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Förord	  

Vi	  vill	  tacka	  Simon	  Gustavsson	  för	  handledning	  och	  feedback	  under	  projektet,	  Skillpoint*	  

som	  gav	  oss	  stöd,	  kontakter,	  feedback	  och	  jobb	  under	  kandidatarbetet,	  Johan	  Rignell	  som	  

ställde	  upp	  som	  berättarröst	  i	  merparten	  av	  våra	  videor,	  de	  samlade	  grupperna	  i	  WASD*	  

som	  ställde	  upp	  och	  tog	  sig	  tid	  och	  BBI*	  för	  hjälp	  med	  uppstart	  av	  vårt	  produktionsbolag.	  

Slutligen	  vill	  vi	  tacka	  alla	  som	  kommenterat,	  stött	  och	  kollat	  på	  våra	  videor	  under	  vårens	  

gång.	  	  
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Abstrakt	  

Denna	  uppsats	  kommer	  att	  handla	  hur	  man	  kostnadseffektiviserar	  produktioner	  och	  

arbetar	  som	  ett	  produktionsbolag	  mot	  Webb-‐tv.	  Skillpoint*,	  som	  skriver	  recensioner,	  

publicerar	  nyheter	  och	  gör	  intervjuer	  inom	  spel,	  har	  varit	  vår	  uppdragsgivare.	  	  Genom	  

samarbetet	  med	  Skillpoint*	  har	  vi	  under	  kandidatarbetet	  producerat	  videor	  i	  form	  av	  

intervjuer,	  reportage,	  serier,	  topplistor	  och	  spelrecensioner.	  Produktionerna	  har	  bestått	  av	  

antingen	  Skillpoints	  eller	  våra	  egna	  idéer.	  

	  

Nyckelord	  

Digitala	  Medier	  

Produktionsbolag	  

Reklamfilm	  

Samarbete	  

Webb-‐tv	  
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Abstract	  

	  

This	  paper	  will	  address	  how	  to	  do	  cost	  effective	  productions	  and	  working	  as	  a	  production	  

company	  towards	  Webcasting.	  Skillpoint*,	  which	  writes	  reviews,	  publish	  news	  and	  does	  

interviews	  about	  games,	  have	  been	  our	  client.	  By	  working	  with	  Skillpoint*,	  we	  have	  during	  

the	  bachelor	  thesis	  produced	  videos	  in	  form	  of	  interviews,	  editorials,	  series,	  charts	  and	  

game	  reviews.	  The	  productions	  took	  form	  of	  either	  Skillpoints	  or	  our	  own	  ideas.	  
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1.	  Arbetsbeskrivning	  

Gruppen	  var	  överens	  om	  att	  arbeta	  med	  video	  och	  rörlig	  media	  under	  kandidatarbetet.	  Vi	  

valde	  att	  arbeta	  med	  att	  utveckla	  högkvalitativ	  Webb-‐tv*	  riktad	  mot	  en	  specifik	  målgrupp.	  

Målgruppen	  vi	  arbetat	  mot	  är	  spelintresserade	  människor,	  specifikt	  användarna	  på	  inter-‐

netsidan	  www.skillpoint.se.	  	  

Marcus	  Herbertsson,	  en	  av	  gruppmedlemmarna,	  hade	  tidigare	  under	  den	  tematiska	  för-‐

djupningen	  arbetat	  mot	  denna	  webbsida	  och	  hade	  god	  kontakt	  med	  personerna	  bakom	  den.	  

Denna	  förkunskap	  visade	  sig	  värdefull	  när	  vi	  påbörjade	  arbetet	  med	  Webb-‐tv*.	  Vi	  har	  

producerat	  ett	  flertal	  individuella	  reportage	  såsom	  intervjuer,	  videorecensioner	  och	  

topplistor	  som	  Skillpoint*	  sammanställt.	  Vi	  har	  utöver	  dessa	  skapat	  flera	  egna	  program-‐

koncept,	  såsom	  ”Spelande	  Lätt*”,	  ”WASD*”	  och	  ”Dinosoffan*”	  	  

Under	  arbetets	  gång	  har	  vi	  fått	  möjlighet	  att	  prova	  flera	  nya	  tekniker	  och	  metoder	  som	  

rotoscoping	  och	  digitala	  effekter	  i	  Adobe	  Aftereffects	  samt	  utveckla	  våra	  kunskaper	  i	  

detekniker	  och	  metoder	  vi	  kunnat	  sedan	  innan	  såsom	  eftersynkning	  av	  ljud	  och	  

greenscreen*-‐filmning.	  Mycket	  jobb	  lades	  ner	  på	  att	  skapa	  ett	  omfattande	  programutbud	  

för	  Skillpoints	  målgrupp	  som	  både	  har	  en	  bred	  ämnesomfattning	  samt	  har	  en	  kohesion	  som	  

gör	  det	  direkt	  igenkännbart	  som	  tillhörande	  den	  kund	  vi	  arbetat	  mot.	  	  

	  

	  

	  

	  

Not;	  ord	  som	  har	  (	  *	  )	  efter	  sig	  finns	  förklarade	  i	  ordlistan,	  kap	  5,	  s.48.	  
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2.	  Projektplan	  

Här	  kommer	  syftet,	  målet,	  metoder,	  tidsplan	  och	  risker	  med	  vårt	  kandidatarbete	  att	  

beskrivas.	  	  

2.1	  Syfte	  	  

Vi	  kommer	  att	  undersöka	  hur	  man	  kostnadseffektiviserar	  produktioner	  (reportage,	  

recensioner	  och	  dokumentär/faktafilmer)	  mot	  Webb-‐tv*	  samtidigt	  som	  vi	  håller	  oss	  till	  en	  

grafisk	  profil.	  	  

Vi	  ska	  även	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  nå	  kommersiell	  framgång	  genom	  att	  producera	  videor	  

till	  Gamers*	  inom	  Webb-‐tv*.	  Den	  potential	  en	  Webb-‐tv*	  kan	  ha	  på	  en	  hemsida	  ska	  också	  

under-‐sökas,	  då	  vi	  ska	  jämföra	  statistik	  på	  Skillpoints	  hemsida,	  efter	  att	  vi	  ”kom	  in	  i	  bilden”	  

tills	  vi	  är	  klara.	  

	  

2.2	  Mål	  

Det	  främsta	  målet	  med	  kandidatarbetet	  är	  att	  producera	  filmmaterial	  (reportage,	  

recensioner	  och	  dokumentär/faktafilmer)	  åt	  Skillpoints	  Webb-‐tv*.	  Då	  alla	  videor	  kommer	  

att	  ha	  samma	  grafiska	  stil	  ska	  man	  kunna	  se	  en	  video	  och	  direkt	  relatera	  till	  Skillpoints	  

Webb-‐tv*.	  

Vårt	  andra	  mål	  är	  att	  starta	  upp	  ett	  produktionsbolag	  som	  är	  inriktat	  på	  videoarbeten	  som	  

kommer	  att	  arbeta	  mot	  olika	  kunder	  som	  Skillpoint*	  och	  BTH*	  för	  att	  skaffa	  oss	  erfarenhet	  i	  

videoproduktionsbranschen.	  	  
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2.3	  Metoder	  

För	  att	  få	  en	  så	  kostnadseffektiv	  produktion	  som	  möjligt	  kommer	  vi	  att	  göra	  och	  undersöka	  

hur	  man	  strömlinjeformar	  de	  produktioner	  vi	  kommer	  att	  göra	  mot	  Skillpoints	  Webb-‐tv*.	  

Detta	  för	  att	  få	  en	  så	  effektiv	  och	  smidig	  produktion	  som	  möjligt	  

De	  primära	  källor	  vi	  kommer	  använda	  är	  de	  företag	  som	  är	  ledande	  inom	  Webb-‐tv*	  i	  spel-‐

branschen:	  Gametrailers*	  (http://www.Gametrailers.com),	  IGN*	  (http://www.ign.com)	  och	  

GameSpot*	  (http://www.	  gamespot.com).	  Feedbacken	  från	  undersökningarna	  hos	  

Skillpoint*,	  det	  företag	  som	  är	  vår	  uppdragsgivare,	  kommer	  att	  definiera	  svaret	  på	  vår	  

frågeställning.	  

På	  grund	  av	  att	  vi	  kommer	  få	  ganska	  skilda	  uppdrag	  från	  vecka	  till	  vecka	  av	  Skillpoint*	  

kom-‐mer	  olika	  former	  av	  utrustning	  att	  användas.	  Det	  här	  innefattar	  kameror,	  mikrofoner,	  	  

ljus-‐kit,	  Tascam-‐kit*,	  ljudstudio	  för	  röstinspelning	  och	  en	  särskild	  filmstudio.	  För	  att	  editera	  

materialet	  kommer	  primärt	  Adobe	  Master	  Collection	  CS5	  och	  Pro	  Tools	  LE	  att	  användas.	  

Resorna	  kommer	  att	  bli	  den	  största	  kostnaden	  i	  nuläget	  för	  projektet	  och	  kommer	  att	  

variera	  stort	  beroende	  på	  framtida	  behov	  ifrån	  Skillpoints	  sida.	  Dock	  kan	  vi	  inte	  i	  nuläget	  

redogöra	  för	  exakta	  kostnader	  eftersom	  alla	  uppdrag	  inte	  är	  fastställda.	  Vi	  kan	  räkna	  med	  

resor	  mellan	  Karlshamn	  –	  Malmö,	  Karlshamn	  –	  Helsingborg	  och	  även	  Karlshamn	  –	  Stock-‐

holm.	  Det	  kan	  även	  behöva	  införskaffas	  ett	  ”Capture	  Card”*	  (fångar	  High	  Definitionbild	  ifrån	  

konsoler,	  t.ex	  Playstation	  3)	  för	  att	  ta	  rörlig	  bild	  från	  spelet	  i	  så	  hög	  kvalitet	  som	  möjligt.	  	  

Den	  externa	  källa	  som	  kommer	  att	  bestämma	  hur	  tiden	  disponeras	  är	  Skillpoint*.	  Eftersom	  

vi	  kommer	  att	  simulera	  en	  anställning	  hos	  Skillpoint*	  kommer	  de	  att	  välja	  vilka	  delar	  som	  

prioriteras	  efterhand.	  
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	  2.4	  Tidsplan	  

Projektet	  har	  inga	  delmoment	  utan	  utförs	  som	  många	  småprojekt	  vilka	  sträcker	  sig	  över	  

tiden	  för	  kandidatarbetet.	  Det	  borde	  vara	  lämpligt	  att	  ha	  en	  delredovisning	  efter	  halva	  

tiden,	  då	  videosektionen	  borde	  ha	  hunnit	  publicerats	  på	  Skillpoints	  hemsida	  och	  arbetet	  

med	  videoproduktionerna	  har	  avancerat.	  	  

Då	  vi	  kommer	  arbeta	  direkt	  för	  Skillpoint*	  vet	  vi	  inte	  exakt	  vilka	  uppdrag	  som	  vi	  kommer	  

att	  få,	  men	  företaget	  har	  skickat	  en	  lista	  med	  förslag	  på	  potentiella	  uppdrag	  som	  vi	  kan	  

utföra.	  Det	  är	  problematiskt	  att	  göra	  en	  tidsplanering	  för	  det	  här,	  men	  vi	  har	  gjort	  en	  

grovplanering	  som	  borde	  fungera	  flexibelt.	  När	  det	  inte	  finns	  några	  uppdrag	  från	  

Skillpoint*,	  kommer	  vi	  att	  producera	  minidokumentärer/faktafilmer,	  eller	  egna	  

recensioner,	  som	  vi	  tror	  kommer	  att	  intressera	  Skillpoint*.	  Då	  det	  här	  kommer	  att	  ske	  

mellan	  våra	  uppdrag	  från	  Skillpoint*,	  kan	  vi	  inte	  beräkna	  hur	  lång	  tid	  det	  kommer	  ta.	  Man	  

kan	  räkna	  med	  att	  en	  större	  dokumentär	  kommer	  att	  ta	  15-‐20	  arbetsdagar	  som	  man	  får	  

sprida	  ut	  mellan	  uppdragen	  från	  Skillpoint*.	  

Projektgruppen	  består	  av	  fem	  personer,	  men	  vi	  kommer	  oftast	  att	  arbeta	  i	  grupper	  om	  två	  

då	  vi	  kan	  hålla	  flera	  produktioner	  igång	  samtidigt.	  Om	  vi	  t.ex.	  ska	  göra	  ett	  lokalt	  reportage	  

behöver	  vi	  troligtvis	  bara	  två	  personer,	  men	  om	  vi	  ska	  ner	  till	  Tyskland	  och	  täcka	  en	  spel-‐

mässa	  på	  två	  dagar	  måste	  alla	  fem	  vara	  delaktiga.	  	  
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2.5	  Risker	  med	  Projektet	  

Riskerna	  vi	  tar	  med	  det	  här	  arbetet	  är	  att	  Skillpoint*	  inte	  hinner	  få	  klart	  sin	  Webb-‐tvsektion	  

före	  examinationen.	  Vi	  skulle	  då	  inte	  ha	  en	  färdig	  produkt	  att	  redovisa.	  En	  annan	  risk	  är	  att	  

tillräcklig	  finansiering	  saknas	  för	  att	  utföra	  eventuella	  resor.	  De	  flesta	  reportage	  kommer	  att	  

ske	  utanför	  Karlshamn,	  där	  vi	  är	  stationerade.	  Då	  det	  inte	  finns	  en	  budget	  förlitar	  vi	  oss	  på	  

att	  högskolan	  och	  Skillpoint*	  ger	  oss	  finansiellt	  stöd.	  	  

Risker	  med	  projektet	  är	  alltså	  främst	  att	  företaget	  Skillpoint*	  inte	  kan	  avsluta	  sin	  Webb-‐

tv*sektion	  före	  terminens	  slut,	  och	  därmed	  kan	  gruppen	  inte	  redovisa	  en	  färdig	  produkt.	  	  

I	  Sverige	  äger	  större	  spelmässor	  inte	  rum	  på	  våren,	  som	  är	  den	  period	  då	  kandidatarbetet	  

ska	  utföras,	  vilket	  också	  är	  en	  risk	  då	  vi	  kanske	  inte	  kan	  få	  chansen	  att	  göra	  hela	  Webb-‐

tvsektionen	  bredare	  genom	  att	  täcka	  olika	  arrangemang	  och	  på	  så	  sätt	  få	  ytterligare	  

videoelement	  på	  Skillpoints	  Webb-‐tv*.	  



Dinosaur	  Invented	  the	  Wheel	  
Marcus	  Herbertsson,	  Jonas	  Nilsson,	  Markus	  Olsson,	  Jens	  Sjöberg,	  Simon	  Zickbauer	  
Blekinge	  Tekniska	  Högskola	  VT-‐11	  

	  

11	  

	  

	  

3.	  Processbeskrivning	  

Målet	  med	  projektarbetet	  var	  att	  producera	  Webb-‐tv*	  åt	  Skillpoint*,	  som	  testar	  spel	  och	  ger	  

spelrecensioner.	  I	  processen	  var	  det	  absolut	  första	  att	  gå	  in	  och	  undersöka	  hur	  andra	  har	  

gjort.	  Vi	  gick	  bland	  annat	  in	  på	  (http://www.press2play.tv*),	  som	  har	  en	  webbsida	  som	  

påminner	  om	  Skillpoint,	  och	  undersökte	  vissa	  punkter.	  Vad	  var	  bra,	  fanns	  det	  svagheter	  och	  

hur	  kunde	  dessa	  eventuellt	  förbättras?	  	  	  

Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  svensk	  Webb-‐tv	  och	  internationell	  Webb-‐tv	  så	  tyckte	  vi	  att	  en	  

svensk	  webb-‐tv,	  oavsett	  bransch/genre,	  håller	  en	  lägre	  kvalité.	  Både	  innehållet	  och	  

produktionen	  var	  det	  märkbar	  skillnad	  på,	  I	  form	  av	  ljussättning,	  budget	  samt	  hur	  mycket	  

fakta	  dom	  faktiskt	  hade	  tagit	  reda	  på.	  

	  
För	  att	  förtydliga	  ger	  vi	  referense	  till	  dessa	  två	  videor.	  

	  

Svensk	  Webb-‐TV,	  http://press2play.tv/rekommenderat/01/vi-‐diskuterar-‐framtidens-‐deus-‐ex-‐i-‐
studion	  

	  

Internationell	  Webb-‐TV,	  http://www.gametrailers.com/video/e3-‐2011-‐batman-‐arkham/714626	  
	  

Det	  här	  beror	  förmodligen	  på	  att	  det	  inte	  finns	  en	  tillräckligt	  stor	  marknad	  för	  det	  i	  Sverige.	  

