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Förord

   Under vår tid på Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, har vi inriktat oss mot 
digital video och grafisk design. Som avslutning till utbildningen genomförde vi ett 
kandidatarbete där vi startade ett produktionsbolag i utbildningssyfte.

Vi vill tacka Karlshamns sjukhus, FourEver och Le Grand för deras medverkan.

Abstrakt

   Sprinkler media är ett nystartat produktionsbolag i utbildningssyfte, detta för att få vetskap 
hur det kan fungera inom ett nystartat företag och få en inblick över verksamheten samt hur 
en budget tas fram.
Sprinkler media specialiserar sig inom film, animation och postproduktion. Idén med ett 
produktionsbolag var att göra varierande arbeten åt externa kunder.

   Under dessa 15 veckor har vi skapat en informationsfilm till Anestesikliniken på sjukhuset 
här i Karlshamn och två musikvideos till banden FourEver och LeGrand.

   Informationsfilmen och Fourevers musikvideon filmades med HDV och musikvideon till Le 
Grand filmades med DV. Båda musikvideorna filmades med greenscreenteknik.

In english

Sprinkler media is a new-founded production company in purpose to learn. The company was 
implemented in order to gain knowledge on how a new-founded company works and how to 
make a budget. 
Sprinkler media is specialized in film, animation and post-production. The idea with a 
production company was to make various productions to external customers. 

During these15 weeks, we have created an information film for Anestesikliniken, which is the 
emergency department at the hospital in Karlshamn. We also made two music videos for the 
bands FourEver and Le Grand.

The information film and the musicvideo for FourEver were recorded with a HDV-camera 
and the musicvideo for Le Grande with a DV-camera. Both music videos were recorded in 
front of a greenscreen.
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Arbetsbeskrivning

Idén var att driva ett produktionsbolag i utbildningssyfte inom film/video. Vi jobbade med 
externa kunder samt gjorde en budget för att få en förståelse för den ekonomiska delen.

Kunderna har varit en stor del i produktionerna och har haft möjligheten att påverka under 
hela processen. Vi har haft en öppen dialog med dem och använt deras önskemål och 
synpunkter som grund när vi har utformat produkterna. 

Vår arbetsprocess genom alla produktioner har bestått av att kontakta  kunden, presentera 
idéer och förslag, inspelning och ta fram en slutprodukt inom en tidsram på ca 7 veckor.

Våra kunder har varit Anestesikliniken, musikbanden FourEver och LeGrand. 
Till Anestesikliniken, som är akutavdelningen på sjukhuset här i Karlshamn, gjorde vi en 
informationsfilm. Kliniken består av 5 olika avdelningar: ambulans, akuten, röntgen, 
operation och intensiven.
Filmen handlar om en patient som vi följer genom de olika avdelningarna. Filmen skulle bli 
en del ett EU-projekt som Anestesikliniken var involverade i. 
Musikvideon till musikbandet FourEver var den första HDV produktionen vi gjorde. Den 
består dels av bandet som filmades i greenscreen, och scener från ett mentalsjukhus.
Den sista produktionen som är en musikvideo till bandet LeGrand spelade vi in helt i 
greenscreen. 

Projektplan
Kandidatarbetet är på 20 poäng och är uppdelat i två delar. Den första delen består av att 
studenten ska använda sin kunskap i en gestaltande produktion. 
I den andra delen ska studenten/teamet reflektera över arbetsprocessen och produktionerna.  

Varje projekt tilldelas en handledare som ska följa gruppens arbetsprocess i form av 
veckorapporter och handledartillfällen. Handledaren skall även vara ett stöd under hela 
arbetsprocessen.

För att bli godkänd på kandidatarbetet krävs:

• Inlämnad och godkänd projekt planering innan kursstart
• Inlämnade veckoreflektioner v.03-20.
• Kontinuerliga handlednings samtal
• Delexaminationer, produktions-och reflektionsexamination

Vår projektplan finns bifogad som bilaga 1.
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Veckorapporter

Grupprapport

Sjukhuset & FourEver

Den första veckan skulle alla delar i projektet inledas. Vi planerade för dom första 8 veckorna, 
kontaktade externa kunder, påbörjade den ekonomiska delen samt idéarbetet. 

Den kommande veckan var likartad men vi hade nu utvecklat våra kundkontakter. Vi hade 
speciellt kontakt med gruppen FourEver som var medlemmar i den lokala organisationen 
Alarm. Eftersom vårt koncept var att driva ett produktionsbolag så var vi tvungna att även 
göra en annan typ av produktion. 
Vi blev informerade om att sjukhuset behövde en informationsfilm. Det var emellertid inte ett 
säkert projekt så vi fortsatte att leta potentiella kunder.  

Efter några inledande möten med FourEver och sjukhuset bestämde vi oss för att genomföra 
dessa projekt. Vi hade under tiden byggt en grund för idéerna som vi framförde vid mötena 
med respektive kund.

FourEver projektet blev uppskjutet en vecka p.g.a. att de inte kunde närvara den planerade 
veckan. Istället planerade vi klart sjukhusfilmen samt jobbade med ekonomin. Veckan efter 
filmade vi båda projekten samtidigt som produktionerna importerades i redigeringsstationrna 
på kvällarna.

Sjukhusfilmen grovklipptes och vi letade efter musik till filmen den kommande veckan. 
Dessutom importerades materialet till musikvideon och konverterades till CineForm*. När allt 
material var importerat påbörjades animationen av trummorna. 
Därefter följdes en vecka av individuellt arbete i from av klippning, animering, 
färgkorrigering och grafik.

Efter en tid fick alla i gruppen förstärka manskapet i musikvideon. Vi var tvungna att få upp 
tempot för att klara utsatt deadline.

Vid denna tidpunkt hade vi ett möte med sjukhuset och vi bestämde att vi skulle göra 
ytterligare en produktion som skulle vara en kort trailer. På FourEverprojektet hade vi även 
fått en ny kontaktperson. Vi beslöt oss för att byta arbetslag nu, när det krävdes nya tag på 
både produktionerna. Lasse och Raoul jobbade med FourEver och Erik och Nedjo jobbade 
med sjukhusfilmerna. Detta ledde till bättre kommunikation i hela gruppen vilket gjorde att 
arbetet blev effektivare.

Legrand
Nu började vi planera inför nästa projektperiod. Vi fick kontakt med två nya musikgrupper 
och vi presenterade våra idéer omgående. Vi började arbetet med att frilägga bilder som skulle 
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vara bakgrund till ena videon. Med tiden insåg vi att vi inte hade möjlighet att genomföra 
både projekten. Vi valde därför bandet som vi redan hade bokat

Vi hade nu inte jobbat med ekonomin på ett tag så vi tog tag i den delen. Vi beslutade nu att 
vi skulle ha morgon- och lunchmöten för att lättare få en överblick på projektet. Det var under 
dessa veckor som tröttheten började påverka arbetet. Eftersom arbetsdagarna konstant var 
mycket långa, hade vi inte tid för återhämtning. Detta märktes allt eftersom tiden gick och 
produktionerna blev lidande av det.  

Idéarbete (FourEver)
Till en början satt alla i samma rum och brainstormade. Därefter röstade vi på vilken idé som 
var bäst. Sedan utvecklade vi den tillsammans och presenterade den för bandet. Med hjälp av 
deras förslag och våra idéer utarbetade vi en ny idé. Tack vare våra kontakter på sjukhuset 
fick vi tillgång till lokaler som passade in på konceptet.

Idéarbete (LeGrande)
Lasse och Raoul hade diskuterat fram ett koncept som alla tyckte var bra. 

Ambitionsnivån
Vi hade en mycket hög ambitionsnivå de första veckorna. FourEverprojektet började glida oss 
ur händerna och vi blev tvungna att lösa detta. Mitt emellan projektperioderna hade vi ett 
möte där vi diskuterade vad som hade gått fel och vad vi irriterade oss på. Efter detta blev 
läget ett annat.  Nästa projekt hade ett helt annat arbetssätt än FourEver(på vilket sätt?). 
Dessutom arbetade vi fyra man istället får två som vi hade gjort tidigare.

Externa kunder
FourEver var ej tillräckligt engagerade. Dom var osäkra under inspelningen och dom var inte 
aktiva på att ge feedback.

LeGrande var betydligt mer engagerade under inspelningen. De gav dock ej någon feedback 
men dom hade redan vid inspelningen talat om att dom ville hålla sig utanför processen.

Erik Larnmark

Produktion nr 1 Sjukhuset
Den första produktionen var en informationsfilm för Anestesikliniken, akutavdelningen på 
sjukhuset i Karlshamn. De var involverat i ett EU-projekt som hade som målsättning att 
sjukhuset i Karlshamn skulle blir mer jämställt. I nuläget är arbetsföredelningen jämn mellan 
kvinnor och män, men inom loppet av 8-10 år så kommer de flesta av dagens personal ha gått 
i pension och då finns det risk att det blir en ojämn fördelning. Våran informationsfilm ska 
hjälpa till att rekrytera dagens gymnasieelever när det är dags för dom att välja yrke.

