
 
 

 
Slutreflektion av kortfilmen ”The Chronicles of 

Shaveman” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medieteknik, Digital Ljudproduktion 
 
Jörgen Sturesson jocr05@post.student.se  Handledare : Paul Carlsson 
Diego Castillo dihu05@post.student.se  Examinator: Peter Ekdahl 
Sebastian Chelwing sech05@post.student.se  Ex.datum 5 Juni 2008 
 
 
 

1 
 

mailto:jocr05@post.student.se
mailto:dihu05@post.student.se
mailto:sech05@post.student.se


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



Förord 
 
Vårt projekt är klart. Det blev en kortfilm, en kortfilm utan dess like. Efter 15 veckors 
blod, svett och tårar så är vi äntligen klara. ”The Chronicles of Shaveman” togs från våra 
huvuden och blev med hårt arbete en unik, vrickad och färgrik kortfilm. Det känns 
underbart! 
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Abstrakt 
 
Det här projektet beskriver en kortfilm som är uppbyggd som en serietidning. Genom 
arbetets gång har vi inspirerats av en hel del filmer och serietidningar. Alla i gruppen har 
agerat i filmen samt varit röstskådespelare. Största delen av filmen är inspelad i 
greenscreen. Effekter och redigering har sedan skett i Adobe After Effects 
(videoredigeringsprogram), där även bakgrunder har lagts till. Vi har därefter exporterat 
bild för bild till Adobe Photoshop (bildredigeringsprogram) där vi har lagt på en effekt för 
att få det att se tecknat ut. En del slutredigering har skett i Adobe Premier 
(videoredigeringsprogram). Ljudeffekter och dubbning har slutligen blivit pålagda i 
Cubase (ljudredigeringsprogram). 
 
Arbetsgången har gått som så att vi först skrivit manus och gjort storyboard. Vi har gått 
efter storyboarden när vi spelat in filmen. Efter inspelningen har vi arbetat individuellt 
med redigering, effekter, omslag, intro, musik mm. Fördelningen av arbetet har varit så 
rättvis som möjligt, så att alla i gruppen hela tiden haft någonting att arbeta med. Vi har 
även haft gemensamma möten för att analysera materialet och ”brain-storma” fram 
bättre lösningar på problem som uppkommit. Utomstående personer har deltagit i dessa 
möten och gett oss konstruktiv kritik. 
 
 
Abstract 
 
We have filmed/produced a short movie that is comic book inspired. Through the 
process of the film/production, we have been inspired by a couple of different movies 
and comic books. We have all acted and played parts in the movie. Most of it is filmed in 
green screen. Effects and editing have been done in Adobe After Effects (a 
videoeditingprogram). Even the backgrounds have been replaced. We then exported the 
movie frame by frame to Adobe Photoshop (a pictureeditingprogram) where we put on a 
filter to make it look “cartoony”. Some last minute editing has also been done in Adobe 
Premier (a videoeditingprogram). As for the sound effects and voiceovers, they have 
been done in Cubase (a soundeditingprogram). 
 
The working process goes like this; first we wrote a movie script and made a storyboard. 
We then followed the storyboard while we were filming the movie. After filming, we 
worked individually with different tasks, like editing, effects, cover, introduction, music 
etc. The division of work in the group has been assigned as fairly as possible, so as to 
ensure that everyone has an equal amount of work to complete. We have had common 
meetings and group discussions to analyze the materials that we have obtained and to 
brainstorm for suitable solutions so that we can better solve the problems that surfaced. 
We have also included outsiders in these meetings, as they were able to give us 
constructive criticism. 
 
Nyckelord/Keywords 
Kortfilm, serietidning, comedi, alterativ, greenscreen. tecknat. 
Movie, comic, comedy, alternative, greenscreen, cartoon. 
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Kapitel 1 – Arbetsbeskrivning 
 
 
Vårt projekt är en kortfilm inspirerad av serietidningar och det är en komedi/parodi. 
Filmen är både animerad och filmad i verkligheten. 
 
”The Chronicles of Shaveman” handlar om Shaveman som är en superhjälte. Han är 
hyllad av folket på sin hemplanet Parmella, men en dag så råkar Shaveman förstöra 
planeten. Av explosionen slungas han ut i rymden och lyckas hamna på jorden. Han 
upptäcker då att inget här är som på hemplaneten. Turligt nog så träffar han Fabrizio, en 
metrosexuell brasilianare som hjälper Shaveman anpassa sig till jordens seder. Med 
Shavemans krafter och Fabricios mod bekämpar de ondskan och återställer balansen 
på jorden. 
 
Filmen är uppbyggd på ett sådant sätt så att åskådaren får en känsla av att de läser en 
serietidning. Det börjar i en verklighetsmiljö som sedan går in i serietidningsvärlden. I 
serietidningsvärlden är allt animerat och uppritat. Alla händelser i filmer följer man från 
ruta till ruta och pratbubblor, textrutor samt berättarröst framträder vid olika tillfällen. För 
att inte filmen skulle vara för monotom så dyker det upp massa effekter som blandar sig 
mellan serietidningsvärlden och verkligheten, även rutorna i serietidningen går ihop eller 
delas upp. 
 
Vårat projekt är inte riktat till någon speciell uppdragsgivare. Vi ville med detta arbete 
utveckla våra kunskaper inom våra respektive områden. Vi tänker lägga upp filmen på 
Internet, eventuellt skicka den som ett bidrag till en tävling/filmfestival. 
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Kapitel 2 – Projektplan 
 
I detta kapitel beskriver vi vårt mål med filmprojektet, även hur vi tänker gå vidare och 
utveckla vår idé. 
 
 
2.1 Mål 
 
Målet med projektet var att vi skulle utveckla kunskaper som vi tidigare inte haft, 
sammtidigt som vi fördjupade oss inom våra respektive inriktningar. Vi ville se hur långt 
vi kom med skolans utrustning och vår egen teknik för att bevisa, inte bara oss själva 
utan för andra människor, att man med god teknisk förmåga och en låg budget kan få till 
en snygg och effektfull film. Detta känner vi att vi har åstadkommit! 
 
Kommunikationen i gruppen har fungerat bra även om vi har haft en del menings-
skillnader så har vi alltid kommit fram till lösningar som har gjort att alla blivit nöjda. Vi 
har varit effektiva med att få fram de idéer och visioner vi har haft från första början med 
projektet. Det tycker vi har varit meningen med ett projekt som det här. Vi har lärt oss att 
samarbeta i grupp under en längre tid än vi tidigare gjort. 
 