Det	  var	  inte	  högupplösta*	  videor,	  väldigt	  enkel	  ljussättning*	  och	  väldigt	  enkla	  upplägg	  på	  

videorna.	  Alla	  dessa	  punkter	  bör	  kunna	  förbättras	  för	  att	  kunna	  leverera	  en	  högre	  kvalitet,	  

och	  efter	  att	  ha	  fått	  vårt	  första	  uppdrag	  så	  satte	  vi	  igång	  med	  att	  producera.	  

Två	  veckor	  in	  i	  produktionen	  kom	  det	  första	  uppdraget	  från	  Skillpoint	  och	  det	  var	  att	  göra	  

en	  Topp-‐tiolista	  för	  årets	  bästa	  spel	  år	  2010.	  Eftersom	  det	  var	  den	  första	  videon	  så	  var	  det	  

oklart	  hur	  lång	  tid	  det	  skulle	  ta	  att	  producera	  videon	  men	  vi	  visste	  på	  ett	  ungefär	  hur	  vi	  
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skulle	  gå	  till	  väga	  då	  vi	  hade	  spenderat	  de	  två	  första	  veckorna	  åt	  att	  göra	  research*	  på	  alla	  

slags	  videor.	  

Videon	  blev	  klar	  efter	  enbart	  en	  vecka	  och	  vi	  märkte	  att	  videor	  som	  inte	  innehåller	  filmat	  

material	  går	  snabbt	  att	  göra	  då	  man	  slipper	  ge	  sig	  ut	  och	  filma	  en	  massa	  material	  utan	  man	  

kan	  leta	  upp	  material	  från	  spelen	  direkt	  på	  internet	  och	  sedan	  göra	  videon.	  	  

Det	  behövdes	  också	  en	  berättarröst	  till	  videon,	  då	  spelrecensioner	  alltid	  innehåller	  en	  röst	  

som	  berättar	  om	  spelet,	  medan	  videon	  i	  sig	  visar	  material	  från	  spelet	  som	  rösten	  talar	  om.	  

Då	  man	  vill	  visa	  både	  gameplay	  och	  berätta	  en	  recension	  så	  behövs	  rösten	  för	  att	  få	  fram	  

själva	  recensionen.	  Vi	  frågade	  sex	  personer	  om	  de	  ville	  ställa	  upp	  och	  testa	  att	  spela	  in	  en	  

berättarröst	  och	  valde	  sedan	  ut	  den	  röst	  som	  passade	  bäst,	  baserat	  på	  uttal	  och	  vem	  som	  

hade	  den	  mest	  lättsmälta	  dialekten	  då	  det	  oftast	  är	  ganska	  snabbt	  tal	  så	  bör	  det	  vara	  en	  så	  

neutral	  röst/dialekt	  som	  möjligt.	  Vi	  passade	  genast	  på	  att	  fråga	  om	  han	  skulle	  kunna	  tänka	  

sig	  att	  ställa	  upp	  att	  vara	  berättarröst	  till	  fler	  videor	  under	  våren.	  Det	  visade	  sig	  var	  något	  

han	  ville	  göra	  och	  redan	  där	  hade	  vi	  ytterligare	  en	  sak	  avklarad,	  vår	  berättarröst	  till	  alla	  

videos.	  

Den	  färdiga	  videon	  blev	  bemött	  av	  riktigt	  bra	  respons	  i	  form	  av	  kommentarer	  av	  användar-‐

na	  på	  Skillpoints	  hemsida	  så	  som:	  

	  

De	  följande	  tre	  kommentarer	  går	  att	  hitta	  på,	  http://www.skillpoint.se/video/arets-‐spel-‐2010-‐
topp-‐10#comments.	  

-‐ ”Måste	  ge	  ohyggligt	  med	  beröm	  till	  kvalitén	  som	  ni	  lyckats	  få	  till	  på	  videon.	  

Riktigt,	  riktigt	  bra!”	  

	  

-‐ ”Kunde	  lika	  bra	  ha	  varit	  från	  IGN	  eller	  GT.	  Starkt	  arbetat!”	  



Dinosaur	  Invented	  the	  Wheel	  
Marcus	  Herbertsson,	  Jonas	  Nilsson,	  Markus	  Olsson,	  Jens	  Sjöberg,	  Simon	  Zickbauer	  
Blekinge	  Tekniska	  Högskola	  VT-‐11	  

	  

13	  

	  

	  

	  

-‐ ”Snygg	  video	  helt	  klart.”	  

	  

Vi	  valde	  att	  visa	  dessa	  tre	  kommentarer	  då	  det	  var	  den	  bästa	  responsen	  vi	  fick	  på	  den	  här	  

videon	  i	  kommentarfältet,	  och	  de	  kommentarerna	  kändes	  mest	  relevanta	  för	  oss	  att	  veta	  att	  

vi	  var	  på	  rätt	  spår.	  	  

	  

På	  grund	  av	  alla	  positiva	  kommentarer,	  och	  all	  bra	  respons	  från	  Skillpoints	  redaktion,	  blev	  

hela	  gruppen	  positivt	  överraskad	  och	  genast	  höjdes	  ambitionsnivån	  ännu	  mer.	  Den	  goda	  

responsen	  på	  videon	  medförde	  att	  gruppen	  bestämde	  att	  kvaliteten	  skulle	  kunna	  öka	  för	  

varje	  video.	  Det	  ledde	  till	  att	  vi	  alla	  blev	  mer	  intresserade	  av	  att	  arbeta	  ännu	  hårdare,	  få	  ut	  

videor	  snabbare	  och	  även	  öka	  kvaliteten	  på	  videorna.	  För	  att	  kunna	  leverera	  ännu	  bättre	  

videor	  krävdes	  givetvis	  mer	  arbete,	  både	  under	  produktionen,	  men	  speciellt	  före.	  

Redan	  efter	  första	  planeringen	  märktes	  skillnad,	  både	  under	  inspelningen	  och	  vid	  efter-‐

arbetet6.	  För	  det	  första	  så	  fungerade	  allt	  mycket	  bättre,	  alla	  visste	  vad	  som	  skulle	  göras	  och	  

vad	  som	  behövdes	  göras	  och	  man	  märkte	  skillnad	  i	  form	  av	  att	  det	  inte	  längre	  fanns	  lika	  

många	  små	  missar	  som	  behövde	  ordnas	  i	  efterhand,	  vilket	  också	  gav	  bättre	  resultat	  

snabbare.	  Från	  och	  med	  då	  började	  vi	  lägga	  ner	  två	  till	  tre	  dagars	  planering	  på	  alla	  

avsnitt/program	  vi	  gjorde.	  

Mitt	  i	  allt	  arbete	  mot	  Skillpoint	  kom	  det	  också	  in	  en	  ny	  kund,	  BTH-‐information.	  De	  kom	  och	  

frågade	  om	  vi	  kunde	  göra	  en	  reklamfilm	  för	  hela	  skolan	  som	  skulle	  visas	  under	  våren	  inför	  

val	  av	  högskola.	  Vi	  hade	  egentligen	  inte	  tid	  att	  göra	  filmen,	  eftersom	  vi	  hade	  fullt	  upp	  med	  

projekt	  till	  Skillpoint,	  men	  resonemangen	  var	  att	  vi	  behövde	  göra	  reklamfilmen	  då	  det	  

skulle	  ge	  oss	  bra	  publicitet.	  	  
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Reklamfilmen	  var	  för	  BTH	  och	  temat	  inför	  kampanjen	  var,	  ”From	  zero	  to	  hero”,	  vilket	  vi	  

med	  en	  gång	  tolkade	  som	  ”Från	  nolla	  till	  examinerad”	  och	  började	  planera	  en	  kort	  story	  

runt	  det	  temat.	  	  

Efter	  några	  dagars	  planerande	  presenterade	  vi	  idén	  för	  BTH-‐information	  och	  den	  gick	  ut	  på	  

att	  vi	  skulle	  ha	  en	  huvudkaraktär	  som	  skulle	  få	  ta	  del	  av	  skolans	  alla	  kurser	  och	  till	  slut	  

examineras,	  med	  en	  ”twist”	  och	  de	  tyckte	  om	  det	  med	  en	  gång,	  så	  det	  var	  bara	  att	  starta	  

omedelbart.	  	  Videon	  skulle	  filmas	  i	  stopmotion*,	  vilket	  gjorde	  det	  lite	  problematiskt	  för	  oss	  

då	  vi	  på	  förhand	  visste	  att	  inspelningen	  skulle	  ta	  väldigt	  många	  timmar.	  Problemet,	  när	  man	  

ska	  filma	  stopmotion,	  är	  oftast	  ljuset.	  Eftersom	  det	  tar	  väldigt	  mycket	  tid	  så	  kommer	  det	  bli	  

skillnad	  i	  ljuset	  utifrån,	  och	  speciellt	  om	  man	  är	  utomhus.	  Det	  ser	  aldrig	  bra	  ut	  när	  videon	  

helt	  plötsligt	  blir	  mörkare,	  eller	  får	  annan	  färg,	  och	  detta	  gjorde	  att	  vi	  helt	  enkelt	  valde	  en	  

inomhusmiljö	  och	  gjorde	  ett	  test.	  Vi	  tog	  en	  bild	  på	  inspelningsplatsen	  mitt	  på	  dagen,	  en	  på	  

eftermiddagen	  och	  en	  på	  kvällen.	  Efter	  detta	  så	  togs	  bilderna	  in	  i	  datorn	  och	  där	  kontrolle-‐

rades	  om	  det	  gick	  att	  få	  bilderna	  att	  se	  likadana	  ut.	  Detta	  fungerade	  relativt	  bra	  då	  vi	  hade	  

en	  enorm	  ljussättning*	  för	  att	  försöka	  bränna	  ut	  det	  befintliga	  ljuset.	  Självklart	  blev	  det	  lite	  

skillnad	  men	  det	  gick	  att	  justera	  i	  efterarbetet.	  

Videon	  tog	  oss	  ungefär	  två	  veckor	  att	  genomföra,	  från	  idéstadiet	  till	  färdig	  produkt.	  Vi	  

bestämde	  ett	  möte	  och	  visade	  upp	  filmen	  för	  kunden,	  vilket	  vi	  tycker	  är	  trevligt	  om	  

möjligheten	  finns.	  	  

BTH-‐information	  blev	  väldigt	  nöjda	  med	  resultatet,	  och	  det	  kändes	  bra	  för	  oss.	  Nu	  hade	  vi	  

två	  väldigt	  nöjda	  kunder	  med	  oss	  och	  vi	  började	  känna	  oss	  mer	  som	  ett	  professionellt	  

produktionsbolag,	  vilket	  var	  vi	  har	  eftersträvat.	  

Direkt	  efter	  samarbetet	  med	  BTH-‐information	  kändes	  det	  som	  arbetet	  från	  Skillpoint	  börja-‐

de	  minska,	  och	  det	  kom	  inte	  riktigt	  fullt	  så	  många	  uppdrag	  som	  det	  hade	  gjort	  tidigare	  plus	  

att	  vi	  alla	  hade	  blivit	  snabbare	  och	  bättre	  på	  det	  vi	  gjorde	  vilket	  också	  ökade	  känslan	  av	  att	  
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vi	  hade	  mindre	  arbete.	  Problemet	  löstes	  ganska	  enkelt	  genom	  att	  vi	  började	  utveckla	  egna	  

idéer	  till	  olika	  slags	  filmer	  vilka	  vi	  sedan	  presenterade	  för	  Skillpoint.	  Dessutom	  försökte	  vi	  

komma	  på	  unika	  idéer	  inom	  Gamersområdet,	  vilket	  visade	  sig	  vara	  svårare	  än	  vad	  vi	  

trodde.	  Däremot	  kunde	  vi	  ta	  andra	  idéer	  och	  göra	  om	  dessa,	  både	  innehållsmässigt	  och	  till	  

vår	  egen	  kreativa	  stil,	  vilket	  skulle	  göra	  dem	  unika	  i	  sig.	  Att	  redan	  ha	  en	  idé	  att	  utgå	  ifrån	  

tycker	  vi	  är	  mycket	  lättare	  att	  jobba	  med	  än	  att	  komma	  på	  en	  helt	  ny	  idé	  från	  grunden.	  

”Spelande	  lätt*”	  var	  ett	  helt	  nytt	  program	  vi	  kom	  på,	  vilket	  skulle	  visa	  sig	  vara	  väldigt	  bra	  på	  

många	  olika	  sätt.	  ”Spelande	  lätt*”	  var	  ett	  program	  vi	  enkelt	  kunde	  göra	  då	  det	  gick	  fort	  och	  	  

inte	  var	  komplicerat	  att	  göra,	  då	  grafiken	  var	  helt	  klar	  och	  inspelningen	  krävde	  inte	  mycket	  

arbete	  och	  vi	  kunde	  kontinuerligt	  ge	  Skillpoint	  ett	  avsnitt	  i	  veckan,	  oavsett	  hur	  många	  andra	  

videor	  vi	  gjorde	  till	  dom	  under	  samma	  vecka.	  Vårt	  pilotavsnitt*	  av	  ”Spelande	  lätt*”	  visade	  

sig	  göra	  succé	  på	  Skillpoints	  hemsida.	  Skillpoints	  användare	  kom-‐menterade	  för	  fullt,	  och	  

gav	  väldigt	  bra	  feedback	  på	  serien,	  och	  det	  skulle	  visa	  sig	  att	  videon	  var	  bra	  till	  mer	  än	  bara	  

underhållning	  för	  besökarna	  till	  Skillpoint.	  	  

Programmet	  höll	  i	  några	  veckor	  utan	  att	  vi	  gjorde	  några	  ändringar	  men	  sedan	  minskade	  

intresset	  vilket	  märktes	  I	  antalet	  kommentarer.	  Eftersom	  det	  här	  programmet	  gick	  ut	  på	  att	  

engagera	  användarbasen,	  genom	  att	  få	  Skillpoints	  användare	  att	  lämna	  kommentarer,	  så	  

märkte	  vi	  med	  en	  gång	  när	  användarna	  började	  tröttna.	  Istället	  för	  att	  se	  det	  här	  som	  ett	  

nederlag	  så	  såg	  vi	  det	  som	  en	  positiv	  sak,	  vi	  ansåg	  att	  vi	  kunde	  börja	  experimentera	  med	  

videon	  och	  göra	  en	  undersökning	  på	  vad	  som	  lockar	  användarna	  tillbaka.	  Eftersom	  vi	  

kommer	  att	  försöka	  livnära	  oss	  på	  liknande	  produktioner	  efter	  utbildningen	  tyckte	  vi	  att	  

det	  skulle	  vara	  en	  riktigt	  bra	  undersökning	  av	  hur	  vi	  lyckas	  få	  användarna	  mer	  engagerade	  i	  

våra	  videor.	  	  

Det	  första	  vi	  gjorde	  var	  att	  göra	  ”Spelande	  lätt*”	  betydligt	  svårare.	  Vi	  trodde	  att	  om	  videon	  

blev	  mycket	  svårare	  skulle	  det	  skapas	  diskussioner	  där	  användarna	  fick	  hjälpa	  varandra	  att	  
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komma	  fram	  till	  rätt	  svar,	  vilket	  också	  skedde.	  De	  första	  kommentarerna	  var	  inte	  ens	  svar	  

utan	  bara	  påståenden	  om	  att	  det	  var	  ”riktigt	  svårt”	  och	  att	  de	  ”inte	  hade	  en	  aning	  om	  vad	  

svaret	  kunde	  vara”	  och	  efter	  väldigt	  många	  kommentarer	  var	  det	  äntligen	  en	  användare	  

som	  gissade	  rätt.	  	  

Som	  ett	  led	  i	  att	  höja	  intresset	  så	  valde	  vi	  att	  göra	  en	  tävling	  med	  priser.	  Ett	  pris	  i	  form	  av	  en	  

t-‐shirt	  med	  vår	  logotype*	  samt	  ett	  usb-‐minne*,	  där	  den	  som	  hade	  gissat	  rätt	  flest	  gånger	  

vann	  pris.	  Vi	  valde	  också	  ett	  annat	  system	  för	  att	  höja	  intresset	  och	  det	  var	  att	  den	  som	  varit	  

bland	  de	  första	  att	  gissa	  rätt	  under	  sex	  avsnitt	  kommer	  att	  vinna.	  Vi	  visste	  sedan	  tidigare	  att	  

om	  programmet	  gjordes	  om	  till	  en	  tävling	  så	  skulle	  intresset	  genast	  öka,	  men	  vi	  ville	  testa	  

det	  i	  praktiken.	  Precis	  som	  förra	  omarbetningen	  så	  gick	  också	  de	  nya	  avsnitten	  av	  ”Spelande	  

lätt”	  hem	  hos	  användarna	  och	  ökade	  även	  intresset	  ytterligare.	  