Inspelning
Jag och Lasse turades om att spela in. Eftersom vi mestadels använde glidecam* så kunde vi 
inte spela in långa stunder. 
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Filmen tog en vecka att spela in. Vi planerade att spela in på för/eftermiddagen och importera 
allt material på kvällen varje dag. Vi spelade in en avdelning per dag: Ambulansen, Akuten, 
Röntgen, Operation och Intensiven. Vi fick även lov att spela in en autentisk operation.
Vi hade planerat bra och det märktes under hela veckan. Planeringen höll dock inte hela 
veckan. På torsdagen ökade antalet patienter och därmed var inte personalen tillgänglig. 

Postproduktion 
Under den första veckan gick vi runt med förfrågningar om det var någon student som ville 
göra musik till vår film. Det fanns tyvärr ingen som hade tid, så vi fick leta på Internet istället. 
Det första vi gjorde var att klippa ihop ett grovt utkast som vi lade upp på vår hemsida så att 
dom på sjukhuset kunde se hur vi hade tänkt oss. Vi uppdaterade filmen varje vecka för att 
dom skulle kunna komma med synpunkter på filmens utveckling. 
När filmen började ta form dela vi upp det så att Lasse, som jag jobbade med, hade ansvaret 
för grafiken och jag ansvarade för redigeringen samt musiken. 

Efter 2-3 veckor, när vi kommit fram till slutresultatet så tog projektet en vändning. Vi hade 
från börjat kommit överens om att det skulle bli en film. Den skulle vara informativ, 
verklighetstrogen, innehålla delar som skulle vara mer action i samt så skulle den väcka 
nyfikenhet. Detta skulle visa sig vara mycket svårt att uppfylla i en film. Därför gjorde jag en 
s.k. trailer som vara mer actionladdad, snabbare klippt och som på så sätt skulle väcka 
nyfikenhet. 

Efter några veckor in på den nya produktionen fick vi i uppdrag att filma en övning som 
sjukhuset skulle genomföra tillsammans med bl.a. brandkåren. Tråkigt nog kunde vi ej 
genomföra den filmningen eftersom vi var fullt upptagna med vårt nystartade projekt.

Ambitionsnivå (inspelning)
Projektet började på en mycket hög nivå. Ambulanspersonalen var lugn och agerade mycket 
bra och systematiskt framför kameran. Saker genomfördes noggrant vilket gjorde det lätt att 
få fram ett bra resultat i klippningen. 
Tyvärr sjönk ambitionsnivån en aning därefter. Personalen på intensiven hade blivit 
informerade om att vi skulle filma precis som på dom andra avdelningarna, men personalen 
var inte närvarande förutom en. Dessutom fanns det knappt någon utrustning att fokusera på 
förutom den vanliga EKG* apparaten. 
Jag kunde heller inte förlita mig på att personalen på alla avdelningar kunde avsätta den tid 
som krävdes. P.g.a. detta fick jag oftast nöja mig med den första tagningen. Av naturliga själ 
var dom inte heller så vana framför kameran vilket syntes när vi redigerade.

Ambitionsnivå (produktion)
Vi jobbade med HDV*, vilket i sig gjorde att bilden blev bättre men det innebar stora problem 
vad gällde både datorernas kapacitet och programvarornas stabilitet. När jag skulle importera 
kraschade programmet efter varje importerad sekvens. Detta gjorde att det tog ca 3 dagar att 
importera allt material. P.g.a. detta tog det längre tid att arbeta med grunderna i projektet, 
vilket gjorde att vi ej hade tid all avlägga den tid vi ville i slutet av projektet. 

Extern kund
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Samarbetet med sjukhuset gick mycket bra genom hela processen. Vi fick ofta feedback och 
de var mycket hjälpsamma. Det enda som krånglade till det hela var dels att Katarina, som var 
vår kontaktperson, reste bort under 3 veckor. Under den tiden lämnade hon över ansvaret till 
en annan person som inte var insatt i vår produktion. Jag hade fortfarande möjligheten att 
kontakta Katarina vilket jag gjorde får att få feedback. Jag fick även feedback från den andra 
personen vilket orsakade onödig feedback. Hädanefter fick jag feedback från två olika källor 
på samma produktion vilket i princip gjorde det omöjligt att arbeta med filmen eftersom 
feedbacken var helt olika. Detta höll inte i längden. Jag kallade samman till ett möte för att 
reda ut vad som skulle göras.
Vi bestämde då att vi skulle göra ytterligare en film. Denna skulle vara mer actionladdad och 
framför allt väcka nyfikenhet.

Teamet
Lasse och jag hade ett bra samarbete. Tider och utsatta deadlines hölls. Den generella 
uppdelningen var att jag jobbade med redigeringen och musiken och Lasse gjorde grafiken. 
Vi hade en bra kommunikation genom hela projektet och diskuterade ofta fram lösningar 
tillsammans.

Produktion nr 2 LeGrand

Förarbete och Inspelning
Vi hade tidigare under kandidatarbetet varit i kontakt med flera band som ville göra 
musikvideos. Ett av dessa var Malmöbandet LeGrand. 
Vi bestämde att alla i gruppen skulle vara med i detta projekt eftersom alla hade olika 
kompetenser som vi ville utnyttja. Denna video skulle enbart vara i greenscreen*. Den första 
musikvideon vi gjorde hade vi bara använt två kameror på eftersom vi spelade in den i HDV* 
och vi hade bara tillgång till två kameror. Denna video spelade vi in i DV* och vi hade nu 
tillgång till 3 kameror. Detta gjorde det enklare att arbeta med videon under hela processen.  

Eftersom bandet ej kunde spela in den veckan vi hade planerat så jobbade alla i gruppen med 
att frilägga bilder som vi sedan skulle sätta ihop till olika bakgrunder. Därefter filmade vi.

Postproduktion
Jag började med att synka* och sedan keya*. I keyingen ingick det även maskning*. 
Maskning gjordes för att få bort alla trackingpunkter*, som satt på greenscrenen*. Dessa 
skulle vi sedan använda till trackingen*. För att spara tid valde vi att inte animera* masken 
från början eftersom detta skulle ta lång tid och vi visste inte vilka delar av klippet vi skulle 
använda.
Den första keyingen* var grov eftersom dom andra i gruppen skulle få tillgång till materialet 
så dom kunde börja sätta ihop delarna. Därefter gjorde jag en finare keying*. 
Under tiden som dom satta ihop videon så animerade jag lampor på synten.
När dom andra hade bestämt vilka delar som skulle vara med animerade jag maskningen så 
den mer noggrant följde personens rörelse samt trackade klippen.

Extern kund
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Vi hade egentligen inte något samarbete under processen. Dom ville inte lägga sig i vad vi 
gjorde. Dock syntes det att dom var mer professionella framför kameran än FourEver var. 
Detta gjorde att det både var roligare och enklare att arbeta med dom under inspelningen.

Ambitions nivå
Min ambitionsnivå var lika hög vid detta projekt. Det går inte riktigt att jämföra dessa projekt 
eftersom det är två helt olika produktioner.  

Teamet
Efter diskussionen vi hade i slutet av FourEver projektet så hade vi en bra kommunikation. 
Dock tog mitt grundarbete längre tid än planerat vilket gjorde att jag ej höll de deadlines som 
vi hade satt och delar av projektet blev lidande p.g.a. det.
Nedjo och jag hade en bra kontakt med varandra, men det var fortfarande svårt att hålla en 
god kontakt med dom andra i gruppen. 

Vad jag lärt mig
Jag tror speciellt att jag kommer ha nytta kunskapen om nätverkrendering eftersom det med 
stor sannolikhet genomförs i industrin.

Nedeljko Zivanovic

Produktion nr1 FourEver
Första produktionen jag var med på var en musikvideo till ett metalband från Olofström.
Det är en greenscreen* video med inslag av material filmat i en nerlagd operationsavdelning i 
Karlshamns sjukhus och en massa häftiga effekter.  

Förarbete och Inspelning.
Vi bestämde oss att vi skulle dela upp gruppen i två mindre grupper. Erik och Lasse skulle 
göra sjukhusfilmen och Jag och Raoul skulle göra musikvideon.
Vi tog kontakt med Alarm, en förening som hjälper tjejer som vill hålla på med musik, och 
frågade om de hade något band som var intresserad av att få en musikvideo. Det fanns ett 
flertal alternativ men vi valde FourEver.
Vi presenterade idén och storyboarden till FourEver och fick feedback. FourEver kom också 
med egna idéer så vi bokade in ett möte för att kunna diskutera idéerna mera i detalj. På mötet 
visade sig att FourEver var ganska osäkra vad de ville men det skulle ha någonting med 
sjukhus/mentalsjukhus att göra, så efter mötet satte vi oss ner och integrerade deras idé i vår.
Vi planerade att påbörja filma vecka 6 och bandet sa att de kunde den veckan men när vi väl 
bestämde exakt när vi skulle börja kunde de plötsligt inte och vi blev tvungna att skjuta på 
filmandet till vecka 7. 
 Videon filmades i HDV* och tog 3 dagar att spela in. Första dagen filmade vi enbart 
trummorna. Andra dagen filmade vi gitarristen och basisten och tredje dagen sjukhus 
scenerna. Inspelningen gick väldigt segt och var mycket oplanerad.  