 
2.2. Nya kunskaper och färdigheter 
 
Vi har tidigare haft lite erfarenhet av film men detta projekt är det största vi arbetat med 
när det gäller ljudsättning och redigering av film. I tidigare kurser har vi gjort korta 
ljudsättningar av videoklipp, lite manusskrivande, filmning och redigering av film. Tiden 
vi har tillbringat med detta projekt har gjort att vi fördjupat oss mer inom områden som; 
redigering, animering, filmning, ljudinspelning, ljudmodulation. Vi har även lärt oss ny 
mjukvara och hårdvara för att få kunskaperna att kunna prestera ett bättre resultat. 
 
 
2.3 Syftet med filmen och slutsats 
 
I Sverige görs det mycket film men de flesta följer samma utseende och koncept. De 
flesta filmer som görs är antingen drama eller komedi eller en blanding av detta. 
Filmerna Sverige vågar aldrig ta ut svängarna och chansa. I Vår film gör vi det. Den är 
orginell på flera sätt. Både när det gäller handling och estetik. Vi vill att utomstående 
parter ska få upp ögonen för vårt projekt och inspireras till att tänka utanför lådan. Vi kan 
med detta projekt utvecklas på flera nivåer. En uppföljare, en serietidning. Allt är möjligt. 
Detta alstret blir en del av vårt framtida portfolio. 
 
 
Vi har tillämpat det vi har lärt oss under de tre år vi studerat på medieteknik och digital 
ljudproduktion. De kurser vi läst och det vi tidigare har arbetat med har kommit till stor 
nytta. Vi har haft mer erfarenhet eftersom vi har lärt oss av tidigare misstag som vi i 

8 
 



detta projekt inte upprepat. Färdigheter som vi inte har haft har vi fått lära oss och det 
tycker vi har varit bra. Detta projekt tycker vi summerar vår tid på Blekinge Tekniska 
Högskola. 
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Kapitel 3 – Veckorapporter 
 
I det här avsnittet presenteras en sammanfattning av gruppens veckorapporter. 
 
 
3.1 Början av projektet 
 
Den första veckan var väldigt progressiv. Vi kom fram till att vi ville göra en film om 
superhjältar. Stora delar av manuset var klara och huvudkaraktärerna hade börjat ta 
form. Vi har delat upp så att alla hade sina speciella uppgifter att göra, utan att ”röra i 
varandras grytor” för mycket. Jörgen var för tillfället huvudansvarig för skrivandet av 
manuset. Diego hade ansvar för planeringen av det visuella, dvs. skissande på karak-
tärer och miljöer medan Sebastian planerade dialoger, söker, spelade in ljud och effek-
ter som kan tänkas användas. 
 
 
3.2 Finputsning av manuset 
 
Manuset hade börjat ta sin slutgiltiga form. Omarbetning hade skett och vi började bli 
riktigt nöjda med det. Nästa steg skulle bli att göra bildmanuset till filmen. Vi delade upp 
det skriftliga manuset i två halvor. Diego gjorde bilderna till första delen och Jörgen till 
andra delen av filmen. Skapandet av bildmanuset medförde att vi kom på nya idéer till 
filmen. Under tiden hade Sebastian gått igenom det skrivna manuset för att se vilka ljud 
som kunde behövas, och försökt få fram dem, samt börjat skriva på musiken i filmen. 
 
 
3.3 Översättning 
 
Vi var helt färdiga med manuset, och storyboarden, och Diego och Jörgen hade översatt 
hälften av dialogerna var från svenska till engelska för att nå en större målgrupp. Det var 
även förberett för att filma genom att vi hade beställt en del av rekvisitan vi skulle 
behöva, och börjat tillverka annat som inte går att köpa. Musiken till filmen börjar även 
nu ta sin form. 
 
 Vi hade även beslutat att vi själva skulle vara med i filmen, eftersom den lokala 
amatörteatergruppen Teatersmedjan inte kunde vara med på grund av en pågående 
föreställning. Det gjorde inte så mycket för vi tänkte att det kunde bli bättre med oss 
själva eftersom då kunde vi planera bättre och så skulle vi kunna filma när som helst.. 
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3.4 Inspelningen kunde börja 
 
All rekvisita var färdiginsamlat och ihopsatt. Manus var helt färdigt med vissa ändringar 
som vår lärare, filmregissör Kjell Grede, föreslog. Nu kunde vi börja filma. Det dåliga 
vädret hade gjort så att vi hade blivit tvungna att skjuta upp de mest avklädda 
utescenerna i filmen, och istället fått börja med inomhusscenerna först. Vi hade filmat 
nästan allt som skulle utspela sig inomhus och även börjat filma de mer påklädda 
utomhusscenerna. Dessvärre hade det dåliga vädret och fel tidsberäkning för filmandet 
gjort att vi låg efter i tidsplaneringen. 
 
 
3.5 Greenscreen 
 
Vi hade nu riktat in oss på att filma så många av scenerna som möjligt i greenscreen. De 
flesta av dessa scener var nu klara men det var fortfarande lite bitar här och var i filmen 
som fattades. Vissa bakgrunder vi skulle använda oss av var inte filmade än. Det 
började tyvärr krisa ihop sig lite och vi låg nästan en vecka efter i planeringen. Inte nog 
med det utan det blev också fel på ett band, tack och lov upptäckte vi det tidigt så 
endast en scen hann filmas på det bandet innan vi bytte ut det. Annars har det gått bra 
och sminket och kläderna har fungerat lysande, och Sebastian har letat efter ljud i 
skolans ljudbank och på nätet. Intromusiken var färdiginspelad. 
 
 
3.6 Filma det sista? 
 
Nu var i princip alla scener filmade. Några scener här och var fattades, men allt som 
behövdes för att börja redigera filmen fanns nu på band. Redigeringen hade kommit 
igång lite och vi har gett filmen ett tecknat utseende. Vi testade ett filter i Adobe After 
Effects innan vi började filma men det fungerade inte så bra som vi trodde. Jörgen 
hittade ett sätt att få det snyggt. Utseendet på filmen fick vi genom att exportera hela 
filmen i lösa bilder till Photoshop med ett par filter. En nackdel var dock att det tar 
mycket tid och kraft av datorn för att göra detta. Detta medförde en viss oro eftersom vi 
redan låg efter i vår planering.  
 
Introt till filmen börjar även det ta form genom att vi hade tagit kort på karaktärerna och 
sedan ritat av dem. Även omslaget och alla de tecknade delarna till filmen är på gång. 
Det har varit en produktiv tid. 
 
