt som möjligt. 

 
Studenter: En informationsfilm för en högskola kräver nästan uteslutande att vi 
åtminstone filmar och ha med något material på studenterna som studerar där. 
Men vi vet också att det kan vara svårt att få bilder på många studenter samtidigt. 
Det kan även vara så att vissa studenter inte vill vara med i filmen. Lösningen på 
problemet kan vara att vi kontaktar olika klasser runt om på skolan och informerar 
om vad det är vi arbetar med och vad vi skulle vilja ha hjälp med. På så sätt får 
man med dem som vill ställa upp och man är mer förbered på att det kommer att 
finnas många studenter att filma. 

 
Upphovsrätt: En mycket viktig punkt som vi bör se över noga innan vi 
färdigställer projektet är upphovsrätten. Det kan vara så att vi har använt oss av 
befintligt material eller använt oss av hjälp utifrån och där vi själva inte ha 
medverkat för att kunna använda i vårat projekt. Då gäller det att vi noga ser över 
att vi har bevis (kontrakt/kvitto) på att vi (projektgruppen och beställarna) har 
betalat alt. får rättigheterna till att använda det fritt som vi vill! Allt som gör att 
varken vi eller våra beställare ska råka ut för några rättsliga åtgärder efter det att 
projektet är klart. Är det så att vi inte kommer överens med upphovsmannen till 
ett visst material, så kommer vi inte att använda det i vårat arbete. 

 
Presentatörer: Vi kommer med största sannolikhet att använda oss av någon form 
av presentatör (er) som guidar omkring på skolan. Men vi är inte säkra på vem 
eller vilka som skulle passa in. Det är inte heller säkert att de vi tycker skulle 
passa, vill vara med. Eftersom detta är en ganska viktig del i vårat arbete, så gäller 
det att både vi och våra beställare vet vad vi är ute efter. Det kanske är läge att 
använda oss av någon utomstående.  

 
Sjukdom: Det kan ju hända att någon i gruppen blir sjuk eller av personliga skäl, 
inte kan jobba med projektet. Det är svårt att förutse sådant här och 
förhoppningsvis så slipper vi att något sådant ska påverka arbetet. Om detta dock 
händer så är det att fundera på vad den andra personen i gruppen kan göra för att 
arbetet skall gå framåt utan den sjuka/frånvarande. 
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