En	  sista	  ändring	  som	  gjordes	  var	  att	  alltid	  avsluta	  avsnitten	  med	  en	  komisk	  avslutning.	  Det	  

gjordes	  enbart	  för	  att	  användarna	  inte	  skulle	  tröttna	  på	  avsnitten	  och	  tycka	  att	  det	  var	  i	  

stort	  sett	  samma	  program	  varje	  gång,	  då	  alla	  avsnitt	  är	  väldigt	  lika.	  Vi	  kan	  inte	  säga	  säkert	  

om	  det	  var	  just	  den	  ändringen	  som	  fick	  användarna	  att	  behålla	  intresset.	  Det	  kan	  dock	  vara	  

en	  av	  faktorerna	  som	  gjorde	  att	  kommentarerna	  inte	  gick	  ner	  utan	  höll	  sig	  på	  en	  bra	  nivå,	  

ungefär	  10-‐15	  kommentarer	  I	  snitt.	  

Efter	  ungefär	  två	  tredjedelar	  av	  våren	  insåg	  vi	  att	  vi	  inte	  skulle	  ha	  arbete	  med	  Skillpoint	  på	  

heltid	  fram	  till	  slutet	  av	  kandidatarbetet	  och	  bestämde	  oss	  då	  för	  att	  göra	  filmer	  för	  egen	  

del.	  Då	  kom	  vi	  fram	  till	  skapa	  en	  egen	  youtubekanal*	  där	  vi	  kommer	  att	  publicera	  våra	  egna	  

filmprojekt	  och	  att	  skapa	  en	  ”buzz*”	  kring	  våra	  videor.	  Det	  är	  för	  att	  bredda	  vår	  portfolio*	  

och	  se	  hur	  videorna	  klarar	  sig	  på	  youtube*.	  

Om	  videorna	  skulle	  uppmärksammas	  tillräckligt	  mycket	  skulle	  det	  också	  vara	  en	  bra	  

marknadsföring	  för	  vår	  del	  genom	  att	  få	  ut	  våra	  namn	  för	  att	  vi	  efter	  skolan	  enklare	  ska	  
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hitta	  arbeten.	  Ett	  mål	  med	  hela	  arbetet	  var	  just	  att	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  livnära	  sig	  på	  

att	  arbeta	  främst	  mot	  Webb-‐tv	  och	  reklamfilmer,	  vilket	  vi	  också	  har	  undersökt	  under	  våren.	  	  

Det	  har	  visat	  sig	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  överleva	  som	  produktionsbolag	  genom	  att	  arbeta	  

med	  Webb-‐tv	  och	  reklamfilmer,	  så	  länge	  man	  får	  in	  arbeten.	  Det	  har	  gjort	  att	  vi	  har	  studerat	  

vilka	  konkurrenter	  det	  finns	  i	  närheten	  och	  vad	  som	  är	  bra	  med	  deras	  videor.	  Vi	  anser	  att	  vi	  

är	  minst	  lika	  bra	  på	  att	  producera	  videor,	  men	  kanske	  inte	  kan	  konkurrera	  mot	  företagen	  på	  

samma	  sätt.	  Det	  kan	  vara	  att	  konkurrenterna	  har	  funnits	  längre	  och	  är	  mer	  etablerade	  än	  

vad	  vi	  är	  i	  dagsläget	  och	  därför	  kommer	  kunderna	  troligtvis	  välja	  de	  etablerade	  företagen	  i	  

första	  hand.	  Av	  den	  anledningen	  tänker	  vi	  börja	  marknadsföra	  oss	  rejält	  inför	  sommaren	  så	  

att	  vi	  kan	  börja	  arbeta	  redan	  då.	  

Arbetet	  med	  Skillpoint	  har	  också	  hjälpt	  oss	  att	  få	  ut	  företagets	  namn	  och	  gett	  oss	  en	  större	  

portfolio	  som	  är	  viktigt	  att	  kunna	  visa	  för	  framtida	  kunder.	  Vi	  har	  även	  redan	  i	  dagsläget	  

startat	  upp	  företag,	  hemsida	  och	  börjat	  höra	  av	  oss	  till	  eventuella	  kunder.	  

Utöver	  detta	  har	  vi	  gjort	  affärsplaner	  och	  prisförslag	  för	  olika	  videor	  och	  räknat	  på	  att	  ett	  

företag	  som	  vårt	  behöver	  tjäna	  runt	  120	  000	  kr	  +	  moms	  i	  månaden	  för	  att	  kunna	  få	  ut	  löner	  

som	  motsvarar	  det	  CSN-‐bidrag*	  	  vi	  får	  i	  dagsläget,	  plus	  ett	  mindre	  överskott	  att	  stoppa	  in	  i	  

företaget	  för	  att	  kunna	  köpa	  utrustning	  och	  betala	  diverse	  avgifter.	  	  

Vi	  har	  även	  varit	  i	  kontakt	  med	  BBI*	  under	  våren	  och	  hört	  med	  möjligheten	  att	  spendera	  tre	  

månader	  hos	  BBI	  när	  grundutbildningen	  på	  BTH	  är	  klar.	  De	  tre	  månaderna	  är	  för	  att	  BBI	  

har	  en	  prövotid	  där	  man	  få	  se	  om	  det	  fugerar	  eller	  inte	  med	  företaget,	  eller	  samarbetet	  med	  

BBI.	  Att	  sitta	  hos	  BBI	  ger	  väldigt	  många	  fördelar	  till	  ett	  väldigt	  lågt	  pris.	  BBI	  kan	  hjälpa	  till	  

att	  marknasföra	  vårt	  företag	  och	  viktigast	  av	  allt,	  BBI	  har	  tidigare	  erfarenhet	  hur	  det	  

fungerar	  att	  driva	  företag	  vilket	  ingen	  av	  oss	  har.	  Det	  ser	  vi	  som	  en	  väldigt	  positiv	  sak	  om	  

BBI	  skulle	  vilja	  samarbeta	  med	  oss.	  
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Vi	  har	  också	  fått	  se	  hur	  en	  Webb-‐tv	  påverkar	  en	  hemsida,	  då	  Skillpoint	  inte	  hade	  någon	  före	  

vårt	  samarbete.	  Vi	  har	  lärt	  oss	  både	  fördelarna	  och	  nackdelarna	  med	  att	  ha	  en	  Webb-‐tv,	  

samt	  hur	  det	  är	  att	  arbeta	  med	  Webb-‐tv.	  	  

Fördelarna	  med	  att	  ha	  en	  Webb-‐tv	  på	  sin	  hemsida	  är	  att	  man	  håller	  besökarna	  nöjda,	  det	  

ger	  mer	  underhållning	  och	  får	  användarna	  att	  komma	  tillbaka,	  istället	  för	  att	  enbart	  ha	  

textform	  på	  en	  hemsida.	  Baserat	  på	  undersökningen	  anser	  vi	  att	  en	  Webb-‐tv	  också	  ökar	  

besökarnivån	  på	  hemsidan,	  då	  video	  oftast	  anses	  vara	  lättare	  underhållning	  än	  text	  då	  man	  

får	  se	  rörliga	  material	  med	  ljud	  istället	  för	  att	  läsa	  texter.	  Självklart	  beror	  det	  på	  från	  person	  

till	  person	  men	  vår	  uppfattning	  har	  varit	  att	  Webb-‐tv	  är	  väldigt	  uppskattat.	  

Nackdelar	  med	  att	  ha	  Webb-‐tv	  på	  en	  hemsida	  är	  att	  det	  kostar	  relativt	  mycket	  pengar	  och	  

kanske	  inte	  alltid	  är	  lönsamt	  för	  hemsidan.	  Man	  behöver	  också	  räkna	  med	  att	  man	  behöver	  

ta	  fram	  bra	  idéer	  på	  videor	  så	  att	  man	  inte	  slösar	  bort	  tid	  och	  pengar	  på	  videor	  där	  

informationen	  lika	  väl	  skulle	  kunna	  framställas	  i	  textform.	  
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3.2	  Research,	  arbetsutformning	  	  och	  kommunikation	  

Redan	  från	  början	  tog	  gruppen	  beslutet	  att	  producera	  Webb-‐tv*	  och	  eftersom	  Skillpoint*	  

redan	  fanns	  bekräftad	  som	  kund	  fanns	  där	  också	  en	  målgrupp	  och	  ett	  ämne	  vi	  kunde	  

fokusera	  på	  när	  vi	  skulle	  producera	  våra	  filmer:	  Gamers*	  och	  Spel.	  Efter	  att	  ha	  pratat	  med	  

Skillpoints	  Chefsredaktör	  Lars	  Jensen	  fick	  gruppen	  en	  bra	  bild	  om	  vilken	  sorts	  produktioner	  

som	  skulle	  kunna	  behöva	  göras	  under	  våren.	  Videorecensioner,	  topplistor,	  intervjuer,	  inslag	  

och	  egna	  programidéer	  stod	  högt	  på	  listan.	  Trots	  att	  Jensen	  gärna	  ville	  ha	  ut	  så	  mycket	  som	  

möjligt	  av	  gruppen	  märktes	  det	  att	  han	  var	  väldigt	  mån	  om	  att	  produktionerna	  skulle	  vara	  

så	  lärorika	  som	  möjligt.	  Raskt	  därefter	  påbörjades	  en	  undersökning	  om	  konkurrenter	  med	  

spelbaserad	  Webb-‐tv*	  som	  nuvarande	  fanns	  i	  Sverige	  och	  i	  utlandet.	  	  

Efter	  att	  ha	  sökt	  på	  internet	  fann	  man	  att	  några	  av	  de	  mest	  framgångsrika	  konkurrenterna	  

med	  motsvarande	  Webb-‐tv*	  på	  internationell	  nivå	  var	  Gametrailers*,	  IGN*	  och	  Gamespot*.	  

På	  svenska	  marknaden	  hittades	  Press2Play*	  som	  just	  nu	  (2011-‐04-‐27)	  har	  den	  största	  

svenska	  användarbasen	  inom	  spelbaserad	  Webb-‐tv*.	  Efter	  en	  snabb	  analys	  av	  samlat	  video-‐

material	  ifrån	  alla	  sajter	  kände	  vi	  att	  Gametrailers*	  hade	  det	  upplägg	  på	  sina	  videor	  vi	  

tyckte	  bäst	  om	  och	  detta	  stod	  för	  den	  största	  delen	  av	  inspirationen	  när	  vi	  började	  filma	  

våra	  egna	  videor.	  

Nästa	  steg	  var	  att	  sitta	  ned	  och	  analysera	  i	  stora	  drag	  vad	  som	  gjorde	  de	  här	  sidornas	  videor	  

populära.	  Det	  första	  steget	  var	  att	  hitta	  gemensamma	  drag	  mellan	  sidorna.	  Först	  och	  främst	  

tog	  Webb-‐tvproducenterna	  sina	  ämnen	  på	  väldigt	  stort	  allvar,	  utan	  att	  för	  den	  skull	  vara	  

rädda	  för	  att	  blanda	  in	  humor	  i	  vissa	  av	  sina	  videor.	  Deras	  videorecensioner	  

(http://www.youtube.com/watch?v=	  6yC-‐A2To-‐t8)	  gjordes	  på	  största	  allvar	  med	  

välproducerade	  texter	  och	  en	  berättarröst	  som	  var	  välformulerad	  och	  kvick	  i	  sina	  utifrån	  ett	  

skrivet	  manus.	  
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Deras	  reportage	  (http://www.gametrailers.com/video/sheamus-‐interview-‐wwe-‐all-‐

stars/709534)	  visade	  engagemang	  och	  visade	  alltid	  intervjupersonen	  ifrån	  sin	  bästa	  sida	  

med	  tal	  och	  komposition*.	  Mer	  komiska	  inslag	  och	  videor	  som	  ”Spelkvällar	  och	  topp-‐plistor”	  

(http://www.gametrailers.com/video/top-‐10-‐gt-‐countdown/709233)	  likaså	  var	  väldigt	  

välgjorda	  med	  skarp	  grafik	  och	  välutformad	  redigering.	  	  

Beslutet	  togs	  att	  inspireras	  av	  det	  bästa	  ifrån	  dessa	  videor	  och	  se	  till	  att	  överföra	  det	  bästa	  

från	  dessa	  videor	  till	  framtida	  produktioner.	  Under	  våren	  krävdes	  det	  att	  vi	  kontinuerligt	  

skulle	  applicera	  den	  information	  vi	  erhöll	  under	  ovanstående	  researchfas*	  genom	  

utvecklandet	  av	  egna	  versioner	  av	  program	  som	  Skillpoint*	  tilldelade	  oss.	  	  

	  

3.3	  Vårt	  första	  uppdrag	  

Ett	  av	  de	  första	  uppdrag	  Skillpoint*	  gav	  gruppen	  var	  att	  producera	  en	  video	  topp-‐tiolista	  

över	  de	  bästa	  spelen	  under	  2010.	  Efter	  att	  sett	  på	  Gametrailers*	  motsvarigheter	  

(http://www.gametrailers.com/video/top-‐10-‐gt-‐countdown/709233)	  kom	  vi	  fram	  till	  

några	  saker	  som	  tilltalade	  oss	  med	  dessa	  videor,	  som	  vi	  sedan	  kunde	  föra	  över	  till	  vår	  video:	  

Sättet	  de	  presenterar	  sin	  lista	  med	  text	  genom	  en	  berättarröst,	  hur	  de	  använder	  delar	  ifrån	  

spelen	  på	  listan	  i	  videoform	  för	  att	  skapa	  humoristiska	  effekter,	  men	  framförallt	  hur	  man	  

behövde	  en	  berättarröst	  som	  var	  lugn,	  tilltalande	  och	  samtidigt	  tillförde	  mycket	  till	  texten.	  

Utifrån	  detta	  beslöts	  att	  vi	  behövde	  en	  berättarröst,	  videomaterial	  ifrån	  spelen	  på	  listan,	  

samt	  rörlig	  grafik	  till	  de	  olika	  nummer	  som	  kommer	  att	  visas	  mellan	  varje	  spel.	  	  

	  

Utöver	  detta	  kom	  vi	  fram	  till	  att	  det	  som	  tilltalade	  målgruppen	  var	  att	  man	  skulle	  hålla	  ett	  

väldigt	  högt	  tempo	  genom	  hela	  produktionen	  och	  samtidigt	  inte	  göra	  videon	  för	  lång	  för	  att	  

Gamers*	  inte	  skulle	  tappa	  intresset.	  	  
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Liknande	  research*	  om	  upplägg,	  tempo,	  målgrupp,	  grafisk	  stil	  och	  utförande	  kom	  att	  krävas	  

inför	  varje	  nytt	  program	  som	  producerades	  med	  målet	  att	  ta	  fram	  en	  videomall	  som	  skulle	  

göra	  att	  man	  skulle	  kunna	  producera	  uppföljare	  och	  liknande	  program	  i	  framtiden	  mycket	  

snabbare.	  När	  det	  gällde	  uppföljare	  såg	  vi	  dessutom	  till	  att	  ta	  all	  feedback	  från	  Skillpoints	  

användare	  i	  beaktande	  och	  införa	  den	  för	  framtida	  program.	  	  Exempel	  på	  detta	  var	  

kommentarerna	  på	  vårt	  pilotavsnitt*	  av	  ”Dinosoffan*”	  

(http://www.youtube.com/watch?v=rnu0Jw0Dlu0).	  I	  programmet,	  som	  var	  baserat	  på	  att	  

vi	  i	  gruppen	  utmanar	  varandra	  på	  varierade	  spel,	  hade	  vi	  ingen	  soffa	  under	  avsnittet	  trots	  

att	  det	  ingick	  i	  namnet.	  Det	  här	  kommenterades	  med	  kommentarer	  som:	  	  

-‐ Stefan	  Norlander	  :	  	  …Dock	  är	  jag	  lite	  besviken	  över	  att	  ni	  inte	  sitter	  på	  en	  dinosoffa...	  	  

-‐ Andreas	  Berg:	  	  …Om	  man	  ska	  klaga	  på	  något	  så	  var	  det	  väldigt	  lite	  soffa	  i	  ett	  program	  med	  

soffa	  i	  titeln	  ;)	  

-‐ VodkaCitron:	  	  …Jo,	  man	  förväntade	  sig	  att	  se	  en	  soffa.	  Slösade	  9	  minuter	  av	  mitt	  liv	  och	  fick	  

tillslut	  vända	  mig	  till	  Ikeas	  hemsida.	  

(http://skillpoint.se/video/dinosoffan-‐avsnitt-‐1#comments)	  

Det	  här	  i	  sin	  tur	  gjorde	  att	  vi	  under	  nästa	  program	  noga	  såg	  till	  att	  vi	  i	  förväg	  hade	  sett	  till	  att	  all	  

rekvisita	  var	  på	  plats	  i	  förväg.	  (http://www.youtube.com/watch?v=e3mXBCb0On0)	  
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3.4	  Att	  starta	  ett	  produktionsbolag	  och	  synas	  på	  marknaden	  

Ett	  av	  målen	  med	  projektet	  var	  att	  under	  våren	  undersöka	  hur	  man	  startar	  ett	  

produktionsbolag.	  Eftersom	  ingen	  av	  oss	  tidigare	  hade	  erfarenhet	  av	  hur	  man	  gör	  detta	  

krävdes	  det	  att	  en	  del	  av	  tiden	  användes	  till	  att	  komma	  fram	  till	  en	  företagsform	  som	  

fungerade	  för	  oss.	  	  För	  att	  få	  så	  mycket	  infor-‐mation	  som	  möjligt	  kontaktades	  

nyföretagarcenter*	  där	  vi	  fick	  information	  om	  att	  det	  finns	  två	  stycken	  företagsformer	  som	  

vi	  kunde	  välja	  mellan:	  handelsbolag	  och	  aktiebolag.	  Eftersom	  aktie-‐bolag	  krävde	  ett	  

startkapital	  på	  minst	  50	  000	  kronor	  togs	  beslutet	  att	  handelsbolag	  förmodligen	  var	  det	  

lämpligaste	  alternativet	  eftersom	  vi	  saknade	  kapital.	  	  