 
3.7 Efterarbete 
 
Nu var efterarbetet äntligen i full gång, det gick fortfarande lite långsamt fram och flera 
scener har fått göras om ett antal gånger för att få bästa möjliga utseende. Detta har 
gjort att det tagit längre tid än beräknat. Det positiva är att resultatet blir mycket bättre än 
väntat. Allting blir snyggare och ljusare nu med justeringarna vi gjort. Allt som skulle ritas 
till filmen var även det i full gång. För att få det som är filmat med greenscreen att passa 
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ihop med det som vi ritat för hand så försökte vi att ställa in filter och effekter. Vi hade till 
vår nackdel upptäckt att färgerna tenderar att bli mörkare på grund av de filter vi har på 
filmen. Lösningen vi kom fram till var att om det är mer detaljer i bakgrunden så blir det 
ljusare av någon konstig anledning. Detta får lösas vid senare tillfälle vid mån av tid. 
Ljudarbetet började även det ta fart nu när delar av redigerade filmen började bli klara. 
Omslaget och den ritade karaktären är mer eller mindre färdiga de också. 
 
 
3.8 Självständigt arbete 
 
Vi hade nu arbetat självständigt så alla i gruppen kunde koncentrera sig på de uppgifter 
de hade blivit tilldelade. Redigeringen av filmen hade kommit igång riktigt bra. Äntligen 
började vi närma oss vår tidsplanering. Den mesta tiden hade gått åt till att rita olika 
bakgrunder och föremål. Något som också har ökat i hastighet, utan att det blivit sämre 
kvalité utan snarare tvärtom, vi hade kommit in i en bra rytm. Nytt ljudkort och en 
inspelningsmikrofon hade också inhandlats. Även inspelningen av ljuden till filmen hade 
tagit fart på allvar då varje bit av filmen som blir klar ljudsätts efter hand. Tempot ökade 
ju mer vana vi blev med arbetssättet, och skulle vi fortsätta så här så skulle det inte bli  
problem att hinna klart i tid. 
 
 
3.9 Stress 
 
Stressen började infinna sig i gruppen inför deadline. Vi hade gått igenom vår planering, 
och prioriterat vissa saker före andra, så att vi är säkra på att vi skulle hinna med allt. De 
största delarna av filmen var klar. Nu återstod den mest tekniskt komplicerade delen av 
filmen, slutet på den. 
 
Det hade blivit en hel del exprimenterande med effekter som aldrig använts förut och 
resultatet är än så länge mer än vad vi hade önskat. Dessa effekter var "Trapcode 
Particular", Trapcode Starglow. Scener som händer utanför tidningen har även tagit fart 
nu då redigeringen av ett nyhetsinslag som ska vara med är i gång. Omslag och den 
tecknade karaktären är äntligen färdiga med efter mycket om och men. Ljudsättningen 
är också ingång på allvar och många av de lösa delarna av filmen har blivit ljudsatta. 
Introt till filmen är även klart. 
 
 
3.10 Bra väder 
 
Äntligen har vädret blivit bättre så vi har filmat alla scener som fattades så att dessa hål 
äntligen kan fyllas. Några scener återstod att filma och det är scenerna som sker utanför 
tidningen, i verkligheten. Vi såg inga problem med att hinna med dem. Annars var det en 
riktigt stressig vecka och all tid som inte har gått åt till att filma har vi lagt på efterarbetet 
av filmen. Redigeringsläget är det i princip klart, det är några ströscener som fattas och 
så de sista scenerna. Ljudarbetet gick framåt i rasande fart och provisoriska dialoger har 
börjat bli inspelade så att vi får en helhet av filmen. Redigeringen av nyhetssändningen 
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var även den klar. 
 
 
3.11 Slutarbetet 
 
Nu hade vi äntligen filmat de sista scenerna och efterarbetet med dessa scener var i full 
gång, alltså de scener som utspelas i det verkliga livet utanför tidningen. Det kändes 
skönt att äntligen ha allt filmande bakom oss. All redigering av det som händer i 
tidningen är även det färdigt, förutom pratbubblorna som är på gång. De flesta klippen 
har blivit ljudsatta, men en hel del petigt redigeringsarbete återstår då det kan bli 
komplikationer när man sitter med dem tillsammans. Vi ligger ganska rätt till i planerin-
gen, och förhoppningsvis hinner vi i tid. 
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Kapitel 4 - Reflektion 
 
Iden med projektet var att kunna fylla vår portfolio med någonting unikt och ”edge:igt” för 
att på så sätt kunna utveckla oss vidare inom vår bransch. Vi ville visa vårt innovativa 
tänkande och vår kreativitet inom filmproduktion för att skapa en film som inte försvinner 
i mängden utan fastnar i beaktarens själ. 
 
Filmen är tänk att kunna visas för alla via Internet och på filmfestivaler, alternativt visas 
som till exempel kulturprogrammet ”Kobra” som visas på Sveriges Television. Likaså 
finns det webbsidor på Internet som ger oss möjligheter att sprida vår film, ”Youtube” är 
ett exempel på en sådan en hemsida där man helt gratis kan ladda upp egna filmer. 
Åldersgruppen för vår mastodontproduktion är pojkar och flickor mellan 11-20 års ålder. 
Vi har gått in för denna målgruppen först och främst för att 11 såg vi som en bra minimål 
grupp, eftersom det är en hel del slagsmål i filmen och vissa ord och bilder som inte 
passar mindre barn. Att vi tog upp till 20 är för att vi tänkte på dem som läser 
serietidningar med. Vi har i alla fall uppfattat det så att det är inte så många ovanför 20 
som gör det, även om kanske kan göra det för nostalgins syfte, och för att handlingen 
kan uppfattas som något löjlig om man är över det. Men för att man inte är med i denna 
åldersgrupp ska inte stoppa någon ifrån att se filmen, utan det var bara vad vi tänkte när 
vi gjorde filmen. 
 
 
Följande text går igenom de olika delarna av produktionen, från inspiration och start till 
målet och utvärderingen 
 
 
4.1 Inspiration och start 
 
Produktionen av ”The Chronicles of Shaveman” påbörjades med inflyttande av ”The 
Amazing Misadventures” en filmproduktion av Jörgen. Denna filmproduktion gjorde 
Jörgen hösten 2007 och handlingen utspelade sig i en serietidning som hade kommit till 
liv. I denna film så hade varje scen varsin ruta och handlingen hoppade emellan rutorna.  
 