Postproduktion
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Jag började med att importera materialet, men eftersom allting var filmat i HDV* var jag 
tvungen att konvertera materialet till CineForm* formatet. På grund av en del problem blev 
jag tvungen att upprepa processen några gånger. När jag väl skulle komma igång med att 
synka materialet så visade det sig att datorn inte kunde spela upp materialet i realtid och det to 
g evigheter att få allting synkat. Efter synkningen började jag med keyingen* och 
maskningen. Detta arbete flöt på ganska bra även om det var första gång jag keyade*. När jag 
var färdig med keyingen* började jag klippa videon men på grund av problem kom vi inte 
längre än till första utkastet.  

Produktion nr2 Sjukhuset
Andra produktionen jag var med på, är en informationsfilm för Anestesikliniken som är 
akutavdelningen på sjukhuset i Karlshamn.
 
Postproduktion 
På grund av sjukhusets konstanta önskemål på ändringar blev arbetet inte färdigt till deadline. 
Det som från början bara skulle bli en film blev 2 och till slut 3 olika versioner. En lång 
version, en trailer, och en lång ljudlös version.
Min uppgift i den här produktionen var att hjälpa Erik med att klippa färdigt filmerna. Efter 
som Jag och Erik satt och klippte tillsammans så flöt arbetet på ganska bra. När vi fastnade 
kunde vi alltid låta den andra personen ta över.    

Produktion nr 3 LeGrand
Vår tredje produktion blev en musikvideo åt LeGrand, ett indiepop/rockband från Malmö. Det 
är en greenscreen* video uppbyggd med 3Dlager* i After Effects* där bandmedlemmarna 
animeras fram i olika miljöer uppbyggda med hjälp av frilagda objekt som är tagna ifrån olika 
fotografier.

Förarbete och Inspelning.
Vi tog kontakt med skivbolaget Roasting House Records, ett bolag vi haft kontakt med under 
nästan hela kandidatperioden, för att se om de fortfarande hade något band som behövde en 
musikvideo. Vi fick ganska snabbt ett svar att LeGrand snart skulle släppa en skiva och att de 
behövde en video. Vi tog kontakt med bandet, presenterade idén och de nappade direkt. 
I gruppen bestämde vi att vi skulle jobba annorlunda den här gången. Vi bestämde att alla fyra 
skulle jobba med produktionen och inte som i de förra produktionerna då vi jobbade två och 
två. Videon filmades i DV* och vi använde oss av 3 kameror vilka filmade samtidigt från 3 
olika vinklar. Inspelningen gick smidigt och det tog ca 6 timmar att spela in videon.  

Postproduktion
Jag började med att importera materialet och sen synka* alla klippen till låten. Efter detta 
började jag att grovkeya* och maska* materialet för att resten av gruppen skulle kunna börja 
sätta ihop videon. När jag var färdig började jag med att hitta lösningen på ett väldigt stort 
problem. Problemet var att trummorna var helt genomskinliga och försvann i keyingen. 
Problemet löste jag genom att maska alla genomskinliga delar och sedan mörka ner dem och 
ändra deras färg. När jag keyat* och maskat icke rörligt material återstod bara det rörliga 
materialet. Eftersom videon skulle klippas färdigt först för att jag inte skulle göra onödigt 
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arbete började jag jobba med diverse andra saker till videon. Först gjorde jag hamnmiljön 
genom att frilägga olika objekt från olika hamn fotografier och sätta ihop dem till en bild. 
Efter detta började jag med olika animationer som skulle finnas med i videon. 

Reflektion

Gruppreflektion

Introduktion
En grupp bestående av flera olika viljor och personligheter har nu till slut gjort ett kandidat 
arbete. Från att vara 2 personer gick gruppen till 4 och gruppen var född. 
Beslutet togs att driva ett produktionsbolag i utbildningssyfte då alla medlemmarna tyckte att 
man kunde ha nytta av den erfarenheten i arbetslivet. Både en gestaltade del och ekonomisk 
del skulle genomföras. Videoproduktioner skulle göras för att utveckla gruppens erfarenhet 
samt kunskap inom video och animering. Medan den ekonomiska delen av projektet var till 
för att alla skulle få en inblick i vad som väntar en nyföretagare. Vilket även underlättar vid 
anställning på mindre företag då man måste tänka på vissa förmåner och begränsningar. Detta 
kändes som det naturliga projektet att göra med tanke på gruppens tidigare arbeten och 
kunskap och gav oss alla en chans att använda det som vi har lärt oss.

Produktion nr1 Fourever

Inledning
Vi beslutade att under första perioden gör en musikvideoproduktion. Själva arbetsprocessen 
var rak på sak, byggde på ett antal steg som skulle utföras i en viss ordning. Vi skulle hitta 
kunder, påbörja ekonomiarbetet och påbörja det generella idéarbetet. När vi väl lyckats få tag 
på en kund skulle vi pitcha idéer och förhoppningsvis få göra en produktion åt kunden. De 
första stegen av denna process utfördes inte enskilt utan som en enhet. Arbetet gick till en 
början i ett högt tempo och utomstående kunder hittades inom de första veckorna. 
Det fanns flera olika kunder att välja mellan så valet fick grundas på kundens tillgänglighet. 
Eftersom metalbandet Fourever var medlemmar i den lokala musikorganisationen Alarm blev 
de ett självklart val.
   
Idéarbetet
Efter flera mail, telefonsamtal och ett möte med bandet var det dags för idéarbete. Allt började 
med att hela gruppen skrev ner tankar och korta förslag om hur saker skulle se ut. Därefter 
utfördes arbetet i mötesform, då brainstorming var arbetsmetoden. Allt eftersom arbetet gick 
framåt utvecklades idéer och olika koncept, både från gamla idéer och inspirationskällor. 
Själva idéprocessen var lång och det tog tid innan helt klara idéer kunde presenteras för 
bandet. 
   



Sprinkler Media
Nedeljko Zivanovic, Erik Larnmark

Inspelning
Vi började få problem redan i början av inspelningsfasen. Bandet kunde inte närvara under 
den först utsatta tiden för inspelning: P.g.a. detta fick inspelningen flyttas fram en vecka och 
det dök upp problem med planerade kameror för inspelningarna. Eftersom vi skulle göra två 
produktioner parallellt behövdes det en kamera på varje produktion men det fanns bara två 
stycken att tillgå. Detta kunde dock lösa igenom att göra små ändringar i planeringen för 
inspelning av sjukhusprojektet. När vi väl kom igång med inspelningen så tog allting längre 
tid än planerat och allt detta p.g.a dålig kommunikation och för lite erfarenhet. 
   
Postproduktion
I postproduktionen började det verkligen gå utför för det här projektet. Nedjo och Raoul som 
hade huvudansvaret för den här videon kommunicerade knappt med varandra och på grund av 
detta kom de ingenstans med videon. När detta upptäcktes av de andra gruppmedlemmarna 
var det alldeles för sent och videon han aldrig göras färdig inom den utsatta tiden.   

Erfarenheter
Gruppen fungerade till en början väldigt bra, men eftersom det skulle göras 2 produktioner 
parallellt fick vi dela upp oss i 2 team. Detta gjorde att kommunikationen i gruppen 
försämrades. FourEver projektet planerades väldigt dåligt och fick oss att inse hur illa det kan 
gå om man inte är noggrann med planeringen.

Produktion nr 2 Sjukhuset

Inledning
Sjukhusprojektet fick en bra start. Vi hade ett möte med representanter från sjukhuset redan 
samma vecka. Vi hade olika idéer vilken handling filmen skulle ha. Vi pratade om att vi 
skulle vara med och filma utryckningar för att få en autentisk film, men efter diskussioner 
kom vi fram till att det inte var möjligt. Dels hade vi bara 7 veckor på oss och dels var det en 
fråga om vi fick använda det filmade materialet p.g.a. att andra människor skulle vara med. 

Vi kom fram till att en skådespelare som skulle vara en patient skulle gå igenom avdelningar, 
ambulansen, akuten, röntgen, operation samt intensiven. 

Idéarbetet
Vi fick förvånansvärt nog fria händer till konceptet. Som grund fick vi några krav: Alla 
avdelningar skulle vara presenterade, den skulle vara lockande för ungdomar från gymnasiet 
upp till 30 års ålder och den skulle vara informativ och actionfylld.

Inspelning
Inspelningen gick väldigt bra. Frånsett problem i planeringen i slutet av veckan flöt allt på. Vi 
fick även lov att spela in autentiska operationer vilket vi var tacksamma för. Detta gjorde att 
filmen blev mer verklig.