	  

Därefter	  krävdes	  en	  affärsplan	  och	  en	  utvecklingsplan	  för	  företaget	  där	  BBI	  kontaktades	  för	  

hjälp.	  BBI	  gav	  i	  sin	  tur	  riktlinjer	  och	  exempel	  på	  hur	  vi	  skulle	  kunna	  synas	  på	  marknaden	  

och	  därigenom	  få	  kunder	  i	  framtiden.	  Det	  var	  väldigt	  viktigt	  att	  synas	  på	  internet	  och	  sociala	  

medier	  som	  till	  exempel	  	  Facebook	  och	  Twitter.	  På	  detta	  sätt	  kan	  dessutom	  eventuella	  

kunder	  i	  förväg	  se	  vad	  vi	  arbetar	  med	  för	  tillfället	  och	  får	  en	  chans	  att	  personligen	  närma	  sig	  

vårt	  företag.	  Utöver	  det	  här	  rekommendera-‐des	  vi	  även	  att	  skaffa	  en	  hemsida	  och	  visitkort	  

så	  snabbt	  som	  möjligt,	  vilket	  gjordes	  genom	  systemet	  wordpress*.	  För	  att	  dessutom	  få	  

människor	  att	  lägga	  märke	  till	  hemsidan,	  och	  vår	  närvaro	  i	  sociala	  medier,	  gjorde	  vi	  	  reklam	  

för	  DIW*	  på	  våra	  provata	  Facebookkonton.	  	  
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3.5	  Utrustning	  och	  val	  av	  Programvara	  

När	  det	  gäller	  utrustning	  kom	  vi	  fram	  till	  utifrån	  tidigare	  filmerfarenheter	  

(http://vimeo.com/12266208,	  http://vimeo.com/22125779)	  att	  under	  filmning	  skulle	  vi	  

främst	  använda	  två	  stycken	  kameror.	  Systemkameran	  Canon	  5D	  Mark	  II31	  och	  

videokameran	  Sony	  XDCAM	  EX1*.	  Båda	  skiljer	  sig	  mycket	  när	  det	  gäller	  både	  funktion,	  och	  

hur	  de	  används,	  så	  vi	  ansåg	  att	  för	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  av	  videoproduktionen	  som	  möjligt	  

behövde	  vi	  variera	  oss	  mellan	  dessa	  båda	  kameror	  då	  de	  har	  olika	  fördelar	  och	  nackdelar.	  

Exempel	  på	  en	  sådan	  situation	  när	  vi	  kunde	  ta	  del	  av	  båda	  kamerornas	  fördelar	  var	  när	  vi	  

gjorde	  vår	  intervju	  av	  Massive.	  

	  

Under	  dagen	  utnyttjades	  en	  Sony	  XDCAM	  EX1*	  till	  att	  filma	  intervjun	  på	  grund	  av	  kamerans	  

långa	  batteritid	  och	  utrymme	  på	  minneskorten.	  Det	  gjorde	  att	  man	  inte	  behövde	  bekymra	  

sig	  för	  att	  avbryta	  intervjun	  mitt	  i	  inspelningen,	  vilket	  minimerade	  problemen,	  och	  hjälpte	  

oss	  att	  ge	  ett	  mer	  proffsigt	  uttryck.	  Samtidigt	  användes	  Canon	  5D	  Mark	  II	  till	  att	  filma	  klipp-‐

bilder	  på	  grund	  avdess	  möjligheter	  att	  lättare	  byta	  ut	  ett	  objektiv	  mot	  något	  annat.	  På	  detta	  

sätt	  fick	  vi	  klippbilder	  med	  större	  skärpedjup*,	  och	  samtidigt	  en	  intervju	  som	  höll	  en	  jämn	  

bildkvalitet	  rakt	  igenom	  utan	  avbrott.	  	  Vid	  vissa	  tillfällen	  användes	  även	  en	  EasyJib*	  för	  att	  

ge	  stabila	  och	  tilltalande	  åkningar	  vid	  filmning	  av	  stillbilder.	  	  

	  

Ett	  Tascam-‐kit*	  och	  Seinheiser	  K6*	  mikrofoner	  användes	  till	  att	  spela	  in	  ljud	  under	  film-‐ning	  

utanför	  skolans	  lokaler	  medan	  berättarröster	  och	  efterarbete*	  av	  ljud	  sköttes	  i	  Studio	  

Netport*	  i	  Blekinge	  Tekniska	  högskola,	  Karlshamn.	  

	  

Under	  inspelning	  av	  vissa	  program,	  exempelvis	  under	  inspelningen	  av	  ”Dinosoffan”*,	  blev	  vi	  

tvungna	  att	  fånga	  video	  ifrån	  spel	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  gemensamt	  undersökte	  ett	  
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capturecard*,	  som	  hette	  Hauppauge	  HD	  PVR,	  vilket	  gjorde	  att	  videor	  ifrån	  spelen	  höll	  

samma	  bildupplösning	  och	  form	  som	  det	  filmade	  materialet.	  	  

	  

Vi	  valde	  att	  under	  efterarbetet*	  redigeringsmässigt	  fortgående	  använda	  programvaror	  vi	  

var	  vana	  vid	  från	  vår	  utbildning.	  I	  dessa	  ingick	  Adobe	  Premiere	  CS5	  för	  filmredigering,	  

Adobe	  After	  Effects	  CS5	  för	  specialeffekter,	  Adobe	  Photoshop	  CS5	  för	  grafik	  och	  

bildredigering,	  Adobe	  Illustrator	  CS5	  för	  vektorgrafik	  och	  Pro	  Tools	  8	  LE	  för	  ljudredigering.	  	  

Annan	  utrust-‐ning	  som	  användes	  var	  greenscreenen*	  i	  lokalen	  Mississippi,	  Blekinge	  

Tekniska	  högskola,	  Karlshamn	  med	  syftet	  att	  hjälpa	  till	  att	  förenkla	  arbetet	  med	  att	  klippa	  

ut	  bakgrunden	  ifrån	  människor.	  Samtidigt	  ville	  vi	  dessutom	  utnyttja	  den	  ljusmöjligheter	  

som	  fanns	  i	  salen	  i	  form	  av	  upphängda	  lampor	  i	  taket.	  Det	  i	  sin	  tur	  underlättade	  möjligheten	  

att	  få	  en	  jämnt	  ljussatt	  bakgrund.	  	  

	  

3.6	  Användare	  på	  Skillpoint*	  före	  och	  efter	  webbtvproduktionen	  

Ett	  delmål	  var	  att	  undersöka	  hur	  mycket	  Skillpoints	  besökarstatistik	  förändrats	  under	  tiden	  

vi	  kontinuerligt	  lagt	  upp	  videor.	  Under	  december	  månad	  hade	  Skillpoint*	  ett	  besökarantal	  

av	  unika	  Ip:n	  som	  var	  9828.	  När	  februari	  månad	  var	  över	  hade	  den	  siffran	  ökat	  till	  10452	  

för	  att	  sedan	  i	  april	  månad	  öka	  till	  11564.	  Under	  denna	  tid	  hade	  vi	  fått	  22145	  visningar	  på	  

våra	  filmer	  och	  224	  kommentarer.	  (Sebastian	  Magnusson,	  Skillpoint*	  2011)	  
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3.7	  Filmproduktionerna	  

Här	  kommer	  vi	  gå	  in	  på	  varje	  individuell	  produktion	  och	  gå	  igenom	  arbetsprocessen	  

runtomkring	  den.	  

3.7.1	  Spelande	  Lätt	  

”Spelande	  Lätt”	  är	  en	  form	  av	  frågesport	  där	  det	  visades	  ett	  filmklipp	  från	  ett	  spel	  och	  	  

sedan	  skulle	  betraktaren	  beskriva	  det	  framför	  kameran,	  sen	  skulle	  användarna	  på	  

Skillpoint*	  gissa	  vilket	  spelet	  var.	  Det	  var	  gruppens	  första	  försök	  att	  göra	  en	  serie	  där	  vi	  

medvetet	  gick	  in	  för	  att	  engagera	  användarbasen	  på	  Skillpoint*.	  Meningen	  bakom	  det	  här	  

var	  att	  åskådare	  skulle	  bli	  mer	  benägna	  att	  följa	  en	  serie,	  om	  de	  på	  något	  vis	  själva	  kunde	  

vara	  delaktiga	  i	  eller	  påverka	  den.	  Programkonceptet	  var	  mycket	  enkelt:	  Leta	  upp	  vanliga,	  

helst	  lite	  äldre,	  människor	  som	  inte	  kunde	  mycket	  om	  spel	  och	  be	  dem	  beskriva	  ett	  sådant	  

framför	  kameran.	  	  

När	  programmet	  väl	  var	  uppe	  på	  Skillpoint*.se	  utsågs	  den	  användare	  som	  gissade	  rätt	  först	  

till	  vinnare	  i	  programmet	  och	  nämndes	  därför	  i	  nästa	  program	  som	  kom	  upp.	  Det	  lyckades	  

förvånansvärt	  bra	  med	  tanke	  på	  det	  var	  vårt	  första	  försök	  med	  ett,	  om	  än	  begränsat,	  inter-‐

aktivt	  format	  engagera	  användarna.	  Programkonceptet	  i	  sig	  var	  mycket	  enkelt	  och	  snabbt	  

att	  producera	  eftersom	  de	  grafiska	  element	  och	  ljud/musik	  vi	  producerade	  till	  första	  pro-‐

grammet	  lätt	  kunde	  återanvändas	  till	  senare	  program.	  	  

Under	  inspelningen	  av	  det	  första	  avsnittet	  var	  det	  väldigt	  svårt	  att	  övertala	  människor	  vi	  

träffade	  att	  ställa	  upp	  framför	  kameran.	  Det	  här	  kan	  ha	  mycket	  att	  göra	  med	  klimat	  och	  

väderlek,	  eftersom	  filmandet	  av	  de	  första	  avsnitten	  började	  när	  det	  fortfarande	  var	  vinter,	  

eller	  tidig	  vår,	  var	  kylan	  en	  bidragande	  orsak	  till	  att	  färe	  människor	  var	  i	  rörelse	  utomhus.	  

Samtidigt	  var	  de	  som	  var	  ute	  var	  mindre	  benägna	  att	  stanna,	  för	  att	  svara	  när	  vi	  frågade,	  på	  

grund	  av	  kylan.	  Så	  fort	  våren	  började,	  och	  det	  blev	  varmare	  ute,	  märkte	  vi	  att	  det	  blev	  
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lättare	  och	  lättare	  för	  folk	  att	  vilja	  stanna	  upp	  och	  delta.	  Det	  här	  gjorde	  att	  vi	  slapp	  spendera	  

flera	  timmar	  utomhus	  för	  att	  få	  ihop	  material	  till	  tre	  avsnitt,	  vilket	  var	  det	  antal	  program	  

som	  vi	  filmade	  under	  varje	  inspelningstillfälle,	  och	  istället	  kunde	  få	  ihop	  avsnittet	  på	  en	  

timme	  eller	  två.	  

Användarna	  på	  Skillpoint*	  tog	  till	  sig	  ”Spelande	  lätt”	  nästan	  omedelbart	  och	  filmerna	  blev	  

fort	  bland	  våra	  mest	  sedda/kommenterade	  videor	  på	  sidan.	  Det	  var	  tillfredsställande	  att	  se	  

hur	  det	  kunde	  uppstå	  debatt	  bland	  kommentarerna	  när	  särskilt	  ”kluriga”	  avsnitt	  kom	  upp.	  

Vi	  var	  nästan	  lite	  överraskade	  över	  det	  faktum	  att	  denna	  enkla	  idé	  och	  simpla	  produktion	  i	  

slutändan	  blev	  till	  ett	  av	  de	  mest	  uppskattade	  programkoncepten	  vi	  utvecklat	  åt	  Skillpoint*.	  

3.7.2”Dinosoffan”	  

Dinosoffan*	  var	  en	  programidé	  som	  främst	  var	  till	  för	  att	  låta	  användarna	  se,	  och	  relatera	  

till	  medlemmarna	  i	  gruppen	  som	  personer,	  och	  därefter	  även	  fungera	  som	  det	  närmaste	  

direkt	  kommunikation	  gruppen	  hade	  med	  användarna.	  

Arbetet	  med	  ”Dinosoffan*”	  blev	  intensivt,	  och	  speciellt	  det	  första	  avsnittet	  var	  ansträngande	  

att	  producera.	  Det	  var	  mycket	  problem	  med	  tekniken	  t.ex.	  så	  var	  det	  problem	  med	  ljudupp-‐

tagningsdatorn	  vilket	  satte	  käppar	  i	  hjulen	  för	  produktionen.	  När	  inspelningen	  var	  klar	  var	  

det	  även	  mycket	  material	  att	  gå	  igenom	  både	  på	  ljud-‐	  och	  videosidan	  vilket	  medförde	  att	  det	  

blev	  rörigt	  att	  föra	  samman.	  	  Det	  här	  orsakade	  en	  del	  stress	  när	  materialet	  skulle	  samman-‐

ställas	  och	  vi	  frågade	  oss	  själva	  om	  det	  skulle	  vara	  värt	  besväret	  att	  fortsätta	  med	  konceptet	  

efter	  det	  första	  avsnittet.	  

Slutresultatet	  blev	  dock	  väldigt	  bra,	  speciellt	  det	  introt	  vi	  gjorde	  till	  serien	  som	  ger	  det	  hela	  

en	  ”b-‐actionfilm”-‐känsla,	  vars	  syfte	  var	  att	  visa	  att	  vi	  inte	  tar	  oss	  själva	  på	  särskilt	  mycket	  

allvar	  utan	  bjuder	  på	  oss.	  
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Även	  i	  ”Dinosoffan*”	  implementerade	  engagemang	  ifrån	  åskådarna	  genom	  att	  låta	  använ-‐

darna	  lämna	  kommentarer	  på	  filmen	  för	  att	  avgöra	  vilken	  sorts	  kläder	  förloraren	  i	  vår	  

spelturnering	  ska	  bära	  i	  nästkommande	  avsnitt	  som	  straff	  för	  förlusten.	  Detta	  möttes	  med	  

stort	  intresse	  av	  användarna	  och	  positiv	  respons.	  

”Dinosoffan*”	  även	  agerat	  som	  en	  slags	  uppdateringskanal	  som	  har	  gått	  ut	  på	  att	  upplysa	  

användarna	  på	  Skillpoint*	  om	  kommande	  program	  och	  andra	  saker	  ifrån	  gruppen	  (t.ex.	  

utannonseringen	  att	  vi	  delar	  ut	  pris	  till	  den	  som	  gissat	  rätt	  flest	  gånger	  på	  ”Spelande	  lätt*”	  

under	  våren).	  Detta	  har	  gjorts	  i	  förhoppning	  om	  att	  kunna	  hålla	  lite	  av	  en	  dialog	  med	  

användarna	  och	  på	  så	  vis	  kunnat	  skapa	  en	  sammanhållning	  med	  de	  reguljära	  tittarna.	  Det	  

här	  har	  bara	  till	  viss	  del	  blivit	  som	  vi	  hoppats	  då	  vi	  dessvärre	  inte	  haft	  så	  mycket	  uppdate-‐

ringar	  att	  leverera.	  
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3.7.3	  Reklamfilm	  

Reklamfilmen	  för	  BTH-‐information	  medförde	  en	  hel	  del	  stress	  för	  gruppen.	  Detta	  berodde	  

på	  en	  snäv	  tidsplan	  på	  en	  och	  en	  halv	  vecka,	  ifrån	  idé	  till	  slutprodukt	  i	  form	  av	  en	  film.	  Den	  

pressade	  deadlinen	  gjorde	  dock	  att	  gruppen	  arbetade	  på	  ännu	  mer	  fokuserat	  än	  vanligt	  och	  

genomförde	  produktionen	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Inspelningen	  blev	  klar	  på	  under	  en	  dag,,	  mycket	  

tack	  vare	  att	  våra	  skådespelare	  var	  väldigt	  medgörliga	  och	  på	  gott	  humör	  under	  hela	  inspel-‐

ningen.	  