Jörgen hade tagit stor inspiration till den filmen ifrån ett gammalt spel till "Sega 
Megadrive", alltså en gammal tv-spelskonsoll, detta spel hette "Comix Zone" (Sega, 
1995). Detta spel handlar om en serietecknare som blir fast i sin egen tidning av skurken 
han själv hade skapat i tidningen. I detta spel, liksom i filmen, så tar man nytta av att det 
är i en tidning så man sparkar monster igenom rutorna till nästa och hoppar emellan 
dem. 
 
Filmen hade inspirerat gruppen och vi bestämde oss för att vidareutveckla arbetet. Vi 
började med att ”brainstorma” idéer och kom fram till att vi ville blanda in en bit av 
aktuella händelser och påhittade historier, så vår första historia handlar om en blandning 
mellan ”Rödebytragedin” och samhällskritiskt och politiskt inkorrekt humor. Tankarna for 
och idéer för de olika karaktärerna plockades fram, det blev tre typiska klichékaraktärer i 
superhjältehistorier; en hjälte, en "sidekick" och en ärkefiende. Sedan tog vi det ett steg 
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vidare och lade till ytterligare en karaktär, en figur som man inte riktigt skulle veta var 
man hade honom, vi kallade honom för 2D-mannen. Han fick detta namn för att han 
skulle vara i bara två dimenstioner. Alltså att han skulle vara helt platt som ett papper. 
 
Till dessa karaktärer tog vi mycket inspiration från både "Stålmannen"(1978, Warner 
Bros.) och den gamla "Batman" (20th Century Fox Studios, 1966) tv-serien, som nästan 
är en parodi på sig själv. Så vi kom fram till att det skulle vara en hel del överspel och att 
effekterna inte skulle se allt för bra ut, utan skulle se mer komiska ut som de gör i just 
denna serie och använda oss lite av dess färgtema och utseende.  
 
 
4.2 Manusarbete 
 
Efter att vi hade karaktärerna utvecklade så började handlingen komma av sig själv, vi 
kom fram till hur filmen skulle börja och hur slutet skulle vara, sen var det mer bara lösa 
idéer vi hade emellan, men inget riktigt konkret. Så Jörgen skrev en form av synopsis på 
manuset som vi alla sedan diskuterade igenom och gjorde ändringar i efter kompro-
misser. Efter att ha fått synopsisen klar så skrev vi det riktiga manuset och skrev till alla 
dialoger, och i och med att manuset var relativt färdigt så kunde arbetet med att plocka 
fram ljud också ta fart. 
 
När vi hade manuset klart sedan gick det väldigt lätt att göra bildmanuset, vi hade tänkt 
oss samma bilder i flera fall och flera nya idéer til filmen kom fram under ritandet så vi 
fick skriva om manuset ett par gånger under processen. Vi satte även igång att 
översätta alla dialoger till engelska och fick då självklart ändra om uppbyggnaden av 
dem och innehållet en hel del med. Dessutom blev det en liten ändring till i manuset då 
vi fick "feedback" ifrån Kjell Grede, vilket medförde att vi fick lägga till ett par scener och 
stryka några dialoger. 
 
Sen kom vi till det problemet att hitta folk som skulle spela de olika karaktärerna. Vi 
hörde av oss till "Teatersmedjan" och kollade om de hade folk att låna ut, men desvärre 
var alla upptagna med en uppsättning de höl på med. Så vi bestämde oss att spela dem 
själv, vilket nu i efterhand inte var så dumt. De tre huvudkaraktärerna som behövdes 
spelas passade oss utmärkt, vilket ändå var också en liten tanke vi hade när vi 
utvecklade dem. Att vi spelade dem själva tillförde också att vi inte behövde anpassa  
oss efter någon annan, eller när den kunde, utan vi kunde filma när som helst. 
 
 
4.3 Inspelningsdagarna 
 
Sedan startade hela processen med att filma, då var vi först och främst tvungna att 
bestämma var vi skulle filma, vi funderade på både Karlskrona och Ronneby, men det 
slutade med att vi kom fram till att vi skulle filma i Karlshamn. Detta beslut tog vi först 
och främst för att det skulle vara lättare att anpassa sig till vädret då, om vi till exempel 
hade bestämt att vi skulle filma ute en dag så skulle det vara lätt att ändra och filma 
inomhus med "greenscreen" om det skulle börja regna helt plötsligt. 
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Inspelningen gick dessvärre inte helt smidigt, redan första dagen uppkom det en del 
diskussioner hur vi skulle lösa problem vi inte hade tänkt på, det slutade med att vi fick 
lägga till några scener för att få mer sammanhang i filmen. Det blev många konflikter i 
princip igenom hela inspelningen, men vi lyckades enas för det mesta och när vi inte 
kunde göra det så spelade vi in båda idéerna och valde sedan ut den som passade bäst 
i redigeringsprocessen. Så vi lyckades ta oss igenom detta ganska smidigt, även om det 
tog mer tid än vad vi hade räknat med, men om vi ska se till det positiva så blev det 
oftast bättre och mer sammanhållna lösningar än vad vi hade tänkt innan.  
 
 
4.4 Utseendet 
 
Efter de något ansträngda inspelningsveckorna så började vi sätta igång med 
efterarbetet, trots att vi inte var helt färdiga med att spela in allt. Vi ville först och främst 
se om det gick att göra något med materialet vi hade och bestämma utseendet på det. 
Det var även för att se om vi behövde filma mer material i "greenscreen", då vi inte 
filmade de flesta slagsmålsscener löst, alltså att de inte slogs mot varandra, utan slogs 
för sig själva, så det var svårt att se om det passade ihop med varandra utan att sätta 
ihop det.  
 
Så arbetet var igång med fullt allvar med redigeringen, även om vi inte hade filmat klart 
det sista, som vi skötte vid sidan av efterproduktionen. Vi började med att försöka ta 
fram ett utseende på filmen som skulle passa den för att få den att se tecknad ut, och 
detta var inte det lättaste. Det blev en hel del exprimenterande med olika program, som 
Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premier, Adobe Photoshop och de olika 
"pluginen" i dessa program. Till sist kom vi fram till ett utseende vi var mycket nöjda 
med. För att få fram detta utseende var vi tvungna att exportera ut filmklippen i lösa 
bilder och sedan köra igenom alla bilder i ett "mackro" i programmet 
"Photoshop"(Adobe) med olika filter på som fick fram det rätta tecknade utseendet med 
en skön personlig stil på det. Efter det skulle bilderna sedan in i "After Effects"(Adobe) 
där vi lad på de sista effekterna och redigerade det. 
 