Postproduktion
Allt gick enligt planeringen. Hela konceptet gick ut på att kunden skulle komma med 
feedback på varje utkast som presenterades varje fredag. Det hade både sin positiva och 
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negativa sida. Kunden blev i hög grad involverad i projektet, vilket var meningen. Men 
eftersom kunden var involverad så mycket så blev det ofta för många ändringar, vilket gjorde 
att stressen blev onödig. Gruppen skulle ha diskuterat igenom den feedback vi fick innan vi 
gjorde ändringar utifrån den.

Till en början byggde filmen på dom krav vi fått från sjukhuset( dessa nämns i idédelen). 
Längre fram i produktionen visade det sig att det blev ganska svårt att uppfylla dessa i en film 
eftersom det inte passade att inkludera både informativa delar och action i samma film. Vi 
bestämde oss då för att göra en s.k. trailer* som skulle väcka nyfikenhet genom att snabba 
actionfyllda klipp.

Samarbetet och kommunikationen i gruppen var bra. Erik redigerade filmen och Lasse gjorde 
grafiken. Trots att vi satt i olika rum så hade vi en god kommunikation, vilket gjorde att 
arbetet flöt på bra och vi kunde hålla deadlinen. 

Kunden
Hela projektet har följts av gott samarbete. Sjukhuspersonalen var mycket engagerade och 
hjälpte till så gott dom kunde. Tack vare de gick projektet mycket bra att genomföra. Dom var 
aktiva på att ge feedback, vilket gjorde att det var lätt att hålla ett bra tempo. 

Erfarenheter
Samarbetet med kunden är den viktigaste erfarenheten. Dock borde vi ha reflekterat över den 
feedback vi fick innan vi arbeta utifrån den. Det gäller också att hela tiden hålla en god min 
mot kunden.

Produktion nr3 LeGrand

Inledning
LeGrande var det mest krävande projektet. Vi beslöt oss för att detta skulle bli det sista 
projektet. Dels var projektet det största av dom tre som vi gjorde och dels krävde det mer 
detaljerat arbete. Vi beslöt oss för att alla i gruppen skulle arbeta med detta projekt.

Idéarbete
Eftersom deras musik stil inte passade till någon av våra tidigare idéer fick vi komma upp 
med ett helt nytt koncept. Eftersom Erik och Nedjo hade fullt upp så åtog sig Lasse och Raoul 
att göra den delen. Dom kom ganska snabbt fram till ett koncept som vi presenterade för 
bandet. Turligt nog hade vårat koncept och deras mycket gemensamt så fick snabbt ett 
godkännande. 

Inspelning
Denna liksom Fourevervideon spelades in i greenscreen. Eftersom vi hade tre kameror till vårt 
förfogande gick inspelningen snabbare och det var lättare att arbeta med materialet i 
produktionen. Bandet var mer professionellt än Fourever, vilket märktes under inspelningen. 
Dom var koncentrerade och agerade mer framför kameran, vilket gjorde det lättare och 
roligare att jobba med det.
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Postproduktion
Vi trodde att det skulle bli lättare nu när alla jobbade med samma projekt fast det blev i 
princip tvärtom. Eftersom alla i gruppen hade olika personligheter och åsikter präglade det 
även arbetet. Vi delade upp oss i två rum, vilket gjorde att kommunikationen blev sämre. När 
deadline närmade sig så blev det en otrevlig stämning i gruppen. Alla hade olika åsikter om 
vilken ordning saker skulle göras i. 

Kunden
Bandet ville inte ha med efterproduktionen att göra. Detta meddelade dom redan under 
inspelningen så det var aldrig något problem. 

Erfarenhet
Den direkta orsaken till att produktionen blev som den blev berodde till stor del på att alla var 
irriterade på varandra i produktionsgruppen. Därav var kommunikationen dålig, vilket gjorde 
saker ännu värre.
.

Ekonomin

Den ekonomiska delen av examensarbetet var ett pågående arbete från dag ett in i det sista 
och på grund av detta stötte vi på en del problem. Det ekonomiska arbetet var inte särskilt 
svårt när vi väl lärde oss hur man skall göra, men eftersom arbetet sträckte sig under en så 
lång period och ekonomin inte var första prioritet hände det lätt att den ekonomiska delen föll 
i glömska. Problemet löste vi genom att boka möten med vår ekonomihandledare för att 
fräscha upp kunskaperna.   
Vi gjorde en budget för att förbättra allas kunskaper och se hur mycket det verkligen kostar att 
starta och driva ett företag inom video/filmbranschen. 

Slutord

Målet som var att arbeta mot externa kunder och ta fram en budget har vi definitivt uppfyllt. 
Det fanns i princip ingen erfarenhet att jobba mot externa kunder när projektet startades. Detta 
har gjort att vi har skaffat oss nyttiga erfarenheter inför framtiden.  
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Individuella reflektioner

Erik Larnmark

Produktion nr1 Sjukhuset 

Inspelning
De första två veckorna jobbade vi med grunden i hela projektet. Allt var strukturerat och 
genomtänkt. Vi kom snabbt igång med kundmöten, vilket gjorde att vi hade gott om tid att 
planera. Dock kände jag från början att sjukhusfilmen skulle bli en mer seriös produktion än 
FourEver. Representanterna från sjukhuset agerade mer professionellt och med tanke på det 
som projektet grundade sig på så visste jag att filmen skulle bli tagen på fullt allvar. De hade i 
början krav som jag trodde skulle bli svåra att uppfylla i en film. De ville att filmen skulle var 
actionladdad och informativ. Jag påpekade det inte till en början för målet var att göra en film. 
Allt gick som planerat under inspelningen. Vi hade förhoppningar omatt få spela in en 
autentisk operation, vilket vi också fick göra. 

Postproduktion
I princip gick hela produktionen bra. Det enda vi fick ändra på efter några veckor var att det 
skulle bli två produktioner men detta går jag igenom mer under kunddelen. 

Kunden
Vi hade ett mycket bra samarbete med sjukhuset under hela produktionen
Några veckor senare, när vi hade börjat på vår tredje produktion fick vi en förfrågan om att 
spela in en övning som sjukhuset arrangerade. Jag tyckte det var kul att få förfrågan för det 
visade på att vi hade gjort ett bra jobb på filmerna. Jag hade stora förhoppningar på att filma 
denna övning, men vi var tvungna att förbereda presentation vilket gjorde att vi ej hade 
möjlighet till att spela in den.

Ambitionsnivå
Vi höll en jämn och hög nivå genom hela projektet. Efter att ha varit på sjukhuset och 
testfilmat insåg vi att det inte skulle gå att göra den grafiken som vi hade tänkt oss från början. 
Det berodde mycket på ljuset från taklamporna som brände ut bilden. 
Att jobba med HDV* innebar även en del problem. Det tog längre tid att jobba med materialet 
eftersom datorn inte kunde hantera det. Därför drog allt ut på tiden, speciellt när vi gjorde 
trailern. Eftersom datorn inte klarade av att spela upp materialet i realtid var det mycket svårt 
att synka*. På så sätt var det svårare att arbeta med det vilket gjorde att jag inte kom in ett bra 
arbetstempo.   
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Teamet
Lasse och jag hade ett bra samarbete. Vi diskuterade mycket och kom fram till gemensamma 
lösningar. Tyvärr fick Lasse rycka in i FourEverprojektet, vilket jag också fick göra senare. 
Detta hade jag räknat med, men jag tyckte att Lasse jobbade förvånansvärt mycket med 
FourEver. Det visade sig att Nedjo och Raoul låg långt efter och ännu värre var att ingen 
visste vad den andra gjorde. Vid det här laget började jag ana stark oro, men jag fortsatte med 
mitt projekt för att få det klart. 
Efter några dagar bad Lasse mig att också börja jobba på FourEver. När jag började arbeta 
med det insåg jag vilket kaos det var. Det var i princip 2 veckor som var helt oanvändbara. 
Detta p.g.a. dålig kommunikation och en dålig grundplanering. 

Lärt mig
Jag lärde mig mycket om kundhantering. Dels gjorde jag misstaget att ta emot feedback från 
flera källor. Jag skulle ha sagt från början att jag bara tog emot feedback från vår 
kontaktperson. Jag skulle även vid första mötet ha sagt att action och information inte skulle 
gå ihop. Vi skulle ha siktat in oss på att göra en kort och en lång film från början. Det hade 
varit enklare att jobba utifrån det.

Produktion nr2 LeGrand

Inledning
Vi bestämde oss för att jobba tillsammans under denna produktion. Vi hade planerat att jobba 
i samma team som innan, men jag tyckte att det skulle ge mer om man var fler. Dessutom 
skulle videon hålla en högre kvalité.
Det första problemet vi stötte på var att greenscreenen* var nedriven och rummet var ett kaos. 
Som tur var upptäckte vi detta när vi förberedde för inspelningen, vilket gjorde att vi hade en 
dag på oss att ställa i ordning sakerna i rummet sätta upp en nya greenscreen*. 