	  

Efterproduktionen	  var	  ett	  större	  projekt	  än	  själva	  inspelningen,	  något	  som	  gruppen	  också	  

räknade	  med	  skulle	  ta	  längre	  tid	  än	  inspelningen	  i	  sig.	  Trots	  att	  det	  gjordes	  under	  en	  snäv	  

tidspress	  blev	  reklamfilmen	  klar	  i	  god	  tid	  och	  möttes	  med	  väldigt	  positiva	  reaktioner	  ifrån	  

uppdragsgivarna	  BTH-‐information.	  Slutresultatet	  höll	  den	  höga	  kvalitativa	  nivå	  gruppen	  

siktat	  på	  och	  trots	  tidsbegräsningar	  och	  stress	  var	  vi	  väldigt	  nöjda	  med	  projektet.	  

	  

3.7.4	  WASD	  

Vårt	  andra	  eget	  utarbetade	  koncept	  till	  Skillpoint*,	  WASD,	  var	  en	  serie	  som	  följde	  tre	  spel-‐

grupper	  som	  jobbade	  med	  var	  sitt	  spel	  under	  samma	  period	  som	  vi	  arbetade	  för	  Skillpoint*.	  

Det	  var	  en	  trevlig	  upplevelse	  eftersom	  vi	  genom	  det	  programmet	  fick	  mycket	  insyn	  i	  vad	  

spelstudenter	  i	  skolan	  arbetade	  med.	  Det	  gav	  oss	  även	  en	  chans	  att	  följa	  deras	  kandidat-‐

arbete	  under	  vårens	  gång	  och	  dokumentera	  i	  videoform	  hur	  deras	  arbete	  utvecklade	  sig.	  

Vad	  som	  var	  viktigt	  här	  var	  även	  att	  det	  gav	  oss	  övning	  i	  att	  hålla	  intervjuer	  både	  rent	  film-‐	  

och	  ljudtekniskt	  och	  intervjutekniksmässigt.	  Det	  skulle	  visa	  sig	  vara	  väldigt	  givande	  när	  

gruppen	  senare	  under	  våren	  gav	  sig	  iväg	  till	  Malmö	  för	  att	  intervjua	  Henrik	  Sebring	  på	  

Massive	  Entertainment.	  
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Första	  avsnittet	  av	  WASD	  möttes	  entusiastiskt	  av	  användarna	  på	  Skillpoint*	  och	  det	  blev	  ett	  

av	  de	  mest	  kommenterade	  programmen	  på	  sidan.	  Det	  blev	  till	  och	  med	  en	  diskussion	  i	  kom-‐

mentarerna	  kring	  namnet	  programmet	  hade	  med	  anledningar	  vi	  aldrig	  tänkt	  på	  ;	  ”WASD	  

kanske	  står	  för	  hur	  man	  går	  till	  väga	  för	  att	  göra	  ett	  spel!”	  vilket	  var	  en	  positiv	  överraskning.	  

Andra	  avsnittet	  möttes	  även	  det	  med	  intresse	  av	  användarna,	  dock	  inte	  med	  samma	  mängd	  

kom-‐mentarer	  som	  det	  föregående	  avsnittet.	  Det	  avsnittet	  var	  dessutom	  lite	  mer	  

svårproducerat,	  jämfört	  med	  det	  första,	  bland	  annat	  på	  grund	  av	  att	  en	  hel	  intervju	  

förstördes	  genom	  att	  ljudfilerna	  ifrån	  en	  av	  intervjuerna	  som	  var	  inspelat	  blev	  korrupta	  

under	  överföring	  till	  datorn	  och	  inte	  gick	  att	  använda.	  Istället	  fick	  vi	  använda	  kameraljudet	  

till	  den	  inledande	  intervjun	  i	  avsnittet,	  vilken	  höll	  betydligt	  lägre	  kvalitet	  än	  reste-‐rande	  

intervjuer.	  Det	  medförde	  att	  tittaren	  fick	  ett	  lite	  sämre	  intryck	  än	  vi	  önskat.	  	  

	  

3.7.5	  Intervju	  med	  Massive	  Entertainment	  

Inför	  intervjun	  hos	  Massive	  Entertainment	  i	  Malmö	  förberedde	  sig	  gruppen	  extra	  noga	  

eftersom	  det	  var	  det	  första	  externa	  intervjuprojektet	  vi	  fick	  oss	  tilldelat	  ifrån	  Skillpoint*.	  

Det	  var	  en	  stor	  sak	  att	  få	  åka	  till	  ett	  av	  de	  största	  spelbolagen	  i	  Sverige	  och	  få	  göra	  en	  

exklusiv	  intervju.	  	  Det	  i	  sig	  medförde	  lite	  nervositet	  hos	  gruppmedlemmarna	  när	  vi	  kom	  dit	  

eftersom	  det	  kändes	  lite	  mer	  ”på	  riktigt”	  än	  tidigare	  uppdrag,	  vilket	  också	  bidrog	  till	  att	  

arbetet	  blev	  mer	  noggrant	  utfört.	  	  Representanterna	  för	  Massive	  Entertainment,	  som	  vi	  

intervjuade,	  visade	  sig	  vara	  väldigt	  trevliga	  och	  lätta	  att	  ha	  med	  att	  göra	  trots	  att	  de	  var	  inne	  

i	  en	  sluten	  del	  av	  produktionen	  inför	  sitt	  kommande	  spel.	  Tyvärr	  begränsade	  det	  här	  rejält	  

vad	  vi	  fick	  filma	  och	  vad	  vi	  fick	  fråga.	  Vi	  lyckades	  dock,	  med	  hjälp	  av	  lite	  grävande	  

journalistik	  och	  research*,	  få	  ur	  dem	  lite	  ledtrådar	  till	  vilken	  sorts	  spel	  de	  arbetade	  på	  och	  

detta	  togs	  emot	  väldigt	  positivt	  av	  vår	  publik.	  	  	  
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Resultatet	  av	  videointervjun,	  efter	  att	  den	  sammanställts,	  var	  väldigt	  bra	  och	  vi	  var	  alla	  

väldigt	  nöjda	  med	  den.	  Även	  Skillpoint*	  och	  Massive	  Entertainment	  var	  väldigt	  nöjda	  med	  

den	  färdiga	  versionen	  och	  det	  kändes	  väldigt	  bra	  att	  ha	  gjort	  både	  kund	  och	  intervjuobjekt	  

nöjda	  med	  vårt	  arbete.	  Intervjun	  publicerades	  även	  på	  den	  populära	  webbsidan	  Feber.se	  

vilket	  medförde	  kraftigt	  höjd	  trafik	  till	  Skillpoint*,	  och	  vår	  film,	  vilket	  gladde	  alla	  

inblandade.	  

	  

	  

3.7.6	  Videorecensioner	  

Videorecensionerna	  var,	  jämfört	  med	  andra	  program	  som	  t.ex	  WASD*,	  lite	  enklare	  att	  

tillverka.	  De	  medförde	  dock	  egna	  problem	  som	  att	  vi	  fick	  recensionerna	  färdigskrivna	  av	  

recensenter	  på	  Skillpoint*	  och	  de	  var	  oftast	  skrivna	  på	  ett	  mer	  formellt	  skriftspråk	  vilket	  

inte	  alltid	  översätts	  så	  bra	  till	  ”talspråk”	  vilket	  istället	  skulle	  användes	  när	  vi	  skulle	  spela	  in	  

programmen	  för	  att	  ge	  dem	  en	  mer	  informell	  stil.	  Nästan	  varje	  gång	  var	  gruppen	  tvungen	  

att	  redigera	  den	  text	  vi	  fått	  för	  att	  anpassa	  den	  bättre	  för	  att	  uppläsning,	  detta	  var	  i	  sig	  en	  

utmaning	  eftersom	  ingen	  av	  oss	  har	  någon	  journalistisk	  bakgrund.	  Samtidig	  var	  vi	  också	  

tvungna	  att	  skriva	  om	  texten	  lagom	  mycket	  så	  att	  inte	  innebörden,	  och	  författarens	  åsikter,	  

förändrades	  i	  processen.	  

I	  övrigt	  var	  recensionerna	  snabba	  att	  skapa	  men	  de	  verkade	  inte	  engagera	  användarbasen	  

lika	  mycket	  som	  de	  andra	  program	  vi	  gjort.	  Detta	  kan	  ha	  berott	  på	  att	  de	  flesta	  recensioner	  

vi	  gjort	  redan	  funnits	  på	  sidan	  i	  skriftlig	  form	  långt	  innan	  videorecensionerna	  laddats	  upp.	  

Vi	  är	  mycket	  nöjda	  med	  de	  recensioner	  vi	  gjort	  men	  känslan	  är	  nog	  överlag	  den	  att	  de	  inte	  

var	  det	  mest	  givande	  eller	  underhållande	  av	  projekten	  vi	  gjorde.	  	  
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3.7.7	  Topplistor	  

Topplistorna	  var	  i	  mångt	  och	  mycket	  väldigt	  lika	  recensionerna.	  Liknande	  tillvägagångssätt	  

användes	  och	  liknande	  problem	  dök	  upp.	  Vi	  fick	  ofta,	  tillsammans	  med	  vår	  röstskådespe-‐

lare,	  skriva	  om	  texterna	  för	  att	  bättre	  passa	  ”talspråk”.	  

Topplistorna,	  liksom	  recensionerna,	  kändes	  inte	  lika	  givande	  som	  andra	  projekt	  vi	  arbetat	  

med	  under	  kandidatarbetet.	  Detta	  kan	  mycket	  väl	  bero	  på	  att	  de	  har	  en	  karaktär	  av	  ”beställ-‐

ningsjobb”	  från	  Skillpoints	  redaktion,	  och	  vår	  egen	  input	  och	  kreativitet	  har	  inte	  kommit	  till	  

användning	  i	  samma	  utsträckning	  som	  i	  t.ex	  WASD*	  eller	  ”Spelande	  Lätt*”.	  

	  

3.7.8	  ”Ettophi”	  

Epic	  trialtesters	  of	  proofhunting	  investigations	  eller	  ”Ettophi”	  var	  ett	  experiment	  för	  att	  

skapa	  ett	  sketchprogram	  som	  bestod	  av	  korta,	  intensiva	  avsnitt	  i	  syfte	  att	  finnas	  som	  en	  

självständig	  del	  på	  internet.	  Idén	  föddes	  under	  brainstorming	  av	  nya	  programkoncept	  som	  

vi	  skulle	  kunna	  skapa	  ungefär	  halvvägs	  igenom	  kandidatarbetet.	  Vi	  testfilmade	  ett	  avsnitt	  

av	  ”Ettophi”	  och	  en	  annan	  idé	  vi	  arbetat	  fram	  ungefär	  samtidigt.	  Den	  andra	  idén	  var	  att	  vi	  

skulle	  anordna	  och	  filma	  en	  spelturnering	  med	  amerikanskt	  upplägg	  (se	  ”Biggest	  looser”	  

och	  ”Amazing	  race”).	  Det	  andra	  programmet	  togs	  inte	  längre	  än	  till	  teststadiet	  men	  den	  lilla	  

idén	  som	  var	  grogrunden	  för	  ”Ettophi”	  verkade	  ha	  stor	  potential	  när	  vi	  tesfilmat	  klart.	  

Vi	  filmade	  grundmaterial	  för	  två	  avsnitt	  av	  ”Ettophi”	  samtidigt	  eftersom	  det	  inte	  behövdes	  

så	  mycket	  filmat	  material.	  Filmningen	  var	  en	  väldigt	  enkel	  och	  rolig	  upplevelse.	  När	  post-‐

produktionen	  inleddes	  märkte	  vi	  att	  programmet	  var	  mer	  ambitiöst	  än	  tidigare	  planerat.	  

Trots	  att	  ett	  avsnitt	  inte	  är	  längre	  än	  ca	  en	  minut	  var	  det	  här	  det	  överlägset	  mest	  avan-‐

cerade	  programmet	  att	  skapa	  när	  det	  kom	  till	  visuella	  effekter	  och	  ljudläggning.	  	  
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Programmet	  tog	  väldigt	  lång	  tid	  i	  postproduktion	  innan	  det	  fanns	  ett	  avsnitt	  vi	  kände	  oss	  

nöjda	  med.	  Vi	  var	  lite	  oroliga	  att	  det	  tog	  så	  lång	  tid	  att	  producera	  något	  där	  slutresultatet	  

var	  så	  kort,	  men	  det	  var	  många	  nya	  tekniker	  som	  skulle	  implementeras	  som	  t.ex.	  roto	  brush	  

tool*	  i	  Adobe	  Aftereffects	  och	  ominspelning	  och	  eftersynkning	  av	  all	  dialog	  i	  efterhand.	  	  

Slutresultatet	  blev	  trots	  allt	  detta	  väldigt	  bra	  och	  det	  är	  ett	  av	  de	  program	  vi	  är	  mest	  nöjda	  

med.	  Förhoppningarna	  är	  att	  det	  framöver	  kommer	  nå	  stor	  publik	  och	  bli	  uppskattat	  	  

världen	  över,	  då	  vi	  hoppas	  fortsätta	  skapa	  fler	  avsnitt	  i	  framtiden.	  
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4.	  Reflektion	  

Vi	  är	  fem	  studenter	  vid	  Blekinge	  Tekniska	  Högskola	  som	  valt	  att	  arbeta	  i	  ett	  projekt	  om	  

Webb-‐tv*	  i	  ett	  samarbete	  med	  spelföretaget	  Skillpoint*.	  Alla	  i	  projektet	  har	  ett	  brinnande	  

intresse	  för	  att	  skapa	  och	  arbeta	  med	  video.	  Därför	  har	  gruppen	  valt	  att	  arbeta	  med	  att	  

producera	  videor	  av	  olika	  slag	  för	  företaget	  Skillpoints	  Webb-‐tv*.	  	  

4.1	  Gemensam	  reflektion	  	  

Området	  Webb-‐tv*	  var	  helt	  okänt	  för	  oss	  innan	  vi	  började	  med	  vårt	  examensarbete	  och	  

ingen	  i	  gruppen	  hade	  några	  tidigare	  erfarenheter	  inom	  Webb-‐tv*.	  Detta	  innebar	  att	  vi	  fick	  

lära	  oss	  från	  grunden	  vad	  en	  Webb-‐tv*	  egentligen	  innebär.	  	  

När	  kandidatarbetet	  började	  utförde	  vi	  research*	  på	  olika	  Webb-‐tv*	  sidor,	  som	  Aftonbladet,	  

Gametrailer*,	  Press2Play*,	  och	  IGN*	  för	  att	  lära	  oss	  hur	  dessa	  företags	  Webb-‐tv*	  fungerar	  

och	  hur	  deras	  videor	  är	  filmade	  och	  redigerade.	  Vi	  gjorde	  provfilmer,	  som	  korta	  intervjuer	  

och	  pilotavsnitt*,	  där	  vi	  testade	  olika	  filmtekniker,	  redigeringstekniker	  och	  reflekterade	  

över	  vad	  vi	  tyckte	  om	  videorna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  utvecklas	  och	  lära	  oss	  mer	  om	  hur	  videorna	  

bör	  vara.	  Vidare	  har	  det	  också	  varit	  för	  att	  vi	  ska	  veta	  hur	  marknaden	  inom	  Webb-‐tv*	  ser	  ut,	  

för	  att	  vi	  ska	  kunna	  göra	  ett	  så	  perfekt	  arbete	  som	  möjligt.	  Det	  har	  varit	  viktigt	  för	  både	  oss	  

själva,	  och	  för	  Skillpoint*	  och	  dess	  användare,	  att	  vi	  håller	  så	  hög	  kvalité	  på	  våra	  videor	  som	  

möjligt.	  

I	  de	  första	  videorna	  planerade	  vi	  inte	  tillräckligt	  mycket	  eftersom	  vi	  trodde	  att	  det	  inte	  

behövdes	  när	  alla	  program	  som	  producerades	  skulle	  vara	  relativt	  korta,	  och	  inte	  ha	  många	  

moment	  i	  sig,	  men	  det	  visade	  sig	  att	  vi	  hade	  fel.	  
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Användarna	  på	  Skillpoint*,	  som	  tillhör	  målgruppen	  Gamers*,	  har	  fått	  vara	  med	  och	  lämna	  

synpunkter	  på	  våra	  produktioner	  och	  deras	  åsikter	  har	  påverkat	  filmproduktioner	  som	  

”Dinosoffan*”	  och	  ”Spelande	  Lätt*”.	  	  

Vi	  valde	  att	  arbeta	  med	  flera	  filmprojekt	  igång	  samtidigt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  leverera	  

videor	  kontinuerligt	  till	  Skillpoint*.	  Det	  har	  även	  att	  göra	  med	  att	  alla	  i	  gruppen	  ska	  få	  mer	  

arbete	  och	  få	  känna	  av	  en	  viss	  stress	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  hålla	  våra	  deadlines.	  