Till utseendet av filmen inspirerades vi konstigt nog mycket av två tv-spel som har ett 
väldigt speciellt "bläckigt" utseende. Dessa två spel är "Okami" (Capcom, 2006) till Sony 
Playstation 2 och "Viewtiful Joe" (Capcom, 2003) till Nintendo Gamecube. Dessa två 
spel är gjorda av samma studio "Clover Studio", så de har ganska lika utseenden med 
varandra och ett utseende som passade vår film perfekt. Filmen ser inte exakt ut som 
spelen, det var inte vår avsikt heller att plagiera något, utan vi ville skapa ett eget 
utseende, med en egen stil som ingen har sett innan. 
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4.5 Effektivisera arbetet 
 
Efterproduktionen var i full gång och nu utan att det blev en massa diskussioner, som 
det var när vi filmade, utan det flöt på mycket smidigare nu. Visst hade vi delade 
meningar om hur det skulle vara, men detta löstes mycket lättare nu och ljudarbetet 
kunde komma igång på riktigt allvar. Vi redigerade ett parti av filmen i taget tills den 
delen var helt färdig och då kunde ljudsättas i "Cubase"(Steinberg), det medförde att det 
blev nästan som ett ”löpande band”, vilket ökade tempot efter ett tag då alla kom in i sin 
roll.  
 
Men det tog däremot ett bra tag att göra detta, att hitta det bästa och mest effektiva 
sättet att arbeta utan att sänka kvalitén på arbetet. Det var just det att få till ett utseende 
som passade och få fina övergångar emellan scenerna som tog lång tid i början. Då vi 
fick göra om flera scener ett antal gånger, vilket inte var en direkt effektiv process 
eftersom man kan räkna med att bara rendera ut en minuts film, med effekterna i 
Photoshop som var "Kantlinje" och "Mörka Sträck", tar minst en timme. Det blev 
dessutom problem med att få plats med allt på hårddisken, men efter ungefär en veckas 
arbete var tempot på väg upp och allt blev mer effektivt. 
 
 
4.6 Nära målet 
 
Samtidigt som vi höll på att redigera materialet vi hade filmat tog vi någon dag i veckan 
och filmade småscener som fattades och höll samtidigt på med omslaget till dvd:n. När 
nu den här delen av inspelningen gick allt bättre, och vi visste att resultatet såg väldigt 
bra ut och att allt vi hade filmat passade bra ihop så var vi positiva och det blev inte lika 
många dispyter längre. Så det gick snabbt och smidigt att få ihop de sista bitarna och vi 
kunde då äntligen sätta ihop alla lösa bitar vi hade redigerat och allt ljud kunde äntligen 
komma på plats i sin ordning. 
 
Alla tyckte det var skönt att vi var inne på den sista biten av arbetet där allt skulle 
sammanställas och äntligen bli till en hel film istället för massa lösa småklipp även om 
det var mycket stressande. Men efter mycket slit och lite sömn fick vi ihop filmen och 
resultatet blev över förväntan. 
 
 
4.7 Kunskapsutveckling 
 
Följande text tar upp vilka nya kunskaper vi har fått under projektets gång och vilka 
misstag som har fått oss att lära nya saker. 
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4.8 Missöden 
 
Vi har lärt oss mycket genom projektets gång. Det första vi lärde oss var att det kostar 
mycket pengar om man ska göra en superhjältefilm, speciellt dräkterna. Detta gjorde att 
vi spräckte vår budget ganska kraftigt, men vi tänkte att huvudsaken är att resultatet blir 
bra. Pengar var däremot inte det enda vi lärde oss, utan också att man aldrig kan lita på 
vädergudarna och man ska alltid ha en plan B ifall det blir dåligt väder om man inte kan 
filma ute. En annan dum idé angående vädret var att bestämma att vi skulle filma ute, 
ganska lättklädda när det är i februari eller mars. Detta var kanske inte det mest 
genomtänkta men vi kom senare till insikt om detta och sköt upp dessa scener till det 
blev varmare väder. 
 
En ganska självklar sak som vi råkade missa ett par gånger, men som ändå är viktig är 
att alltid tänka på att ha laddade batterier. Vi förstår inte hur vi kunde missa detta och 
tror det var stressen som gjorde det, men detta gjorde att vissa inspelningsdagar fick 
sluta tidigare. En annan kamerarelaterad sak vi lärde oss var att om man använder ett 
gamalt DV-band så är det bäst att kontrollera det noga så att det fungerar korrekt. Detta 
gjorde dessvärre inte vi, så ett band vi hade strulade under inspelningen, men vi 
upptäckte det väldigt snabbt och hade ett extraband färdigt. 
 
Det har inte bara varit missöden som har gjort att vi har lärt oss. Vi lärde oss redan en 
hel del under manusskrivandet, vilket medförde att vi fick ett väldigt utförligt manus, 
även om det var delar som kanske inte var alltför förklarande så fick vi lärdom av vad det 
var som behövdes skrivas utförligare i ett manus. Även bildmanuset gav oss mer 
utveckling av då vi hade gjort upp hur tidningen skulle se ut med rutor så man skulle se 
mer sammanhängande hur scenerna kopplas ihop med varandra. 
 
 
4.9 Program och teknik 
 
När det gäller tekniken och program så har vår kunskap utvecklats mycket. Vi har lärt 
oss kamerans funktioner mycket mer nu, som hur man t.ex. gör om det är väldigt stark 
sol ute. Vi har även lärt oss om tänkandet hur saker kommer se ut och hur man ska 
filma dem, t.ex. när man ska filma en scen där man sedan lägger till personer man har 
filmat i "greenscreen". Just det där viktiga med att vinklarna stämmer så allt går ihop 
med varandra, det är också om "greenscreen", det vi har arbetat med mest, som vi har 
lärt oss mest. Det hela började med att vi inte riktigt tänkte oss för och hade köpt gröna 
kläder till en av karaktärerna. Hade vi använt dessa så hade denna karaktär försvunnit 
helt, vi insåg detta dock innan vi började filma och ordnade fram nya kläder. 
 
Vi upptäckte att ljusättningen när man filmar "greenscreen" är bland det viktigaste, så 
där har vi utvecklats väldigt mycket. Ingen av oss hade någon större erfarenhet av 
ljussättningen men vi lyckades i alla fall få till en jämn, men ändå naturlig ljussättning. 
Det var mycket annat vi lärde oss i detta skedet, att arbeta med olika knasiga idéer för 
att nå det rätta målet. Vi hade stor nytta av att använda olika gröna föremål att stå och 
ligga på för att bl.a. lura tittaren att det är en kant som personen hoppar ifrån, eller att 
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personen flyger. 
 