Postproduktion
Jag arbetade med grunderna de första veckorna. Jag jobbade mycket med keylight* som är en 
plug-in till After Affects* och som används vid keying*. Jag hade olika alternativ hur jag 
skulle jobba. Jag kunde antingen synka* först eller keya* först. Jag valde att synka först, 
vilket i efterhand troligtvis inte var den bästa metoden. Detta gjorde att arbetsmetoden blev 
mer komplicerad och det var svårare att få kontroll på vilka videoklipp som hörde till vilka 
kompositioner. 
Jag hade i början bestämt att jag skulle vänta med att animera masken frame by frame*. Alla 
delar skulle maskas, men bara delar av klippen skulle finnas med. Därför valde jag att vänta 
tills jag fick veta exakt vilka delar som skulle finnas med innan jag maskade frame by frame*. 
När mitt grundarbete var klart jobbade jag med animationerna som skulle finnas med i varje 
scen. Eftersom det var ca ett år sedan jag gjorde animationer i After Effects* tog det lite tid att 
komma in i det. Jag arbetade mycket med ett synt klipp* där jag skulle få lamporna att på 
synten att blinka. Eftersom klippet var filmat med handkamera så stabiliserade jag klippet 
först med tracking* funktionen. Denna hade jag aldrig arbetat med innan, men det tog inte 
lång tid innan jag lärde mig hur den fungerade. 
När det bara återstod några veckor av produktionen så började jag bli orolig eftersom vi 
successivt hade halkat efter i planeringen. Små saker som skulle bli gjorda blev inte gjorda. 
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Detta berodde inte på planeringen utan att de andra i gruppen inte ägnade tid åt att arbeta utan 
åt annat. Mer om detta i teamdelen. Tiden gick och examinationen närmade sig. Dagen innan 
vi skulle examineras så satte Nedjo igång ett renderingsnätverk. Jag hade aldrig gjort det 
förut, så det var intressant att se hur det fungerade. Jag lärde mig definitivt något nytt som jag 
hoppas kunna utnyttja senare.

Kunden
Trots att vi ej mottog feedback från LeGrand så tycker jag att bortsett från sjukhuset, så var 
detta vårt bästa samarbete. Vid inspelningen agerade alla mycket professionellt vilket gjorde 
att allt flöt på bra.

Ambitionsnivå
Det blev en mycket annorlunda video. Det var kul att göra videon på ett omvänt sätt. Istället 
för att låta kameran byta position så valde vi att låta kameran så stilla genom hela videon och 
låta bakgrunden röra på sig. 

Teamet
Frånsett teamarbetet på FourEver projektet är detta den del som jag är mest missnöjd med 
under hela kandidatarbetet. Dom första veckorna gick bra, både arbetet och 
kommunikationen. Men efter några veckor så började effektiviteten sjunka drastiskt. Den 
stora anledningen till detta skulle jag nog säga är att Lasse och Raoul inte arbetade så som 
dom borde ha gjort. När det bara återstod 2 veckor började jag inse att det inte skulle gå 
vägen. Jag hörde flera gånger att det inte var några problem, men det var hela tiden små saker 
som inte blev gjorda, trots att dom sa att det skulle bli gjort innan examinationen. 

Lärt mig
Detta projekt krävde mer av min kunskap att jobba med After Effects*. Eftersom vi valde att 
jobba helt i After Effects*, förutom synkningen, så blev det en annorlunda process. Jag 
nämnde i mina personliga mål at jag ville utöka min kunskap i After Effects* och det har jag 
definitivt fått gjort under detta projekt. Både tracking*, nätverksrendering, och keylight* var 
nytt för mig. 

Nedeljko Zivanovic

Produktion nr 1 FourEver

Förarbete och Inspelning
Efter flera veckor av ganska segt pappersarbete skulle vi äntligen få göra någonting konkret. I 
början flöt allting på bra. Vi hade en massa olika idéer och allting gick enligt planerna. Vi 
valde en idé och skulle börja planera inspelningen. Redan här började det gå utför. Jag fick 
aldrig riktigt bra kontakt med Raoul och vi fick aldrig ihop en bra planering. Eftersom detta 
var första gången jag skulle göra en musikvideo av den här typen var jag väldigt osäker och 
hade faktiskt ingen aning om hur vi skulle filma. Efter flera försök att planera inspelningen i 
minsta detalj vågade jag inte tjata längre på Raoul. Jag fick en känsla av att han visste precis 
hur vi skulle göra så jag lät bli att ta upp saken fler gånger för att det inte skulle uppstå bråk.
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 När vi skulle börja spela in så hade varken jag eller Raoul någon aning om hur vi skulle göra. 
Vi blev tvungna att pröva oss fram vilket gjorde att inspelningen tog mycket längre tid än vad 
den borde ha tagit och materialet blev inte det bästa. Vi hade alldeles för få vinklar och för lite 
material på det som spelats in på sjukhuset.          

Postproduktion
Eftersom varken Premiere*, After Effects* eller datorerna kunde hantera HDV* på ett bra sätt 
var jag tvungen att konvertera materialet till Cineforms*. Detta underlättade arbetet en hel del 
men samtidigt dök det upp nya problem som var CineForm* relaterade. Jag kunde fortfarande 
inte spela upp materialet i realtid och programmen kraschade hela tiden. Detta var ett stort 
irritationsmoment vilket sänkte arbetsmoralen mycket.
   När postningsarbetet* kom igång så flöt det på ganska bra i början. Keyingen* gick ganska 
bra men den tog lite längre tid för att jag var väldigt noggrann och det var första gången jag 
keyade* någonting. När jag keyat* klart och skulle börja klippa materialet började det gå 
utför. Jag hade aldrig klippt en greenscreenvideo innan och kunde inte hitta ett ordentligt 
arbetsflöde. Materialet vi hade filmat var också ganska begränsat vilket gjorde att jag inte 
kunde få till det. Det var alldeles för få vinklar och för lite material. Allting tog mycket längre 
tid än vad det borde ha tagit och p.g.a den dåliga planeringen och att jag var så seg hann vi 
aldrig göra färdigt videon till deadline.  

Kunden
Samarbetet med kunden fungerade ganska bra men vi stötte på ett flertal problem. När vi 
presenterade vår idé för bandet så ville dom göra lite ändringar i vår idé. Vi bokade in ett 
möte för att kunna diskutera om idéerna mera i detalj. Men på mötet visade det sig att dom var 
ganska osäkra vad de egentligen ville. Detta gjorde att vi fick lite problem för att vi blev 
tvungna att integrera deras idé i vår utan att riktigt veta vad det var för någonting. De var 
också väldigt oengagerade i hela projektet och hade svårt att hålla tiderna. Först hade vi 
bestämt att inspelningen skulle ske vecka 6 men plötsligt kunde de inte, och vi blev tvungna 
att skjuta på allting en hel vecka. När vi väl skulle börja spela in så dök de inte upp i tid utan 
var flera timmar försenade och var väldigt oengagerade under inspelningen. Detta gjorde att 
vår motivation sjönk.     

Teamet
Jag och Raoul samarbetade väldigt dåligt. Vi diskuterade väldigt lite och hade väldigt lite 
kontakt med varandra. Detta berodde nog mest på att vi är två väldigt olika personer och att vi 
knappt kände varandra. En anledning var också att vi satt i två olika rum under 
postproduktionen. Detta gjorde att man inte riktigt visste hur det gick för den andra personen 
och varje gång man skall gå bort till det andra projektrummet blev det ett störningsmoment i 
ens arbete.

Produktion nr 2 Sjukhuset

Postproduktion
Eftersom detta var ett projekt vi skulle syssla med när vi inte jobbade med LeGrandvideon 
kunde vi ta det lugnt. Deadline låg ganska lång fram och det var inte överdrivet mycket att 
göra. Min uppgift var att hjälpa Erik att färdigställa filmerna. Jag och Erik satt tillsammans 
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och klippte filmerna. Detta kändes väldigt skönt för att vi hade varandra till hjälp. När jag satt 
och klippte och kände att ”nä nu kommer jag inte vidare” kunde jag alltid fråga Erik eller låta 
honom ta över. Det största problemet vi hade inom detta projekt var CineFormformatet och 
datorns oförmåga att spela upp det i realtid. Annars flöt arbetet på bra och i ett lugnt och 
stabilt tempo.        

Teamet
Jag och Erik samarbetade väldigt bra ihop och det  berodde nog på att vi satt och jobbade 
tillsammans.

Produktion nr 3 LeGrand

Förarbete och Inspelning
Detta skulle bli den största produktionen hittills i vilken alla fyra gruppmedlemmarna skulle 
vara involverade. Vi skulle förena våra krafter för att hinna göra en riktigt bra musikvideo på 
den korta tiden som återstod. 
   Den här gången filmade vi i DV* för att slippa alla problem vi stötte på när vi filmade i 
HDV*. Under inspelningen använde vi oss av 3 kameror, som spelade in samtidigt, för att 
spara tid. Tack vare att inspelningen var ganska väl planerad och att vi använde 3 kameror 
samtidigt gick inspelningen väldigt smidigt. Bandmedlemmarna var väldigt trevliga och hade 
absolut inga problem att rocka loss framför en greenscreen.          