Utöver	  arbetet	  med	  Skillpoint*	  har	  vi	  gjort	  en	  reklamfilm	  åt	  Blekinge	  Tekniska	  Högskola,	  

vilket	  var	  ett	  omfattande	  projekt	  som	  krävde	  mycket	  tid	  som	  vi	  knappt	  hade,	  liksom	  vilja	  

och	  planering.	  Alla	  personer	  i	  gruppen	  var	  delaktiga	  i	  detta	  arbete	  och	  vi	  menade	  att	  vi	  

behövde	  göra	  reklamfilmen	  då	  det	  skulle	  ge	  oss	  bra	  publicitet,	  vilket	  vi	  desperat	  behövde	  

för	  att	  etablera	  oss	  på	  marknaden.	  Även	  här	  fick	  vi	  tillämpa	  alla	  de	  kunskaper	  som	  vi	  hade	  

sedan	  tidigare	  men	  även	  lära	  oss	  nya	  kunskaper	  om	  t.ex.	  Stopmotion*	  och	  hur	  det	  är	  att	  

arbeta	  med	  en	  sådan	  filmteknik	  som	  framförallt	  är	  väldigt	  tidskrävande	  och	  det	  gäller	  att	  

man	  är	  väldigt	  noggrann	  när	  man	  arbetar	  med	  Stopmotion*.	  

Det	  känns	  bra	  att	  vi	  har	  arbetat	  på	  ett	  sådant	  sätt	  för	  att	  vi	  har	  kunnat	  ge	  varandra	  feedback	  

på	  videorna.	  Det	  har	  gjort	  att	  varje	  person	  i	  gruppen	  har	  varit	  med	  och	  påverkat	  videorna	  

genom	  att	  ge	  synpunkter	  på	  filmmaterialet,	  redigeringen,	  ljudet	  eller	  musiken	  i	  

filmprojekten.	  

Vi	  har	  lärt	  oss	  att	  arbeta	  mer	  som	  ett	  produktionsbolag,	  i	  och	  med	  att	  vi	  har	  valt	  att	  arbeta	  

med	  flera	  projekt	  samtidigt,	  och	  att	  de	  olika	  projekten	  har	  krävt	  ett	  antal	  gruppmedlemmar	  

för	  att	  kunna	  slutföra.	  	  

För	  att	  underlätta	  vårt	  arbete	  under	  våren	  har	  vi	  alla	  haft	  olika	  ansvarsområden	  som	  att	  

Marcus	  Herbertsson	  har	  haft	  hand	  om	  grafiken	  i	  alla	  våra	  filmproduktioner,	  Jonas	  Nilsson	  

har	  haft	  hand	  om	  ljudet	  och	  musiken,	  Markus	  Olsson	  har	  fokuserat	  på	  starten	  av	  företaget	  
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”Dinosaur	  Invented	  the	  Wheel”,	  Jens	  Sjöberg	  har	  inriktat	  sig	  på	  den	  tekniska	  delen	  som	  att	  

ta	  hand	  om	  utrustningen	  och	  färgkorrigeringen	  i	  filmerna	  och	  Simon	  Zickbauer	  har	  varit	  

projektledare	  och	  har	  haft	  kontakten	  med	  Skillpoint*	  och	  planerat	  inför	  de	  olika	  

filmprojekten.	  	  

Gruppmedlemmarnas	  arbete	  kommer	  att	  förklaras	  mer	  ingående	  i	  de	  enskilda	  

reflektionerna.	  Utöver	  detta	  har	  alla,	  utom	  Jonas	  Nilsson,	  arbetat	  som	  fotografer,	  ljussättare	  

och	  redigerare.	  

Vi	  valde	  att	  dela	  upp	  arbetet	  emellan	  oss	  beroende	  på	  de	  olika	  projekten	  eftersom	  alla	  i	  

gruppen	  skulle	  få	  möjligheten	  att	  arbeta	  med	  olika	  projekt	  och	  lära	  sig	  de	  olika	  arbets-‐

processer	  som	  krävs.	  Genom	  kandidatarbetet	  har	  vi	  kunnat	  arbeta	  på	  ett	  sådant	  sätt	  där	  

alla	  i	  gruppen	  har	  utvecklats	  mer	  inom	  sina	  olika	  områden.	  	  

I	  och	  med	  att	  vi	  har	  lärt	  oss	  hur	  det	  fungerar	  med	  Webb-‐tv*,	  att	  arbeta	  mot	  riktiga	  kunder,	  

arbeta	  effektivare,	  snabbare	  och	  genom	  att	  vi	  håller	  på	  att	  starta	  upp	  vårt	  företag	  så	  har	  vi	  

fått	  nya	  kunskaper	  med	  oss	  in	  i	  framtiden.	  Kandidatarbetet	  har	  varit	  mycket	  roligt	  och	  

utvecklande	  för	  alla	  i	  gruppen.	  Vi	  har	  fått	  använda	  oss	  av	  all	  kunskap	  som	  utbildningen	  gett	  

oss.	  Vår	  tanke	  för	  framtiden	  är	  att	  vi	  ska	  satsa	  på	  vårt	  företag	  och	  vidareutveckla	  detta	  efter	  

utbildningen	  är	  avslutad.	  
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4.3	  Enskilda	  reflektioner	  

Marcus	  Herbertsson	  –	  Kreativa	  processer	  bakom	  Motion	  Graphics	  

Stora	  delar	  av	  detta	  projekt	  har	  spenderats	  för	  min	  del	  med	  att	  producera	  och	  anpassa	  

motion	  graphics	  från	  idé	  till	  slutförande.	  Många	  gånger	  har	  jag	  blivit	  tvingad	  att	  producera	  

sådant	  på	  väldigt	  kort	  tid	  och	  med	  ganska	  små	  deadlines,	  vilket	  har	  gjort	  att	  det	  krävts	  att	  

jag	  många	  gånger	  har	  varit	  tvingad	  att	  bli	  kreativ	  snabbt.	  Det	  här	  gav	  mig	  personligen	  en	  

chans	  att	  reflektera	  över	  hur	  jag	  arbetar	  som	  person,	  och	  gav	  mig	  samtidigt	  en	  chans	  att	  

utveckla	  mina	  kreativa	  kunskaper	  om	  skapande	  till	  en	  annan	  nivå.	  	  

När	  jag	  började	  projektet	  hade	  jag	  egentligen	  bara	  nuddat	  vid	  konceptet	  motion	  graphics	  

utan	  att	  direkt	  fundera	  på	  vad	  det	  innebar	  i	  praktiken.	  Men	  man	  skulle	  kunna	  sammanfatta	  

mina	  dåvarande	  känslor	  för	  det	  med	  det	  här	  citatet:	  

When	  I	  began	  to	  work	  as	  a	  designer	  I	  had	  a	  very	  determinist	  point	  of	  view,	  I	  really	  believed	  I	  could	  	  develop	  a	  
rational	  process	  for	  producing	  good	  work.	  When	  I	  did	  a	  piece	  of	  good	  work	  which	  occurred	  outside	  that	  
rational	  process,	  I	  distrusted	  it.	  I	  felt	  it	  was	  an	  accident	  -‐	  that	  in	  my	  flailing	  around	  I	  merely	  got	  lucky	  and	  hit	  
on	  something	  that	  worked.	  Finally	  it	  dawned	  on	  me	  that	  maybe	  these	  were	  not	  accidents,	  but	  sprang	  from	  
some	  wellspring	  within	  me.	  	  (Beryle	  McAlhone	  and	  David	  Stuart.	  A	  Smile	  in	  the	  Mind	  1998)	  

Vad	  McAlhone	  och	  Stuart	  här	  vidrör	  är	  i	  linje	  med	  hur	  jag	  skapade	  saker	  i	  början	  av	  projek-‐

tet.	  Det	  kändes	  som	  om	  jag	  inte	  riktigt	  visste	  vad	  som	  var	  en	  bra	  design,	  och	  vad	  som	  funge-‐

rade,	  utan	  famlade	  mest	  i	  mörkret.	  Fick	  jag	  någon	  slags	  bra	  feedback	  på	  någonting	  jag	  

skapat	  kändes	  det	  snarare	  som	  om	  jag	  hade	  tur	  istället	  för	  att	  något	  bra	  utgick	  ifrån	  mina	  

grundtankar.	  Istället	  för	  att	  ge	  upp	  upptäckte	  jag	  med	  tidens	  gång	  ”lite	  tips	  och	  tricks”	  som	  

skulle	  komma	  att	  hjälpa	  mig	  som	  designer	  och	  motion	  graphics-‐artist	  i	  framtiden.	  	  

Min	  process	  i	  slutändan	  av	  kandidatarbetet	  skulle	  man	  kunna	  säga	  bestod	  av	  tre	  stycken	  

steg.	  Visualisering,	  Genomförande	  och	  Putsning.	  Visualiseringen	  i	  sig	  började	  alltid	  med	  en	  

grundidé	  som	  utgick	  ifrån	  programidén,	  exempelvis	  ”Spelande	  lätt”	  
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(http://www.skillpoint.se/video/spelande-‐latt-‐avsnitt-‐7)	  och	  vad	  jag	  skulle	  utföra.	  Jag	  

märkte	  ganska	  snabbt	  att	  jag	  behövde	  någonting	  som	  passade	  med	  programmets	  ton;	  i	  det	  

här	  fallet	  lättsamt	  och	  humoristiskt.	  Därför	  beslöt	  jag	  mig	  ganska	  snabbt	  för	  att	  jag	  ville	  

göra	  någonting	  med	  lättsamma,	  ljusa	  färger	  med	  en	  väldigt	  enkel	  design.	  När	  jag	  sedan	  

utveck-‐lade	  dessa	  tankar	  fick	  jag	  plötsligt	  en	  idé	  om	  att	  låta	  massor	  av	  ”tv-‐apparater”	  flyga	  i	  

en	  sorts	  ljus	  rymd,	  och	  helt	  plötsligt	  hade	  jag	  en	  grundidé	  att	  stå	  på.	  Jag	  skissade	  ned	  det	  jag	  

hade	  kommit	  fram	  till	  för	  dagen	  och	  lät	  sedan	  idén	  vila	  till	  dagen	  därpå	  så	  att	  jag	  skulle	  

kunna	  se	  på	  den	  med	  nya	  ögon.	  	  

Nästa	  steg	  var	  genomförande	  av	  idén.	  Vad	  som	  är	  viktigt	  är	  att	  alltid	  kunna	  se	  på	  sina	  idéer	  

med	  nya	  ögon.	  Hur	  skulle	  en	  tittare	  som	  aldrig	  sett	  serien	  i	  fråga	  bli	  intresserad	  av	  den	  bara	  

genom	  att	  se	  ett	  intro?	  Hur	  reagerar	  de	  på	  de	  färger	  som	  valts?	  Hur	  länge	  behåller	  tittare	  

intresset	  på	  skärmen?	  Utifrån	  dessa	  tankar,	  och	  min	  nedtecknade	  idé,	  och	  gjorde	  jag	  ett	  

första	  utkast	  som	  jag	  kunde	  visa	  gruppen.	  Målet	  i	  sig	  var	  inte	  att	  göra	  en	  slutprodukt	  utan	  

istället	  kunna	  få	  feedback	  utifrån	  andras	  perspektiv	  än	  mitt	  eget.	  	  

När	  kärnan	  är	  klar	  med	  utförandet	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  tillräcklig	  grund	  i	  drama-‐

turgi	  och	  tid	  på	  motion	  graphics	  så	  att	  både	  du	  och	  alla	  omkring	  dig	  kan	  få	  en	  bra	  inblick	  i	  

hur	  slutresultatet	  kommer	  bli.	  Här	  kan	  man	  även	  få	  en	  rättvis	  feedback	  som	  inte	  

kommenterar	  saker	  som	  man	  inte	  gjort	  klart,	  vilket	  också	  ger	  en	  aning	  om	  man	  är	  inne	  på	  

rätt	  spår.	  	  

I	  det	  sista	  steget	  med	  momentet	  Putsing	  tar	  man	  egentligen	  bara	  den	  feedback	  man	  fick	  i	  

föregående	  steg	  och	  använder	  den	  för	  att	  ge	  arbetet	  en	  större	  polering	  än	  vad	  det	  hade	  

innan.	  Ändra	  färger,	  timing	  och	  design	  till	  en	  slutgiltig	  version	  som	  känns	  rätt	  och	  samman-‐

fattar	  programmets	  (”Spelande	  lätt”	  i	  det	  här	  fallet)	  syfte	  på	  ett	  bra	  sätt.	  	  
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Vad	  skiljer	  detta	  utförande	  då	  mot	  vad	  jag	  hade	  i	  början	  av	  projektet?	  Den	  största	  skill-‐

naden	  skulle	  jag	  säga	  vore	  att	  jag	  nu	  har	  en	  arbetsmodell	  att	  arbeta	  efter.	  I	  början	  av	  

projektet	  kändes	  det	  som	  jag	  behärskade	  programmen,	  som	  vi	  arbetade	  med,	  och	  kunde	  

utföra	  arbete	  om	  jag	  fick	  instruktioner	  för	  det.	  Tyvärr	  	  jag	  kunde	  aldrig	  riktigt	  utveckla	  mina	  

egna	  idéer	  om	  motion	  graphics	  på	  ett	  tillfredställande	  och	  bra	  sätt,	  utan	  att	  mycket	  

substans	  gick	  förlorad	  på	  vägen.	  På	  grund	  av	  att	  jag	  inte	  var	  organiserad	  och	  punktlig	  i	  mitt	  

utförande	  blev	  också	  mina	  små	  projekt	  med	  namnskyltar	  och	  intron	  därefter.	  Det	  ligger	  så	  

väldigt	  mycket	  arbete	  i	  tankearbetet	  bakom	  det	  att	  jag	  inte	  kan	  förespråka	  nog	  hur	  viktigt	  

det	  är	  att	  en	  grundidétill	  stor	  del	  måste	  vara	  klar	  innan	  man	  ens	  rör	  något	  program	  på	  

datorn.	  Annars	  kommer	  det	  kännas	  som	  om	  det	  är	  ”tur”	  varje	  gång	  det	  blir	  ett	  resultat	  

eftersom	  det	  är	  något	  som	  upptäcktes	  i	  efterhand.	  Det	  kan	  till	  och	  med	  sluta	  med	  att	  man	  

sitter	  där	  och	  famlar	  i	  mörkret	  i	  förhoppning	  om	  att	  någon	  idé	  ska	  sprudla	  fram.	  	  

Kärnan	  i	  allt	  det	  här	  skulle	  jag	  nog	  kunna	  sammafatta	  i	  en	  mening:	  ”Sluta	  aldrig	  utveckla	  dig	  

själv”.	  Det	  finns	  alltid	  någoting	  nytt	  att	  lära	  på	  så	  många	  olika	  plan	  och	  vare	  sig	  det	  är	  att	  

man	  utvecklar	  sitt	  personliga	  sätt	  att	  arbeta,	  eller	  hur	  man	  ska	  göra	  en	  viss	  specialeffekt,	  så	  

måste	  det	  finnas	  en	  underliggande	  vilja	  att	  utvecklas.	  Man	  ska	  känna	  som	  designer	  och	  

motion	  graphic	  artist	  och	  att	  allting	  ska	  utgå	  ifrån	  individen,	  och	  man	  ska	  ha	  självförtroende	  

nog	  att	  känna	  så.	  	  	  
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Jonas	  Nilsson	  

Under	  mina	  studier	  på	  Digital	  ljudproduktions-‐programmet	  på	  Blekinge	  tekniska	  högskola	  

har	  jag	  provat	  många	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  på	  och	  olika	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  sitt	  arbete.	  Jag	  

upptäckte	  att	  många	  av	  mina	  klasskamrater	  var	  väldigt	  metodiska	  och	  nogranna	  med	  sina	  

arbeten	  och	  spenderade	  många	  timmar	  på	  att	  slipa	  på	  minsta	  detalj	  av	  det	  de	  jobbade	  med	  

även	  om	  det	  bara	  kunde	  vara	  ett	  litet	  missljud	  eller	  artefakt	  som	  knappt	  ens	  hördes	  när	  

man	  lyssnade	  på	  väldigt	  hög	  volym	  i	  professionella	  studiohögtalare.	  Jag	  fann	  mig	  själv	  tänka	  

flera	  gånger	  att	  sånt	  ”överproduktion”	  var	  överflödig	  och	  onödigt	  eftersom	  det	  oftast	  inte	  

gav	  någon	  inverkan	  på	  slutresultatet	  som	  helhet	  utan	  mest	  handlade	  om	  finsliperi	  som	  bara	  

insatta	  ens	  kunde	  lägga	  märke	  till.	  Jag	  tyckte	  ofta	  det	  kunde	  medföra	  att	  ljudet	  blev	  ganska	  

kallt	  och	  livlöst	  och	  kändes	  lite	  artificiellt.	  Jag	  höll	  dock	  oftast	  tyst	  om	  det	  och	  funderade	  på	  

om	  det	  inte	  bara	  var	  	  min	  ”oslipade”	  eller	  ”otränade”	  hörsel	  och	  arbetsprocess	  som	  gjorde	  

att	  jag	  tillät	  en	  del	  småfel	  till	  förmån	  för	  en	  förbättrad	  helhet.	  Jag	  fann	  senare,	  under	  privata	  

studier,	  detta	  citat	  i	  litteraturen:	  