När vi kommer till programmen så har våra kunskaper i både After Effects(Adobe) och 
Photoshop(Adobe) ökat väldigt mycket. I After Effects har vi arbetat mycket med 3D, 
något ingen av oss hade någon större erfarenhet av sedan tidigare. Vi höll även på med 
en massa olika "plugins" i programmet bl.a. ett som vi inte hade arbetat tidigare med 
som hette "Trapcode Particular" som vi t.ex. hade för att skapa explosioner och 
eldeffekter med. Och "keyandet" i programmet har vi också utvecklats i efter allt arbete 
vi hade med flera timmars material filmade i "greenscreen". Vi lärde oss hur man gjorde 
kanterna utjämnade runt det som var "utkeyat" och fick dem att se mer jämna ut. När det 
gäller Photoshop så har kunskaperna gällande "macros" utvecklats, eftersom ingen av 
oss visste hur man gjorde det innan, och vi har även lärt oss hur man kan redigera film i 
Photoshop och få ett fint och stylat resultat. 
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Kapitel 5 - Individuella reflektioner 
 
 
I det här avsnittet finner du gruppmedlemmarnas personliga reflektioner. 
 
 
5.1 Individuell Reflektion av Sebastian Chelwing 
 
Idén och inspirationen till filmen fick gruppen genom en kollegas tidigare arbete, som 
även det var en kortfilm, och var uppbyggd som en serietidning. Jag blev tillfrågad om 
jag ville vara med i projektet. Efter att ha sett den första filmen så kunde jag inte tacka 
nej. Jag tyckte idén var unik, jag har tidigare inte sett något liknande. Att ljudsätta en 
sådan film skulle kräva mycket arbete framöver, men det har varit väldigt roligt och 
lärorikt för min egen del. Jag tyckte om konceptet med serietidningen, och hade det varit 
en vanlig film hade man behövt hålla sig inom vissa andra ramar. Detta projekt har varit 
bra för mig för jag har kunnat arbeta fritt och fått experimentera som jag själv har velat 
med ljud.  
 
Filmer som jag hämtade inspiration från, medan jag höll på med projektet, var 
”Orgazmo” och gamla Batman-avsnitt från 1960-talet. De har den här extremt 
överdrivna, men ändå väldigt , atmosfären i både bild och ljud som ville att vår film skulle 
ha, och det tycker jag vi har lyckats med. 
 
 
5.2 Arbetsgång 
 
Jag tycker arbetet har gått bra. Vi har varit effektiva även om vi inte alltid följt vår 
tidsplanering till punkt och pricka. Ibland har vi missbedömt tiden för en viss del i 
projektet och då har vi fått förlänga eller i vissa fall förkorta deadlinen som vi satt för oss 
själva. Men generellt sätt så tycker jag att arbetsgången flutit på bra. 
 
Moralen i gruppen har för det mesta varit bra. Vi har haft en del oenigheter i början när vi 
skrev manus, och om var och hur vi skulle spela in vissa scener. Vi har fått kompro-
missa och ibland har man fått sin vilja igenom och ibland inte. Vädret har även påverkat 
och försenat ett antal scener när vi egentligen planerat att de skulle ha varit klara 
tidigare. Tekniken har även vållat problem. Det är sådana saker vi inte har tänkt på när 
vi gjorde vår tidsplan vilket medförde vissa förseningar i vårt arbete med projektet. När 
inspelningen var klar och vi såg resultatet blev det genast bättre. 
 
Jag vet att jag själv kände en viss oro innan jag såg materialet framför mig. Eftersom jag 
var den personen som skulle ljudsätta filmen ville jag att den skulle vara färdigredigerad 
så fort som möjligt så att jag kunde påbörja mitt arbete. ”The Chronicles of Shaveman 
var den typen av film där det krävdes mycket efterarbete med effekter, pålägg av 
bakgrunder och animationer. Jag fick filmen i delar av mina projektkollegor för att 
ljudsätta. Det visade sig vara en mycket effektiv metod eftersom det gjorde att jag redan 
i förväg kunde ljudsätta delarna och sedan sätta ihop allt när hela filmen väl var klar. 
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Den mest tidskrävande delen av arbetet för mig var att hitta ljudeffekter som skulle 
passa in i filmen. Jag var tidigt ute med att leta på Internet och bland skolans 
ljudbibliotek. De flesta ljudeffekter som jag använt är förinspelade, men jag har även 
spelat in egna ljud, sådana som jag inte kunnat få tag på någon annanstans. Musik till 
filmen har jag spelat in hemma och i skolans studio. 
 
 
5.3 Program och Verktyg 
 
Jag har arbetat i Cubase med ljudsättningen. Cubase är ett inspelnings och redigerings 
program för PC. Jag hade tidigare inte använt programmet men eftersom jag alltid velat 
lära mig det så tyckte jag att det passade bra med att använda mig av det i mitt 
kandidatarbete. Jag har sedan tidigare jobbat i Adobe Audition i mina tidigare 
ljudsättningsarbeten. Cubase och Adobe Audtition skiljer sig inte så mycket så jag lärde 
mig snabbt att jobba i Cubase. Jag har även arbetat en del i Pro Tools när jag spelat in 
musik och effekter till filmen. Då har jag även använt mig av skolans studio. 
 
 
5.4 Kunskaper och Erfarenheter 
 
De kunskaper och erfarenheter jag har fått under denna arbetsperiod har varit massiv. 
Jag lärt mig att ljudstätta ett större projekt än jag någonsin tidigare gjort. Detta projekt 
skulle man kunna kalla min första riktiga ljudsättning. Genom projektets gång har jag 
även lärt mig att spela in och redigera i Cubase. Jag har genom tiden blivit bättre på att 
och modulera olika typer av ljud. 
 