Postproduktion
Den här delen av kandidat arbetet var nog det värsta jag någonsin upplevt. Efter nästan 15 
veckor av väldigt hårt arbete i en grupp jag knappast trivdes i började en kapplöpning mot 
tiden. Det var enormt mycket som skulle göras på väldigt kort tid. Arbetsdagarna blev bara 
längre och längre och de sista två veckorna jobbade vi ca 16 timmar per dygn. 
   Postningsarbetet* började ganska dåligt för min del. När jag började synka* materialet 
visade det sig att materialet var feldöpt, det saknades klipp och vissa delar av materialet hade 
bandats in fel. P.g.a. detta förlorade jag nästan en hel dag och mycket tålamod. Jag lyckades 
dock fixa alla problemen och kunde äntligen börja jobba. Arbetet flöt på bra men vi hade ett 
väldigt stort problem. Delar av trummorna var helt genomskinliga och försvann helt i 
keyingen* men jag lyckades hitta en lösning efter ett tag. Det innebar att man var tvungen att 
maska* hela trumsetet. Efter som detta är en mycket tidskrävande process, särskilt om 
kameran är rörlig, bad jag Lasse att använda så få rörliga klipp som möjligt. 

Teamet
Gruppen fungerade inte så bra under det här projektet. Folk var väldigt respektlösa mot 
varandra och skyllde hela tiden på varandra när någonting gick dåligt. Deadlines slutade 
hållas och arbetseffektiviteten sjönk väldigt snabbt. Anledningen till de här problemen är 
flera. Vi är 4 olika personligheter som inte umgås på fritiden och fungerar inte så bra ihop. 
Lägger man till 15 veckor av väldigt hårt slit och ett projektrum på ca 9m2 i ekvationen kan 
resultatet inte bli bra. 
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Källförteckning

Hemsidor / inspirationskällor
xplsv.tv
Stashmedia.tv
motionographer.com
youtube.com
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Bilagor

Projektplan

Bakgrund

Idén är att driva ett produktionsbolag inom film/video. Det betyder att projektet består av två 
delar, den gestaltande samt att driva ett företag. Tanken är att göra produkter till utomstående 
kunder, t.ex. en musikvideo till ett band eller en reklamfilm till ett företag. Kunden utgör en 
stor del, de kommer att ha ett stort inflytande genom att vi involverar dem redan i idéstadiet. 
Samt att vi kommer att hålla en öppen diskussion med kunden för att lyssna på deras 
önskemål och synpunkter för att använda dem som utgångspunkter. Genom att driva projektet 
som ett företag kommer det att ge oss en insyn i företags ekonomi.
 
Mål

Att genomföra vårt arbete på ett effektivt och tillmötesgående sätt, allt för att kunden skall bli 
nöjd och vilja fortsätta samarbeta med oss.
Det vi producerar skall vara konkurrenskraftigt nog för branschstandarden och att lyckas driva 
ett framgångsrikt företag

Lasse Konttinen
Mitt mål med kandidatarbetet är att använda mig av det jag har lärt mig, och fortsätta 
utvecklas, öka min effektivitet och bredda mig inom området video (rörlig bild). Detta genom 
att utmana mig själv till att göra saker jag tidigare inte gjort eller misslyckats med, såsom 
animera hand ritade bilder och använda mer efterbearbetning på bilder/frames. Klara av att 
fullfölja dessa nya saker inom den utsatta tidsramen, samt att vara beslutsam med lösningar på 
problem/hinder som uppstår. Det är en stor del av projektet, att jobba under press och klara av 
snabba förändringar vilket jag har saknat de senaste åren. Allt för att få en bättre glimt av hur 
det fungerar i verkligheten och att förbereda sig för arbetslivet. 

Framförallt kommer min del innehålla filmning och redigering av materialet. 
Men jag ser fram emot att arbeta med andra delar, för att lära mig för att kunna säga att jag 
även kan animering och effekt hantering. Förhoppningsvis kan jag dra lärdom från de andra 
gruppmedlemmarnas kunskaper oavsett område och nivå. 

Själva idén att driva ett låtsas företag har sina fördelar när man söker vidare 
arbete eller skola. Då man själv kan starta eget vid behov, samt att man förstår grunderna i hur 
företag drivs och hur man förväntas arbeta. Min egen baktanke med detta är att få en 
uppskattning om hur mycket ens eget arbete är värt på marknaden. 
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I slutändan är det väl att man vill fortsätta lära sig och utvecklas, oavsett vad 
som står för dörren. Och som jag ser det är detta projekt en riktigt bra chans till det, lära sig 
att samarbeta och förstå vikten av samarbete. Vad som helst kan hända eller gå fel, det gäller 
bara hitta en lösning när situationen presenterar sig.

Hela projektet kommer att bli ett problem, för att det hela är nytt. Jag har aldrig 
gjort något liknande tidigare, dock ser jag fram emot att arbeta med detta för det kommer 
aldrig att finnas en lugn stund.

Erik Larnmark
Under detta kandidatarbete vill jag utveckla mig själv till en nivå som motsvarar det som 
förväntas av mig ute i arbetslivet, samt bidra med den kunskapen och erfarenhet som jag fick 
under min praktik. 

Mina starka sidor
Jag vill föra vidare min egenskap att kunna arbeta under pressade förhållanden och ändå 
behålla lugnet och kunna leverera en produkt av jämn och hög kvalité. Jag har god kännedom 
om Final Cut Studio, vilket jag hoppas kan täcka dom eventuella brister med som finns i 
Adobe Premier.

Professionellt
Jag ska uppnå dom förhållanden som fanns på min praktikplats bl.a. att arbeta med både långa 
och korta deadlines som vi sätter inom gruppen och kunna producera en 8-10 minuters film 
under en arbetsdag. Genom att arbeta med flera projekt komma fram till olika arbetsmetoder 
för att optimera arbetsprocessen för olika typer av produktioner.

Vår kundrelation kommer vara en betydande del i projektet. Att samarbeta med en kund för 
att kunna leverera produkter som motsvarar deras önskemål ställer höga krav på oss.  

Hantverk
När kandidatarbete är slut vill jag känna mig mycket bekväm med redigering, samt ha goda 
kunskaper i After Effects och även i Photoshop om det finns möjlig till det. Detta för att 
kunna åta mig uppdrag senare och känna mig helt säker i mitt hantverk.Jag ska ha presterat 
vad jag förväntade av mig själv och ska kunna visa upp produktioner som håller hög klass och 
berätta hur jag gick till väga och eventuella motgångar vi hade, samt lösningar på dessa. 

Motgångar/Lösningar
Eventuella motstånd kommer vara om motivationen och energin tar slut. Vi kommer 
säkerligen behöva handskas med dator problem på olika sätt. Att stötta varandra kommer vara 
väsentligt och att fyll i för varandra när någon inte är närvarande. Att vara hjälpsam och 
samarbetsvillig är A&O i ett grupp.

Nedeljko Zivanovic
Mina mål med detta arbete är att få jobba med det jag har lärt mig de senaste 2,5 åren för att 
få in rutin, lära mig ännu mera och bli ännu bättre på mitt hantverk, att producera någonting 
som jag kan visa när jag söker jobb, och att bli färdig med utbildningen och få min examen. 
Jag känner att jag tidigare under utbildningen inte fått jobba med/lära mig det jag är mest 
intresserad av, jag har fått filma och redigera en hel del men jag är mera intresserad av 
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animation och postproduktion i after effects. Har länge velat jobba med maskning, keying, 2d 
grafik, integration av 2d i video, stopmotion m.m. men har aldrig riktigt fått chansen. Nu 
hoppas jag att jag ska få jobba med dessa saker eller åtminstone med en del av de här sakerna.
   När det kommer till drivkraft så tror jag att jag skiljer mig en del från andra personer för att 
det är väldigt få saker som driver mig och jag anser mig vara en pessimist. En utav de större 
drivkrafterna hos mig är intresse eller vilja att lär mig saker och ting men jag har sällan viljan 
att bli bäst på någonting. När jag väl fått prova på en sak då är jag oftast nöjd och kan gå 
vidare eller så brukar det roliga försvinna så fort det man håller på med blir ett tvång. Detta är 
inte direkt ett problem för mig för att såhär har det alltid varit och jag är van att tvinga mig 
själv till att jobba. Jag tycker inte att det man jobbar med kan/behöver vara roligt och 
intressant för att så fort det blir ett jobb blir det ett tvång men jobba måste man för att 
överleva. Arbeit macht frei är den bissera texten som stod ovanför grindarna på tyskarnas 
arbetsläger och det är så jag känner inför arbete. Arbete i dagens samhälle handlar antingen 
om att utnyttja andra eller bli utnyttjad och båda parterna arbetar för sin frihet. Jag tror inte 
riktigt att det är ”arbete” som det är fel på utan på hela samhället. Vi lever i ett samhälle där 
heder inte längre har ngn plats utan alla tar vad de kan komma åt. Det är ett samhälle där 
konstformen vi, som går på mt, håller på med egentligen inte är en konstform utan en 
propagandaform som ska underlätta fördummandet av massorna och gynna utnyttjarna! 
”Började spåra ur lite mot slutet men det får vara kvar.”
   De största drivkrafterna i detta projekt är att bli färdig med utbildningen för att kunna gå 
vidare till nästa grej och en privat sak som kräver min uppmärksamhet och närvaro. Just nu 
känner jag att jag vill greja med någonting annat efter skolan för att få lite perspektiv på det 
hela.
   Jag hatar att berömma mig själv och har inget sätt att betygsätta min kunskapsnivå på men 
det ja kan tillföra gruppen är arbetskraft inom alla stadier av en produktion men jobbar hälst 
med de grejerna jag nämnt längst upp i texten.  