”Experienced	  directors	  understand	  that	  a	  successful	  sound	  track	  is	  more	  often	  felt	  than	  heard.	  They	  

understand	  that	  the	  audience	  will	  notice	  poor	  sound	  design	  even	  though	  most	  cannot	  articulate	  what	  

was	  lacking.	  The	  psychological	  pairing	  of	  audio	  and	  visual	  is	  part	  of	  our	  everyday	  experiences”	  (Robin	  

Beauchamp.	  2005)	  

Det	  jag	  tolkar	  ur	  det	  Beauchamp	  talar	  om	  är	  att	  det	  mänskliga	  hörselsystemet	  fungerar	  på	  

ett	  sådant	  sätt	  att	  när	  vi	  upplever	  ljud	  tillsammans	  med	  bild	  är	  bilden	  det	  som	  tar	  mest	  

fokus	  och	  som	  åskådaren	  koncentrerar	  sig	  mest	  på	  och	  ljudet	  accepteras	  som	  en	  funktion	  

av	  det	  som	  händer	  framför	  åskådaren,	  det	  vill	  säga	  filmmaterialet	  i	  det	  här	  fallet.	  Åskådaren	  

lägger	  oftast	  först	  märke	  till	  ljudet	  om	  det	  utmärker	  sig	  ifrån	  det	  visuella	  på	  ett	  oväntat	  sätt	  

och	  det	  är	  då	  oftast	  en	  negativ	  reaktion.	  	  
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Det	  fick	  mig	  att	  fundera	  på	  om	  all	  den	  ”överproduktion”	  jag	  upplevt	  andra	  skapa	  tidigare	  

under	  utbildningen	  inte	  kunde	  bidra	  till	  liknande	  reaktioner	  hos	  en	  åskådare.	  Att	  det	  

kliniskt	  rena	  ljud	  som	  uppstår	  när	  det	  är	  överbehandlat	  kanske	  kan	  komma	  att	  försämra	  

helhetsintrycket	  på	  en	  produktion	  eftersom	  det	  inte	  motsvarat	  den	  förväntade	  ljudbild	  en	  

åskådare	  förväntat	  sig	  från	  det	  visuella	  materialet.	  I	  det	  verkliga	  livet	  möts	  vi	  dagligen	  av	  

oljud,	  brus	  och	  ljudmässiga	  störningar	  som	  vi	  undermedvetet	  filtrerar	  bort,	  möts	  man	  då	  

utav	  ett	  visuellt	  material	  (som	  film)	  där	  förväntade	  oljud	  fattas,	  även	  om	  man	  inte	  aktivt	  

skulle	  hört	  dem,	  reagerar	  man	  instinktivt	  på	  att	  något	  inte	  stämmer.	  

Med	  denna	  teori	  i	  ryggen	  valde	  jag	  att	  arbeta	  ganska	  lugnt	  med	  brus-‐	  och	  

störningsreducerande	  effekter	  och	  i	  den	  mån	  det	  var	  möjligt,	  och	  acceptabelt	  för	  att	  

materialet	  skulle	  låta	  bra	  ändå,	  låta	  en	  del	  av	  det	  vara	  kvar.	  När	  vi	  t.ex	  intervjuade	  

människor	  på	  stan	  lät	  jag	  mer	  stadsbrus	  och	  ambiensljud	  ligga	  kvar	  än	  jag	  kanske	  tidigare	  

skulle	  ha	  gjort	  för	  att	  inte	  ta	  konversationsljudet	  ur	  sin	  kontext.	  Jag	  såg	  dock	  självklart	  till	  

att	  inget	  sådant	  oljud	  var	  tillräckligt	  högt	  för	  att	  störa	  det	  som	  fokus	  låg	  på,	  nämligen	  

konversationsljudet.	  Detta	  fungerade	  väldigt	  bra	  de	  gånger	  jag	  provade	  på	  det	  och	  märkte	  

även	  att	  ingen	  annan	  reagerade	  negativt	  på	  det	  när	  de	  såg	  filmmaterialet,	  inte	  ens	  när	  jag	  

påpekat	  det	  för	  dem	  inför	  en	  ytterligare	  visning	  av	  materialet.	  Jag	  blev	  väldigt	  nöjd	  med	  

resultatet	  och	  hoppas	  ha	  möjlighet	  att	  undersöka	  det	  ”undermedvetet	  förmedlande”	  vidare	  

under	  framtida	  projekt.	  
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Markus	  Olsson	  

När	  vi	  alla	  i	  gruppen	  satte	  oss	  ner	  för	  en	  ”brainstorm”	  före	  kandidatarbetet	  hade	  påbörjats	  

så	  kom	  vi	  på	  mängder	  av	  originella	  idéer	  till	  produktioner	  som	  vi	  skulle	  kunna	  göra	  under	  

våren.	  Gruppen	  kom	  till	  slut	  fram	  till	  att	  ett	  samarbete	  med	  spelhemsidan	  Skillpoint*	  skulle	  

vara	  en	  bra	  idé,	  trots	  att	  de	  flesta	  i	  gruppen,	  även	  jag,	  inte	  var	  särskilt	  intresserade	  av	  just	  

spel	  eller	  spelrelaterade	  saker.	  Efter	  bara	  en	  kort	  tid	  in	  i	  kandidatarbetet	  hade	  jag	  ändrat	  

min	  uppfattning	  om	  projektet,	  själva	  speldelen	  var	  fortfarande	  ganska	  ointressant	  men	  

själva	  arbetsflödet	  var	  ett	  ”skönt”	  sätt	  att	  arbeta	  på	  genom	  att	  ha	  flera	  projekt	  igång	  sam-‐

tidigt	  och	  att	  kunna	  leverera	  såpass	  många	  videor	  som	  vi	  faktiskt	  har	  gjort.	  	  

Vi	  har	  i	  gruppen	  satt	  våra	  egna	  deadlines	  för	  när	  våra	  filmer	  skulle	  vara	  färdiga,	  för	  

Skillpoint*	  valde	  att	  inte	  lägga	  sig	  i	  hur	  vi	  utförde	  vårt	  arbete,	  utan	  de	  var	  nöjda	  så	  länge	  de	  

fick	  någonting	  alls	  från	  oss.	  Då	  valde	  vi	  att	  själva	  sätta	  ut	  deadline	  för	  att	  öka	  pressen	  och	  få	  

uppleva	  hur	  det	  är	  att	  arbeta	  ”på	  riktigt”	  med	  verkliga	  uppdrag	  där	  man	  har	  pressade	  

deadlines	  att	  hålla	  för	  att	  kunden	  ska	  bli	  nöjd.	  Vid	  flera	  tillfällen	  under	  projektet	  har	  det	  

varit	  rejält	  stressigt.	  När	  jag	  hade	  ansvaret	  för	  en	  av	  de	  största	  produktionerna	  som	  vi	  

gjorde,	  intervjun	  med	  Massive	  Entertainment,	  kände	  jag	  pressen	  att	  det	  skulle	  bli	  så	  bra	  

som	  möjligt.	  Massive	  Entertainment	  är	  en	  av	  de	  största	  spelutvecklarna	  i	  Sverige	  och	  det	  

gör	  att	  vi	  förmodligen	  kommer	  att	  få	  större	  publik,	  på	  just	  den	  här	  videon,	  av	  inbitna	  

Gamers*.	  Filmen	  blev	  en	  stor	  succé	  och	  den	  publicerades	  på	  flera	  stora	  hemsidor.	  Det	  blev	  

en	  riktig	  höjning	  av	  min	  egen	  motivation	  eftersom	  filmen	  blev	  en	  sådan	  succé	  och	  omtyckt	  

av	  användarna	  på	  Skillpoint*,	  och	  övriga	  hemsidor	  som	  publicerade	  den.	  	  

Det	  har	  varit	  flera	  tillfällen	  då	  vi	  knappt	  har	  haft	  någonting	  att	  göra,	  det	  är	  minst	  lika	  

frustrerande	  som	  när	  man	  har	  det	  stressigt,	  men	  då	  har	  man	  gjort	  det	  bästa	  av	  situationen	  

och	  försökt	  att	  komma	  på	  nya	  programidéer.	  
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Motivationen	  har	  som	  alltid	  gått	  både	  upp	  och	  ner	  genom	  hela	  projektet.	  Det	  som	  har	  

påverkat	  är	  hur	  själva	  arbetet	  har	  gått,	  om	  man	  har	  arbetat	  med	  något	  som	  man	  själv	  är	  

intresserad	  av	  eller	  något	  som	  är	  mindre	  intressant	  men	  ändå	  behöver	  göras.	  Det	  jag	  tror	  

kommer	  motivera	  mig	  mest	  i	  framtiden	  kommer	  att	  vara	  pengarna	  som	  ligger	  i	  att	  uppdra-‐

gen	  ska	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt	  och	  levererade	  i	  tid.	  Om	  det	  blir	  tillräckligt	  bra	  gjort	  så	  kom-‐

mer	  förhoppningsvis	  kunderna	  tillbaka	  till	  oss	  någon	  annan	  gång	  och	  då	  kommer	  det	  in	  

ännu	  mer	  pengar	  till	  företaget.	  

Alla	  lärdomar	  som	  jag	  har	  fått	  från	  våren	  kommer	  att	  vara	  till	  mycket	  stor	  nytta	  inför	  

företagsstarten,	  då	  det	  här	  är	  precis	  det	  som	  vi	  har	  arbetat	  med	  hela	  våren	  och	  som	  vi	  

hoppas	  att	  kunna	  livnära	  oss	  på	  i	  framtiden.	  Desto	  närmare	  man	  kommer	  deadlinen	  för	  

kandidatarbetet	  ju	  mer	  upprymd	  blir	  man	  inför	  starten	  av	  företaget	  och	  resan	  in	  i	  den	  

riktiga	  världen.	  
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Jens	  Sjöberg	  

När	  vi	  började	  med	  projektet	  var	  min	  inställning	  kanske	  inte	  den	  allra	  bästa	  eftersom	  vårt	  

arbeta	  var	  fokuserat	  på	  att	  arbeta	  mot	  spelbranschen.	  Min	  inställning	  ändrades	  dock	  rätt	  

fort	  in	  i	  projektet	  eftersom	  att	  få	  arbeta	  med	  video	  är	  ett	  av	  de	  största	  intressen	  jag	  har.	  

Efter	  någon	  veckas	  arbete	  ändrade	  jag	  min	  inställning	  om	  att	  arbeta	  med	  videor	  som	  riktar	  

sig	  mot	  målgruppen	  Gamers*	  eftersom	  vi	  fick	  arbeta	  med	  en	  befintlig	  kund,	  Skillpoints.	  Det	  

medförde	  att	  min	  ambitionsnivå	  ökade	  liksom	  att	  även	  arbeta	  med	  mindre	  projektet	  istället	  

för	  ett	  enda	  längre	  projekt.	  Detta	  innebar	  att	  jag	  vid	  upprepade	  tillfällen	  fick	  använda	  de	  

kunskaper	  jag	  lärt	  mig	  under	  utbildningen	  och	  även	  prova	  nya	  kreativa	  lösningar.	  	  

Min	  roll	  i	  projektet	  har	  varit	  allt	  från	  att	  redigera,	  fotografera,	  ljussätta,	  genomföra	  

intervjuer	  och	  att	  utveckla	  olika	  videoprojekt	  som	  vi	  har	  gjort	  under	  våren.	  Vi	  har	  haft	  olika	  

roller	  beroende	  på	  vilken	  video	  vi	  arbetar	  med.	  Det	  har	  gjort	  att	  känslan	  har	  förstärkts	  när	  

vi	  har	  arbetat	  som	  ett	  produktionsbolag.	  Utöver	  det	  har	  vi	  även	  haft	  mer	  bestämda	  roller	  i	  

projektet	  där	  jag	  har	  haft	  hand	  om	  tekniken	  i	  form	  av	  att	  bokningar	  och	  att	  se	  till	  att	  vi	  har	  

haft	  fungerande	  utrustning.	  Jag	  har	  även	  varit	  ansvarig	  för	  färgkorrigeringen	  i	  de	  flesta	  

produktionerna	  vi	  har	  gjort	  under	  våren.	  Jag	  har	  tidigare	  velat	  utveckla	  mig	  mer	  inom	  detta	  

område	  och	  haft	  som	  en	  önskan	  att	  få	  ta	  hand	  denna	  arbetsuppgift	  under	  projektet.	  

Anledningen	  till	  att	  jag	  ville	  ta	  hand	  om	  och	  fördjupa	  mig	  inom	  färgkorrigering	  är	  att	  man	  

får	  möjlighet	  att	  påverka	  filmen	  genom	  färger	  och	  nyanser.	  Inspirationen	  kommer	  ifrån	  en	  

rad	  Hollywood	  videor	  som	  bland	  annat	  (Saving	  Private	  Ryan,	  1998)	  och	  (The	  Curious	  Case	  

of	  Benjamin	  Button,	  2008)	  där	  jag	  har	  fått	  upp	  ögonen	  för	  färgkorrigering	  och	  att	  det	  

faktiskt	  bidra	  positivt	  till	  videon	  både	  berättarmässigt	  och	  ger	  en	  mer	  professionella	  känsla	  

på	  produktionerna.	  

När	  det	  gäller	  färgkorrigeringen	  har	  jag	  lärt	  mig	  använda	  olika	  lösningar	  beroende	  på	  om	  vi	  

har	  spelat	  in	  med	  Sony	  EX1	  eller	  Canon	  5D	  Mark	  II	  för	  att	  kameran	  tar	  in	  en	  viss	  mängd	  
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bild-‐information.	  De	  verktyg	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  när	  det	  gäller	  färgkorrigeringen	  är	  RGB	  

kurvor,	  3	  ways	  Color	  Correction,	  Kontraster	  och	  färgbalans.	  	  

Jag	  känner	  att	  det	  har	  varit	  ett	  givande	  projekt	  att	  arbeta	  med	  eftersom	  jag	  både	  lärt	  mig	  

nytt	  och	  utvecklat	  min	  kunskap	  mycket	  under	  projektet.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  varierande	  saker,	  

beroende	  på	  vilken	  produktion	  vi	  har	  arbetat	  med,	  men	  en	  av	  de	  första	  sakerna	  jag	  gjorde	  

när	  vi	  började	  med	  projektet,	  var	  att	  lära	  mig	  arbeta	  mer	  effektivt	  och	  snabbt	  men	  att	  inte	  

låta	  resultatet	  bli	  lidande.	  Vidare	  har	  jag	  lärt	  mig	  hur	  man	  ska	  redigera	  reportage,	  eller	  

spelrecensioner,	  för	  att	  få	  videon	  intressant	  genom	  att	  vara	  informativ,	  ha	  ett	  bra	  tempo	  och	  

vara	  välgjord.	  Några	  av	  anledningarna	  till	  detta	  var	  att	  vi	  gjorde	  testvideor,	  pilotavsnitt*	  och	  

gjorde	  en	  hel	  del	  research*	  på	  hur	  andra	  Webb-‐tv*	  sidors	  videor	  är	  redigerade.	  Det	  

medförde	  att	  jag	  kom	  in	  i	  ett	  bra	  arbetstempo	  och	  hittade	  ett	  passande	  arbetssätt.	  

Jag	  tycker	  att	  vi	  har	  haft	  roligt	  i	  gruppen	  när	  vi	  har	  arbetat	  och	  vi	  har	  hela	  tiden	  gett	  

varandra	  feedback	  för	  att	  vi	  som	  grupp	  och	  individer	  ska	  utvecklas	  till	  det	  bättre.	  Även	  för	  

att	  vi	  ska	  få	  ett	  så	  bra	  resultat	  som	  möjligt	  på	  våra	  produktioner.	  
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Simon	  Zickbauer	  

Jag	  gick	  in	  i	  kandidatarbetet	  relativt	  negativt	  inställd	  då	  jag	  först	  och	  främst	  inte	  är	  speciellt	  

intresserad	  av	  spel	  och	  för	  att	  jag	  kände	  då	  att	  jag	  hellre	  ville	  göra	  en	  stor	  produktion	  i	  form	  

av	  en	  kortfilm/musikvideo.	  Min	  åsikt	  om	  arbetet	  ändrades	  radikalt	  efter	  bara	  någon	  vecka	  

då	  jag	  insåg	  fördelarna	  med	  att	  göra	  ett	  arbete	  som	  vårt,	  och	  för	  att	  det	  var	  riktigt	  kul.	  Man	  

fick	  arbeta	  igenom	  hela	  processen	  som	  en	  vanlig	  film	  innehåller,	  fast	  väldigt	  många	  gånger.	  