 
5.5 Slutsats 
 
Filmen visades för vår handledare Paul Carlsson och en utomstående part, regissören 
Kjell Grede (en svensk manusförfattare). De tyckte om vårt projekt men de hade en del 
negativa synpunkter på tempot i filmen. De tyckte även manuset var lite dåligt. Jag håller 
med till en viss del att det kanske händer för mycket på en gång. Det kan vara lite svårt 
att hänga med i filmen eftersom handlingen är ganska rörig och det finns så mycket att 
ta in. Men samtidigt så tycker jag att det är bra. Filmen blir inte långtråkig eftersom det 
alltid händer någonting. Det är nog en film man måste se mer än en gång för att riktigt 
fånga in allt som händer. Jag har inte läst någon kurs i att skriva manus så för mig 
spelar mer det visuella och ljudet roll i en sådan här produktion. Det ligger en hel del 
teknik bakom filmen, anima-tioner och ljudeffekter, som har krävt mycket tid och 
kunskaper. Vi har alla i gruppen fördjupat oss i våra inriktningar. Detta arbete 
återspeglar vad jag har lärt mig under de tre år jag studerat här på BTH i Karlshamn. 
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5.6 Individuell Reflektion av Jörgen Sturesson 

Här kommer en sammanfattning av de tankar jag har haft under projektet och vad jag 
har varit delaktig i. 

Detta projekt har verkligen varit en resa för mig, att försöka arbeta i en grupp igen efter 
att ha undvikit det i många av mina projekt tidigare. På ett sätt var det väldigt skönt att 
jobba i grupp igen, just det att ha delat ansvar för arbetet och inte behöva känna samma 
press och självklart att kunna dela upp arbetsuppgifterna. Dessvärre hade det sina 
nackdelar med, som att det har blivit väldiga diskussioner under hela projektet, detta kan 
i och för sig ses som positivt med då bättre lösningar på problemen har kommit fram 
ibland, men däremot har det också gjort att allting har tagit längre tid. 

Annars har det varit skönt att få nytta av all kunskap man fått igenom alla tre åren och 
sammanställa den i en film. På det viset så använde jag min kunskap till 
bristningsgräsen och fick utöka den med genom att lära mig nya typer av "plugins" som 
vi behövde använda i programmet "After Effects" och Photoshop. Först la vi på Magic 
Bullet looksuit på för att få de rätta färgerna på filmen. Sedan expotera ut den i lösa 
bilder ur After Effects och importera den i Photoshop och skapa ett macro där vi la 
effekterna "kantlinje" och "mörka streck" sedan ut igen och in i After Effects för sista 
pillet. Jag måste säga att jag är mer än belåten till största delen av hur dessa effekter 
fungerar. 

På tal om det tekniska tycker jag verkligen vi har lyckats med det tekniska, det syns att 
det är tredjeårselever som har gjort filmen, och inga ettor. Jag har verkligen sträckt ut 
min kunskap i programmen vi har använt för att kunna redigera till max. Och jag är 
väldigt nöjd med resultatet, visst det finns vissa scener här och där jag inte är hundra-
procentigt nöjd med det grafiska, men till största delen är jag nöjd. Vi har skapat något 
som ingen annan har gjort förut och det var min tanke bakom denna produktion. Jag 
skulle tom. vilja sträcka mig så långt som att jag aldrig har varit så nöjd med någon av 
mina produktioner förut, som jag är med den här. Jag har haft en sådan känsla i magen, 
under större delen av produktionen, som har sagt till mig att det här är riktigt bra och 
kommer uppskattas av många och den känslan brukar vara rätt. 

 

5.7 Arbetet i projektet 

Nu till min del i det här projektet, jag har varit regissör för filmen, men även filmat mycket 
och haft hand om större delen av efterproduktionen. Vi började först med att spåna fram 
små idéer till manuset och sedan tog jag hand om att skriva ett första ganska simpelt 
utkast av manuset, man skulle kunna kalla det för ett synopsis. Jag fick göra detta då jag 
är den i gruppen som har mest erfarenhet av att skriva manus. Det var verkligen inga 
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problem att komma igång med idéer eftersom jag dels hade en hel del idéer över sen 
jag gjorde förra serietidningsfilmen, vissa passade inte in då, men många blev perfekta i 
den här filmen. Själva idén om att vi skulle parodiera superhjältar gjorde saken också 
mycket lättare, för jag är en av de människor som tycker att den gamla "Batman"-serien 
ifrån 1960-talet är nästan en parodi i sig, så vi har tagit mycket inspiration därifrån. 

 

Vi gick sedan igenom första utkastet av manuset men de andra gillade inte riktigt att en 
bit av filmen skulle utspela sig i en skog, och efter en vild diskussion och kompromisser 
så minskade vi ner skogscenerna. Min första tanke med att ha med skogscener var först 
och främst för att jag tänkte hur snyggt det skulle bli med alla grenar när man har på 
effekten som gör att det ser ritat ut. 

 

Det kändes skönt sen när vi äntligen var klara med manuset och hade fått lite förslag 
från Kjell Grede om hur vi skulle kunna göra det bättre. Dessvärre insåg jag inte 
potentialen i dessa ändringar förrän senare och tyckte manuset var perfekt som det var. 
Dock så ändrade vi några punkter, som stack ut mest, och ändrade om ett antal 
dialoger. Jag kände mig väldigt nöjd med manuset, tyckte det var det bästa jag har varit 
med och skrivit på, så jag var väldigt hoppfull inför att spela in filmen. 

 

5.8 Att filma tar sin tid 

Tyvärr så fick vi skjuta upp inspelningen av filmen ett flertal gånger, först och främst för 
att vi inte kunde komma överens om var vi skulle filma, om vi skulle filma i Karlskrona, 
Ronneby eller Karlshamn. Men till slut beslutade vi oss för att filma i Karlshamn, och då 
började vädret förstöra för oss genom regn och extrem kyla vilket kändes lite surt att 
behöva vänta in fint väder. Så vi beslutade oss att ta och filma inomhus scenerna först. 

 

Det strulade självklart till sig på första dagen med att rekvisitan inte fungerade riktigt som 
den skulle, och allt tog mycket längre tid än vad jag hade trott, men efter att dagen var 
slut var jag ändå väldigt nöjd med det vi hade åstadkommit. Det blev mycket roligare än 
vad jag trodde att det skulle bli, mycket tack vare det komiska överspelet som vi var ute 
efter. Så vi fortsatte filma och de flesta idéerna vi hade för filmen fungerade förvånans-
värt bra, t.o.m. i efterproduktionen, vilket jag var väldigt rädd för att det inte skulle göra, 
så skräcken för att vi bara skulle sitta med en massa material vi inte skulle kunna göra 
något med försvann kvickt. Inspelningen flöt på bra när vi väl var igång och mina 
förväntningar höjdes, även om vi råkade ut för små missöden som att glömma att ha 
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med viktiga föremål i ett par scener, något vi rättade till i efterproduktionen. Det var just i 
efterproduktionen som jag tyckte det blev riktigt kul. Ska jag vara ärlig så är jag inte 
överdrivet glad för att filma, utan det är efterproduktionen jag är intresserad av.  Jag ska 
inte ljuga om att det var ett rent helvete i början av redigeringen, att just hitta det rätta 
utseendet. Men när jag väl kom in i det gick det i en rasande fart, fast det blev flera 
sömnlösa nätter då man bara satt uppe framför datorn och redigerade, eller ritade 
bakgrunder och föremål till filmen. 