Raoul Alpkut
Mina personliga mål är att få en större kunskap och insikt i både arbetsprocessen 

samt göra arbeten som man blir nöjd över och är värda att använda i sin portfolio. 
Jag vill också förbättras på både video och animering, att kunna sammansätta/integrera dem 
båda på ett bra och snyggt sätt.

När man är färdig med detta examens arbete skall man veta och känna sig 
säkrare i den positionen man befinner sig inom samt veta att man kan arbeta på en liknande 
arbetsplats. Jag skall också vara så pass säker på mig själv att man kan startar ett eget företag 
och försöker bygga upp det.

Eftersom jag är animatören i gruppen så blir det en hel del animation för min 
del, så det jag är bra på är just animering och grafiskdesign. 
Jag arbetar till största dels med programmen: Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects och 
Macromedia Flash. Jag kan hantera programmen mycket väl. 
Inom after effects så håller jag fortfarande på att förbättra mig själv, men kunskaperna inom 
programmet är relativt stora, finns ju alltid en hel del man kan förbättras inom programmen.
Det jag vill föra vidare inom denna grupp är att göra snygga och originella animationer, samt 
att arbeta hårt och ha en bra och positiv inställning.

Det är nog att animeringarna kommer ta en hel del tid att göra, och att lösa det är 
att inte vara så petig i sakerna som man brukar vara, samt att börja i god tid.
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Det kommer nog antagligen bli en hel del gnäll inom gruppen och för att lösa detta gäller det 
att samsas, talas ut eller bara gå ut någon gång i veckan äta gott och dricka någon pilsner med 
varandra. 

Syfte

Projektet skall ge oss möjlighet att utvecklas inom video- och animationsproduktion, 
kundhantering samt olika arbetsprocesser. 
Arbeta efter tidsplanen och lära sig hantera förändringar, hög arbetstakt och stressiga 
förhållanden.
Lära sig de grundläggande kunskaperna inom företagsekonomi och få en uppskattning om hur 
mycket det skulle kosta att starta och driva ett eget företag.

Metod

Hur
Vi kommer att arbeta som en grupp men alla kommer att ha ansvar för sina respektive 
områden och vi kommer att utse en projektledare som ansvarar för att arbetet fortskrider.
Även bestämma rimliga delmål för varje projekt och arbetare för att undvika kommunikations 
fel. Det kommer användas en central server för lagring och säkerhetsuppdateringar. Genom 
servern kommer alla ha tillgång till allt material oavsett projekt. I början och i slutet av varje 
steg kommer vi ha ett möte, vi kommer då att gå igenom vad som ska göras, vad som har 
gjorts och hur det har gått. I samband med detta möte skriver vi gruppens veckoreflektion. 
Större renderingar kommer att ske under nattetid, arbetet planeras därefter.
Under vecka ett skall budgeten, affärsidén och affärsplanen vara sammanställda.
Samt utforma ett system (Excel) för arbetstimmar och utrustning (utgifter) för att sedan på ett 
smidigt sätt uppdatera och kontrollera arbetets framfart genom antal timmar.

Regler
Arbetet pågår under 15 veckor och en arbetsdag är 8 timmar (9 till 5).
Arbetet sker gemensamt (i skolan) med gruppen.
Vid eventuell frånvaro skall det meddelas i god tid
Under arbetstid tillåts ej: privat chatt, användning av Internet för privat bruk,  musik på hög 
volym samt andra störnings moment.
Idéer som kläcks skall skrivas ner för att andra skall kunna ta del av dem och för att senare 
kunna utvecklas.
Är man inte närvarande vid viktiga möten får man acceptera de beslut som tagits.
  

Upplägg för arbetsprocessen steg för steg.

Steg1: Inleda samarbete
- Leta efter potentiella kunder och inleda en diskussion om eventuella projekt som vi 

kan tänkas genomföra.
- Arbeta fram en idé/förslag som motsvarar kundens önskemål och profil. 
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- Presentera våra idéer för kunden och få feedback och synpunkter. Även välja en eller 
flera av våra förslag som faller dem i smaken. 

- Inrätta ett skriftligt avtal med kunden.

Steg 2: Planering och strukturering
- Vidareutveckling av idéerna med kundens feedback och synpunkter som utgångs-

punkt.
- Skriva manus och storyboard som bygger på den information vi har.
- Presentera manus och storyboard för kunden, för ändringar eller godkännande 
- Rekognosera platser inspelnings platser samt planerar inspelning därefter.

Steg 3: Inspelning
- Transport, uppriggning, inspelning och se till att nödvändiga personer är närvarande. 
- Importera materialet till datorn.
- Påbörja klippning av materialet för att få ett grovt första utkast.
- Vid behov komplettera med nytt material, boka ny tid med kunden.
- Få fram en bättre struktur.

Steg 4: Första utkast
- Bearbeta det klippta materialet, för att efterlikna den bild manus/storyboarden målar 

fram. Korrigera eventuella fel i färg och utsnitt. 
- Börja lägga till effekter och animationer.
- Presentera arbetet som genomförts åt kunden. Ta till av kundens feedback och syn-

punkter.
- Utföra de ändringar som vi anser passande utifrån kundens feedback och synpunkter.

Steg 5: Andra utkastet
- Färdigställa produkten inför nästa möte med kunden. 
- Presentera det arbete som har genomförts hittills. Ha en genomgående diskussion med 

kunden angående de sista ändringarna.

Steg 6: Slutfas
- Gå igenom alla synpunkter, önskemål och feedback. 
- Diskutera inom gruppen om vad som skall/kan genomföras.
- Slutför arbetet.
- Skicka till kund.
- Publicera  arbetet och redovisa som en delexamination.
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Tidsplan 

Ekonomi/Budget

Affärsplan
Vi hjälper våra kunder att etablera sig inom deras bransch. Detta görs genom våra 
kvalificerade yrkesmän som är ledande inom deras respektive områden. Vi arbetar ingående 
med kunden för att tillfredställa deras önskemål och visioner, genom att involvera dem i 
arbetsprocessen. Det garanterar ett slut resultat som uppnår kundens förväntan.

Affärsidé
Vår affärsidé är att med ett konkurrenskraftigt pris, förse våra kunder med professionella 
lösningar för att de skall kunna marknadsföra sig själva på ett originellt sätt.

Marknadsanalys
I dagens industri är det svårt för mindre etablerade företag att visa sig på kartan, de redan 
etablerade företagen ägnar varken tid eller uppmärksamhet åt dem. Där ser vi en 
marknadslucka som vi tänker tillgodose.

Målgrupp är de kunder som inte har en ekonomi som tillåter dem att anlita större 
produktionsbolag.
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Styrka: Konkurrenskraftigt pris, erfarna medarbetare, idérikedom och innovation.
Svaghet: Tålamod och erfarenhet.
Möjligheter: Det är bara viljan och fantasin som sätter gränserna. Det finns luckor som kan 
utnyttjas.
Hot: Andra företag som vill etablera sin verksamhet mot vår målgrupp. 

Behov/handledare

Handledare på skolan för möten/reflektioner/feedback.
Eventuellt någon utomstående handledare/källa för feedback.

Risker

Deadline
En av de största riskerna är att inte hinna med sitt tilldelade arbete och därmed missa en utsatt 
deadline. 
För att undvika detta gäller det att arbeta efter planering, det gäller även att inte ge upp och att 
inte vara rädd för att be om hjälp.. 
Undvika att ta på sig för mycket arbete, om man inser att man gjort det får man planera om 
sitt arbete och be om hjälp.
Får man förhinder skall det anmälas i god tid, för att resterande delen av gruppen kan hjälpa 
till.  

Utrustningshaveri
Ifall arbete går förlorat på grund av att utrustningen inte fungerar eller går sönder, går tid 
förlorad.
För att undvika detta gäller det att säkerhetskopiera filer med jämna mellanrum.