Då	  jag	  uppskattar	  alla	  stadier	  i	  filmskapande	  så	  var	  det	  väldigt	  roligt	  med	  variation	  och	  

hann	  aldrig	  riktigt	  tröttna	  på	  produktionen	  eftersom	  det	  i	  stort	  sett	  var	  en	  ny	  produktion	  

varje	  vecka,	  ibland	  två	  i	  veckan.	  

De	  främsta	  lärdomarna	  jag	  tagit	  åt	  mig	  under	  kandidatarbetet	  har	  varit	  att	  planering	  är	  allt,	  

både	  när	  det	  gäller	  sitt	  eget	  arbete	  och	  att	  få	  det	  att	  gå	  ihop	  med	  allt	  annat	  runt	  omkring,	  så	  

som	  att	  hålla	  kontakt	  med	  uppdragsgivaren,	  Skillpoint*,	  och	  ständigt	  ha	  bra	  kommunikation	  

i	  gruppen.	  Vid	  vissa	  tillfällen	  har	  kommunikationen	  varit	  sämre/bättre	  och	  det	  har	  märkts	  

markant.	  Vid	  sämre	  kommunikation	  har	  arbetet	  oftast	  tagit	  längre	  tid,	  varit	  tråkigare	  att	  

göra	  plus	  att	  motivationen	  inte	  har	  varit	  lika	  hög	  som	  den	  var	  när	  det	  var	  ständig	  kommuni-‐

kation	  och	  man	  kollade	  hela	  tiden	  varandra	  för	  att	  se	  hur	  det	  gick	  och	  vad	  som	  återstod.	  

Fördelen	  att	  kunna	  ge	  varandra	  kritik	  var	  också	  en	  väldigt	  stor	  faktor	  i	  vårt	  arbete.	  

Motivationen	  har	  varit	  det	  som	  har	  gått	  mest	  upp	  och	  ner	  för	  mig.	  Det	  har	  varit	  allt	  från	  att	  

arbetet	  har	  gått	  segt,	  vi	  har	  haft	  för	  lite	  att	  göra,	  kanske	  inte	  kommit	  igång	  riktigt	  som	  vi	  

hade	  tänkt	  oss,	  eller	  en	  hel	  del	  personliga	  problem.	  Det	  tog	  många	  veckor	  innan	  jag	  kom	  

underfund	  med	  hur	  jag	  skulle	  gå	  till	  väga	  för	  att	  kunna	  hålla	  en	  jämn	  motivationsnivå	  och	  

vilja	  ge	  allt	  när	  jag	  arbetade	  i	  skolan.	  	  

Mina	  största	  förhoppningar	  inför	  kandidatarbetet	  var	  att	  jag	  ville	  känna	  på	  hur	  det	  var	  att	  

arbeta	  mot	  en	  riktig	  kund	  och	  arbeta	  mot	  en	  helt	  ny	  plattform,	  Webb-‐tv*.	  Jag	  ville	  också	  lära	  
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mig	  mer	  om	  hur	  man	  skulle	  överleva	  som	  ett	  eget	  produktionsbolag,	  hur	  man	  skaffar	  sig	  

kunder	  och	  hur	  man	  marknadsför	  sig	  själv.	  Det	  lät	  väldigt	  lätt	  men	  visade	  sig	  vara	  betydligt	  

svårare	  än	  jag	  hade	  kunnat	  tro.	  Det	  är	  en	  svår	  bransch	  att	  slå	  sig	  in	  på	  och	  när	  man	  väl	  har	  

lyckats	  komma	  in	  så	  gäller	  det	  verkligen	  att	  arbeta	  hårt.	  Eftersom	  det	  inte	  finns	  så	  stor	  

marknad	  för	  film,	  i	  Sverige	  i	  dagsläget,	  blir	  hela	  situationen	  väldigt	  mycket	  svårare.	  	  

Ser	  man	  till	  att	  göra	  väldigt	  bra	  ifrån	  sig	  på	  alla	  mindre	  uppdrag	  man	  får	  så	  är	  det	  en	  väldigt	  

bra	  början.	  Oavsett	  om	  man	  ska	  filma	  en	  konferens	  eller	  en	  reklamfilm	  så	  bör	  man	  lägga	  ner	  

lika	  mycket	  energi	  på	  båda	  filmerna	  då	  man	  vill	  se	  till	  att	  göra	  kunden	  så	  nöjd	  som	  möjligt	  

eftersom	  det	  indirekt	  ger	  gratis	  publicitet.	  Har	  man	  en	  gång	  gjort	  ett	  bra	  arbete	  åt	  en	  kund	  

så	  kommer	  de	  med	  största	  sannolikhet	  hyra	  in	  samma	  företag	  igen	  ifall	  de	  skulle	  vilja	  ha	  en	  

ny	  produkt,	  i	  detta	  fall	  film	  av	  något	  slag.	  Skulle	  någon	  person	  komma	  och	  fråga	  dem	  om	  de	  

känner	  till	  något	  företag	  som	  gör	  bra	  filmproduktioner	  så	  kommer	  de	  förmodligen	  att	  

nämna	  det	  företag	  som	  de	  själva	  varit	  nöjda	  med.	  Så	  man	  måste	  hela	  tiden	  tänka	  på	  att	  

imponera	  på	  kunden	  och	  verkligen	  göra	  det	  bästa	  man	  kan,	  om	  och	  om	  igen.	  

Mina	  kunskaper	  inom	  film	  har	  både	  breddats	  och	  fördjupats.	  Jag	  känner	  mig	  mycket	  mer	  

hemma	  bakom,	  och	  framför,	  kameran	  än	  vad	  jag	  tidigare	  gjort.	  Eftersom	  vi	  har	  gjort	  vissa	  

serier	  som	  har	  lett	  till	  att	  vi	  även	  fått	  vara	  framför	  kameran	  så	  har	  man	  fått	  lära	  sig	  hur	  man	  

ska	  agera	  och	  vad	  som	  fungerar	  i	  film,	  då	  man	  oftast	  måste	  spela	  över	  för	  att	  verkligen	  visa	  

vad	  som	  sker,	  för	  att	  visa	  känslor	  och	  för	  att	  få	  det	  underhållande.	  Någon	  jag	  personligen	  

föredrar	  som	  gör	  överdrivna	  filmer	  på	  ett	  bra	  sätt	  är	  Quentin	  Tarantino.	  

	  

Vi	  har	  alla	  fått	  göra	  olika	  saker	  i	  olika	  filmer	  och	  har	  prövat	  på	  alla	  olika	  områden	  inom	  film,	  

vilket	  också	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt,	  och	  framförallt	  väldigt	  nyttigt	  för	  oss.	  Då	  man	  ibland	  

får	  in	  två	  arbeten	  på	  en	  vecka	  så	  kan	  man	  inte	  förlita	  sig	  helt	  på	  att	  en	  person	  ska	  ha	  hand	  

om	  precis	  allt	  inom	  ett	  område	  utan	  man	  måste	  räkna	  med	  att	  man	  kommer	  få	  hjälpa	  till	  
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och	  då	  är	  det	  bra	  att	  ha	  testat	  på	  det	  innan	  så	  man	  vet	  vad	  det	  är	  man	  håller	  på	  med.	  En	  

annan	  fördel	  med	  att	  testa	  på	  alla	  uppgifter	  är	  att	  man	  faktiskt	  får	  lära	  sig	  hur	  lång	  tid	  olika	  

saker	  tar	  att	  göra.	  Ibland	  kan	  man	  resonera	  att	  en	  person	  ”bara”	  skulle	  göra	  en	  bild	  och	  man	  

börjar	  störa	  sig	  på	  att	  det	  tar	  för	  lång	  tid	  efter	  två	  dagars	  arbete	  med	  den	  här	  bilden.	  Har	  

man	  då	  själv	  fått	  testa	  på	  att	  göra	  något	  dylikt	  så	  vet	  man	  att	  det	  tar	  tid	  och	  man	  slipper	  

störa	  sig	  på	  någon	  som	  man	  inte	  tror	  arbetar	  på	  lika	  mycket	  som	  andra.	  	  

Jag	  tycker	  kandidatarbetet	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt	  för	  mig.	  Jag	  har	  fått	  fördjupa	  mig	  inom	  

alla	  de	  områden	  jag	  fastnat	  för	  under	  mina	  högskolestudier	  och	  känner	  att	  det	  blev	  en	  bra	  

avslut-‐ning.	  Ett	  av	  gruppens	  mål	  var	  att	  vi	  skulle	  starta	  ett	  företag	  och	  ge	  oss	  in	  i	  branschen	  

”på	  riktigt”	  och	  det	  är	  precis	  vad	  vi	  har	  gjort.	  Vi	  kommer	  fortsätta	  med	  företaget	  efter	  skolan	  

och	  då	  kommer	  det	  vara	  ”guld	  värt”	  att	  ha	  testat	  på	  det	  nu	  i	  ett	  halvår,	  då	  man	  redan	  börjar	  

känna	  sig	  lite	  hemma	  i	  det.	  
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5.	  Ordlista	  

Ordlistan	  är	  i	  bokstavsordning	  

BBI	  –	  Blekinge	  Business	  Incubator	  som	  erbjuder	  företag	  affärsutveckling	  och	  

affärscoachning.	  http://www.b-‐b-‐i.se/	  

BTH	  –	  Blekinge	  Tekniska	  Högskola.	  

Buzz	  –	  ”mun	  till	  mun”-‐	  marknadsföring.	  

Canon	  5D	  Mark	  II	  –	  En	  digital	  systemkamera	  som	  man	  kan	  filma	  högupplöst	  med.	  

Capturecard	  –	  En	  hårdvara	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  spela	  in	  t.ex.	  tvspelsmaterial	  med	  en	  

dator.	  

CSN-‐bidrag	  –	  Är	  vad	  en	  student	  kan	  söka	  för	  att	  få	  i	  form	  at	  studiestöd.	  Studiestödet	  består	  

av	  både	  bidrag	  och	  lån	  från	  CSN.	  

Dinosoffan	  –	  Se	  kapitel	  3.7.2	  Filmproduktionerna	  

DIW	  –	  Förkortning	  på	  Dinosaur	  Invented	  the	  Wheel.	  

EasyJib	  –	  En	  liten	  kamerakran	  som	  man	  använder	  till	  att	  göra	  små	  stabila	  åkningar	  med.	  

Efterarbete	  –	  Allt	  arbete	  som	  görs	  efter	  själva	  inspelningen,	  t.ex	  klippning	  eller	  	  

specialeffekter.	  

Gamers	  –	  Personer	  som	  spelar	  och	  är	  allmänt	  intresserade	  av	  tv/datorspel.	  

Gamespot	  -‐	  En	  amerikansk	  datorspelstidning	  på	  nätet.	  

Gametrailers	  –	  En	  amerikansk	  spelhemsida	  som	  är	  specialiserade	  på	  Webb-‐tv*.	  

Greenscreen	  –	  En	  grön	  bakgrund	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  byta	  ut	  den	  gröna	  bakgrunden	  

bakom	  objektet	  man	  filmar	  mot	  t.ex.	  en	  bild	  eller	  en	  film	  i	  efterarbetet.	  

Högupplöst	  –	  Är	  en	  bild	  eller	  film	  som	  har	  1280×720px	  eller	  1920×1080px	  i	  	  

bildupplösning.	  

IGN	  –	  En	  amerikansk	  datorspelstidning	  på	  nätet.	  

Komposition	  -‐	  Det	  är	  hur	  man	  i	  en	  bild	  komponerar	  olika	  delar	  för	  att	  de	  tillsammans	  i	  
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samverkan	  ska	  bilda	  en	  helhet.	  

	  

Ljussättning	  –	  Genom	  att	  placera	  ut	  olika	  ljuskällor	  på	  olika	  sätt	  skapar	  man	  ”det	  som	  man	  

är	  ute	  efter”	  effekter.	  

Logotype	  –	  Är	  en	  symbol	  eller	  bild	  som	  symboliserar	  ett	  företag.	  

Nyföretagarcenter	  –	  Ger	  en	  kostnadsfri	  rådgivning	  när	  man	  ska	  starta	  eget.	  

Pilotavsnitt	  –	  Är	  ett	  provavsnitt	  av	  en	  programidé	  för	  att	  se	  om	  det	  funkar	  för	  tänkta	  

publiken.	  

Portfolio	  –	  Ett	  slags	  CV	  där	  man	  visar	  upp	  tidigare	  arbeten	  som	  man	  har	  gjort.	  

Press2Play	  –	  Sveriges	  största	  spelinriktade	  webb-‐tv.	  

Research	  –	  Att	  kolla	  upp	  hur	  man	  ska	  ta	  sig	  till	  väga	  för	  att	  klara	  göra	  det	  man	  vill.	  

Roto	  brush	  tool	  –	  Är	  ett	  verktyg	  i	  Adobe	  After	  Effects	  som	  gör	  det	  lättare	  att	  extrahera	  bort	  

objekt	  i	  efterhand	  på	  videoklipp.	  	  

Skärpedjup	  -‐	  Talar	  om	  hur	  långt	  skärpan	  går	  framför	  och	  bakom	  fokuspunkten.	  

Sony	  XDCAM	  EX1	  –	  Är	  en	  ”riktig”	  videokamera	  med	  mycket	  valmöjligheter	  och	  

inställningar	  samt	  så	  har	  den	  lång	  batteritid	  till	  skillnad	  från	  Canon	  5D.	  	  	  

Spelande	  Lätt	  –	  Se	  kapitel	  3.7.1	  Filmproduktionerna	  

Stopmotion	  –	  Är	  en	  animationsteknik	  där	  man	  fotografera	  en	  serie	  föremål	  med	  

sinsemellan	  små	  positionsvariationer,	  och	  sedan	  visar	  fotografierna	  i	  en	  snabb	  följd	  så	  att	  

det	  hela	  blir	  till	  en	  film.	  Exempel:	  http://youtu.be/Ha_WqPx5eJo	  

Studio	  Netport	  –	  En	  inspelnings/mixningsstudio	  som	  ligger	  på	  Blekinge	  Tekniska	  

Högskola.	  

Tascam-‐kit	  –	  En	  portabel	  inspelningsenhet.	  

Unikt	  ip	  –	  Varje	  dator	  har	  ett	  eget	  unikt	  ip.	  Så	  ”unikt	  ip”	  är	  unika	  användare.	  

USB-‐minne	  –	  Är	  en	  typ	  av	  hårddisk	  som	  är	  så	  liten	  att	  man	  kan	  ha	  den	  i	  fickan	  och	  man	  

kopplar	  in	  den	  direkt	  i	  USB	  kontakten	  i	  datorn.	  
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WASD	  –	  Se	  kapitel	  3.7.4	  Filmproduktionerna	  

Webb-‐tv	  -‐	  Är	  en	  benämning	  på	  TV	  som	  sänds	  över	  Internet.	  

	  

Wordpress	  –	  Är	  ett	  populärt	  publiceringsverktyg	  där	  man	  med	  enkelhet	  kan	  skapa	  bloggar	  

eller	  hela	  hemsidor	  utan	  större	  problem.	  

www.skillpoint.se	  –	  Är	  en	  spelportal	  som	  gör	  recensioner,	  artiklar,	  nyheter,	  intervjuer,	  

bloggar	  och	  förhandstester	  av	  spel.	  

Seinheiser	  K6	  –	  En	  riktmikrofon	  som	  använts	  som	  bom-‐mick	  på	  inspelningarna.	  

Youtube	  kanal	  –	  Är	  där	  man	  kan	  hitta	  en	  användares	  alla	  videos	  på	  ett	  och	  samma	  ställe.	  

Youtube	  –	  Är	  en	  videouppladdnings	  sida	  där	  man	  kan	  ladda	  upp	  sina	  filmer	  för	  att	  sedan	  

visa	  dem	  på	  sin	  egen	  hemsida	  eller	  sprida	  vidare	  dem.	  
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6.	  Källförteckning	  

Skillpoint*	  

http://skillpoint.se/	  
[2011-‐04-‐29]	  
	  

Gametrailers	  

http://www.gametrailers.com/	  
[2011-‐04-‐29]	  

	  

Gamespot	  

http://www.gamespot.com/	  
[2011-‐04-‐29]	  

	  

IGN	  

http://www.ign.com/	  
[2011-‐04-‐29]	  
	  

Aftonbladet	  

http://www.aftonbladet.se/	  
[2011-‐04-‐29]	  

	  

Press2Play	  

http://press2play.tv/	  
[2011-‐04-‐29]	  
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Youtube	  

http://www.youtube.com/	  
[2011-‐04-‐29]	  

	  

ABC	  

http://abc.go.com/watch	  

[2011-‐06-‐06]	  

	  

ESPN	  

http://espn.go.com/video/	  

[2011-‐06-‐06]	  

	  

About.com	  Freelancewriting	  

http://freelancewrite.about.com/od/getpublished/a/interviewquest.htm	  

[2011-‐06-‐06]	  

	  

Häger	  Björn,	  Intervjuteknik	  (Liber,	  2001;	  2:a	  upplagan	  2007)	  