 

Det gjorde inte det lättare heller att scener saknades här och där i filmen som vi 
kompilerade senare. Men till slut var alla pusselbitar på plats och jag var väldigt nöjd, 
hade aldrig trott i min vildaste fantasi att det skulle bli så bra. Det blev t.o.m. ännu bättre 
efter att Sebastian hade lagt på allt ljud han hade gjort, för då kändes helt plötsligt filmen 
mer sammanhängande och mer professionell. 

 
5.9 Individuell Reflektion av Diego Castillo  
 
Det hela började med att jag medverkade som skådespelare i kollegans förra film ”The 
Amazing Misadventures”. Efter att ha sett resultatet så var det en självklarhet att jag ville 
medverka i hans projektidé att vidareutveckla filmen. Det skulle krävas mycket arbete 
och kompetens för att producera den unika idé vi hade. Att vi skulle blanda riktig filmning 
med animation gjorde konceptet ännu mer intressant och roligt. Jag kände direkt att det 
skulle bli en mycket spännande och rolig film och att här skulle jag få en chans att lära 
mig mer om filmredigering, då jag tidigare mest gjort musikvideos. 
 
 
5.10 Arbetsgång 
 
Arbetet inom gruppen har fungerat ganska bra tycker jag. Vi hade delat upp det ganska 
bra i början av projektet så vi visste exakt vad vi skulle ta tag i. Vår tidsplanering, som vi 
hade skrapat fram, följdes så gott det gick. Relativt tidigt i projektet märkte vi att ett par 
ändringar i tidschemat skulle inträffa, speciellt när vi började med inspelningen. Det var 
mycket som påverkade detta, sådant som vädret, inspelningsrummet, och bokning av 
utrustning. Såklart påverkade detta vår struktur i projektet men vi lyckades till slut få 
ordning på det, kunde vi inte arbeta med ett visst moment så hoppade vi på något annat 
för att slippa massa spilltid. 
 
Samspelet i gruppen fungerade bra, hade någon av oss en idé så slängde vi fram det 
och analyserade ifall det skulle fungera eller inte. I början hade vi olika uppfattningar 
angående manuset, det var många idéer i luften men vi bestämde att någon skulle ta tag 
i det och sen skulle vi träffas och tycka till. Jag tycker att vi fick kompromissa en del 
saker i manuset. Jag vet att jag hade lite svårt att hänga med i storyn i början. 
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Filmen blev uppdelad i två delar, en som bestod av den ”verkliga världen” och den andra 
som var då serietidningsvärlden. Jag tog ansvaret för inspelningen och redigeringen av 
den verkliga världen, eftersom jag ansåg att det var där jag kunde lära mig att testa nya 
saker med redigeringsprogrammen. 
 
Mycket av inspelningen, som var min del av filmen, blev inspelad under de sista veckor-
na på rund av förseningar i de andra scenerna som var tvungna att bli klara först. Detta 
gjorde att det blev en hel del stress i slutet av projektet eftersom hela filmen var tvungen 
att vara färdigklippt så att ljudet kunde sättas dit. 
 
 
5.11 Program och Verktyg 
 
Jag har använt mig av Adobe After Effects, Adobe Photoshop och Adobe Flash. 
Det blev en del ritande och design i omslaget och introt, så mycket arbete gjordes i 
Photoshop. Vad gäller After Effects så använde jag mig av lite olika plug-ins för 3D-
effekterna på serietidningen men märkte ganska snabbt att grundfunktionerna i 
programmet mycket väl räckte, och man slapp en massa onödiga installationer och 
nedladdningar. 
 
Mycket av arbetet som lades ner på projektet kunde man arbeta med hemifrån, och vi 
gjorde så, men träffades ändå några gånger i veckan för att kontrollera hur det gick och 
dylikt. 
 
 
5.12 Kunskaper och Erfarenheter 
 
Jag har arbetat med de flesta Adobe-programmen, så det var inte så många problem 
med det. Både introt och omslaget gick smidigt till. Den största utmaningen för mig 
genom detta arbete har varit ”maskandet” och 3D-effekterna på serietidningen. Maskan-
det är ett mycket monotont arbete men när väl de första sekunderna är klara och du ser 
resultatet förstår du själv varför. Det krävs att man är väldigt noggrann och är tålmodig 
för ett bra resultat. Det är ju trots allt 25 bilder på en sekund. 
  
Vi bestämde att vi skulle lägga dit serietidningssidorna efter att vi hade filmat, för att på 
så sätt få serietidningen mer utstickande och få med en del av animationen i den ”verk-
liga världen”. Jag har dock aldrig arbetat med 3D-perspektiv i After Effects tidigare men 
det var väldigt kul och man lär sig ganska snabbt hur det fungerar. 
 
 
5.13 Slutsats 
 
Vi fick både bra och dåligt kritik av lärarna. Jag tror inte att den tid och det arbete vi har 
lagt ner på projektet har varit att klaga på, och det tyckte inte lärarna heller. Det som 
påpekades mest var att mycket händer på så kort tid men att det fanns en massa 
glappar i själva filmrytmen. Ibland blir det segt i vissa scener och ibland blir det för 
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mycket på en gång.  
 

Jag tycker det kan stämma till en viss del men det är en actionfylld komedi och jag tror 
tanken med glapparna i vår film var gjorda lite för att tittarna skulle ha tid och smälta det 
som precis hände. Det finns några grejer som skulle kunnas göra bättre som t.ex. 
manuset, men jag tycker att helheten är en bra kortfilm som skulle kunna visas på en 
filmfestival eller liknande. 
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Kapitel 6 - Slutord 
 
Vi har fått svar på frågor vi har ställt under projektets gång. Alla i gruppen känner att de 
fått mer erfarenheter inom sina områden och utvecklats markant under denna period. 
Våran film är för alla, vi har inte tänkt tjäna pengar på den. Vårat mål är att öppna upp 
ögonen för filmskapare och inspirera människor till att tänka utanför lådan, sammtidigt 
som de får sig ett gott skratt.  
 
Tack till alla som har gjort att ”The Chronicles Of Shaveman” har blivit en sådan 
fantastisk film och ett sådant fantastiskt projekt. Ni vet villka ni är. 

27 
 