Brist på jobb
Att ej mottaga uppdrag från kunder, det finns inget behov för företag/band att marknadsföra 
sig genom video.
Gå ut med information kontinuerligt till potentiella kunder och där med öka antalet möjliga 
kunder.
Rikta sig mot målgruppen för att hålla sig inom sina ramar.
Etablera en mer personlig kontakt med kunderna, för möjliggöra samarbeten i framtiden.

Gruppdynamik
Brist på respekt, kommunikations problem och irritationsmoment som kan störa samarbetet 
och arbetsprocessen inom gruppen samt arbetsprocessen. Att ej hålla överenskomna tider och 
inte göra sitt bästa.
För att upprätthålla detta skall tider hållas, respektera andra, ha tålamod och uppträda på ett 
professionellt sätt.

Kunskapsbrist
Åta sig uppdrag som det varken finns kompetens eller kunskap för att genomföra. Förlora tid 
på grund av att man måste lära sig nya moment.
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Planera komplettering av kunskap som krävs för att utföra vissa delmoment samt undvika för 
stora uppdrag.
Göra research för eventuella problem som kan dyka upp under processen. 
Förbereda sig i god tid för hinder som kräver nya kunskaper.  
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Likviditetsbudget

Summa/år Kommentar
Inbetalningar
Banklån 100000 20000kr amortering/år , 6% ränta (6000kr/år)
Ägarinsats 100000
Försäljning

Totalt 200000

Utbetalningar
## Utrustning
# Datorer
4x Arbetsstation 37568 9392kr/st - Dell Sverige
1x Wacom Intuos 3 3695 WACOM INTUOS3 A4 USB - dustin.se
1x Nätverks router 500 3OM GIGABIT SWITCH 8 PORTAR - dustin.se
Kabalge 300
# Program
1x Adobe Video Bundle 82800 Adobe.com
# Produktionsutrustning

2x HDV-kamera 48 752
SONY HDR-FX7E HDV-KAMERA  26636 kr/st - dus-
tin.se

1x System kamera 4796 NIKON D40 dustin.se
2x Stativ 1272
6x Extra batteri 6696  SONY BATTERI NP-QM91D 4140MAH  - dustin.se
# Förbruknings material
10x Papersblock 84,8
24x Pennor 94,4
50x Cd-skivor 88 50st. Maxell CD-R 700MB/52xspeed - wesellcd.com
50x DVD-skivor 179 50st. Maxell DVD+R 16xspeed - wesellcd.com
100x DV-band 5200 Panasonic AY-DVM63AMQ PRO scandinavianphoto.se

Armortering 20000
Ränta 6000
Ekonomi hantering 3000
Löner 665000
Arbetsgivar avgifter 212800
Hyra 6000
Transport/Rese ersättning 20000
Försäkring 5000
Webb-domän 500 100kr/år + 400kr per domän – bredbandsbolaget.se
Webb-server/hotell 2400 200kr/månad – bredbandsbolaget.se
Marknadsföring 27000

Totalt 1159725,2

Inbetalningar – Utbetalningar 
= -959725,2
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Resultatbudget

Summa/år Kommentar
Intekter
Försäljning 20000kr amortering/år , 6% ränta (6000kr/år)

Totalt 0

kostnader
## Utrustning
# Datorer
4x Arbetsstation 12523 9392kr/st - Dell Sverige
1x Wacom Intuos 3 1232 WACOM INTUOS3 A4 USB - dustin.se
1x Nätverks router 167 3OM GIGABIT SWITCH 8 PORTAR - dustin.se
Kabalge 100
# Program
1x Adobe Video Bundle 27600 Adobe.com
# Produktionsutrustning

2x HDV-kamera 16 251
SONY HDR-FX7E HDV-KAMERA  26636 kr/st - dus-
tin.se

1x System kamera 1598 NIKON D40 - dustin.se
2x Stativ 424
6x Extra batteri 2232  SONY BATTERI NP-QM91D 4140MAH - dustin.se
# Förbruknings material
10x Papersblock 84,8
24x Pennor 94,4
50x Cd-skivor 88 50st. Maxell CD-R 700MB/52xspeed - wesellcd.com
50x DVD-skivor 179 50st. Maxell DVD+R 16xspeed - wesellcd.com
100x DV-band 5200 Panasonic AY-DVM63AMQ PRO - scandinavianphoto.se

Ränta 6000
Ekonomi hantering 3000
Löner 665000
Arbetsgivar avgifter 212800
Hyra 6000
Transport/Rese ersättning 20000
Försäkring 5000
Webb-domän 500 100kr/år + 400kr per domän – bredbandsbolaget.se
Webb-server/hotell 2400 200kr/månad – bredbandsbolaget.se
Marknadsföring 27000

Totalt 1015473,2

Inbetalningar – Utbetalningar 
= -1015473
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FourEver storyboard/ konceptskisser nr1

1.
- Personer åker förbi kameran
- Personer återkommer vid horisonten

(olika positioner)
- Bilden saktar ner när personen är nära kameran
- Olika färger på bakgrunden samt underlag
- Höga kontraster och stencilaktiga figurer

2.
   första bild
- Halv närbild på person
- Personen faller en tår av blod
- kanske torkar/smetar ut eller bort blodet
- Eventuellt att det animeras saker från marken
   andra bild
- Refräng bild där alla sjunger
- Ansiktena blir oigenkännliga genom olika animeringar

(blod, tatuering, bläck, annat)

4.
- Filmad färg som splaschas på bakgrunden 

(färgen målar upp bakgrunden. Inte en färgad)
- Bakgrunden ändras när nya splaschningar uppkommer

5.
- Bandet står framför bakgrunden och roterar 

(ungefär som en presentation för varje medlem)
- Varje person snurrar individuellt
- Bandet snurrar i takt till musiken och stannar upp lite titt som tätt

6.
- I slutet av musikvideon växer ett par vingar fram
- En kort svävning i luften
- Efteråt pulveriseras vingarna till aska och faller bort
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FourEver storyboard/ konceptskisser nr2

1 och 2.
Videon börjar med att man följer en svart droppe.
När droppen når marken börjar musiken.
Droppen splachas och det sker en effekt under just den svarta droppen.
Samt att tre stycken droppar faller ner och hamnar på ett annat ställe och från dem tre 
dropparna växer bandmedlemmarna ut från.

3.
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De står intill varandra i en stencil aktig färg och börjar rocka loss.
Sen börjar den snurra runt varandra i takt till musiken.

4.
Precis innan refrängen.
Bandet filmas både greenscreen och på plats.
Platsen är en lagerlokal/garage (skall se skitigt ut)
Effekten är att den vita bakgrunden brinner upp och lagerlokalen syns under den vita 
bakgrunden som brinner.
Refrängen sjungs i lagerlokalen/garaget.

5.
När refrängen håller på att komma till sitt slut så rinner det svart färg (tjära, bläck) framför 
bakgrunden och bakom bandmedlemmarna.
När den svarta färgen rinner precis bakom medlemmarna så blir deras klädsel vit.
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LeGrand konceptbilder

Eftersom originalbilderna kommit bort har vi tagit bilder från den färdiga videon. Det är 
samma stuk på originalbilderna och de här bilderna det ända som skiljer sig är miljöerna och 
personerna.
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Greenscreen exempel

.
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1. Inspelningen sker på en grön 
duk

 

2. I post-produktionen tar man bort den 
gröna färgen

4. Den gröna färgen ersätts med en  bild 
eller film.

Ordlista

HDV: High Definition Video ett högupplöst, men hårt komprimerat videoformat

DV: Digital Video

After Effects: Ett compositingprogram.  

Glidecam: Reducerar vibrationer och svängningar när man rör sig med kameran.

Greenscreen: Se keying

Keying: Objektet/personen man filmar befinner sig på en grön duk. Därefter kan man i 

redigeringsprogrammet ta bort den gröna färgen och ersätta den med en annan miljö.

Tracking: Används för att reducera skakningar eller följa en visst objekt/punkt i videon 

Maska: se masknig

Maskning: Beskär bilden så att bara allt innanför eller utanför maskningen syns.

Frame by Frame: gå igenom/jobba med videomaterialet bildruta för bildruta

CineForm: Ett företag och ett program som konverterar videoformatet till ett mindre 

resurskrävande format 

EKG(elektrokardiografi): Ett diagram som visar hur hjärtmuskeln arbetar 

Synka: se synkronisera
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Synkronisera: att synkronisera ljud och bild ex ljudet från ett trumslag skall komma samtidigt 

som trumpinnen träffar trumskinnet 

Trailer: En kort version av en längre film

Klipp: En bit film/ videomaterial

Postningsarbete: Det arbete som utförs i postproduktionen

Postproduktion: efterproduktion det arbete som utförs efter att man har filmat

 


	Produktion nr 1 Sjukhuset
	Produktion nr1 FourEver
	Produktion nr2 Sjukhuset
	Inspelning

