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Förord 

Vi har gjort två musikvideo produktioner bestående av Helvete – King of seeds och Pandavideo 

inspeland i Sydkorea, och vill tacka alla som har hjälpt oss med våra projekt, samt 

teknikavdelningen på Blekinge Tekniska Högskola för utrustningen vi har fått använda oss av.  

Vi har under kandidatarbetet varit tre personer som jobbat ihop; Patrick, Stellan och Markus.  

Slutreflektionen över musikvideon Helvete är skriven av Patrick och Stellan. 

 

Abstract 

Kandidatarbetet består av två produktioner, den första en digitalt animerad musikvideo med 

bandet Helvete inspelat i greenscreen, detta för att kunna placera dem i en konstgjord 

bakgrundsmiljö. Den andra produktionen är en musikvideo inspelad i Sydkoreas huvudstad 

Seoul, och handlar om en panda som ensam och vilset vandrar omkring i den främmande 

storstadsmiljön.  

 

This degree project consists of two productions, the first is an animated music video, and the 

second is a music video about a panda who is lost in the big city, shot in Seoul, South Korea. 
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Arbetsbeskrivning 

Målgruppen 
Målgruppen för våra produktioner är till största delen musik-, musikvideo- och film intresserade. 

Genom att blanda två olika musikgenrer och två helt olika videostilar kommer vi kunna nå ut till 

en bredare målgrupp.  

 

Musikvideo Helvete – King of seeds 
Vårt mål med denna musikvideoproduktion var att få till en nyskapande video. Att blanda 

animationer med genren Hardcore/Metal musik, vilket inte är så vanligt och även försöka få till 

en komiskt touch istället för en klassisk uttjatad video i replokalsmiljö med arga miner, blod och 

svett. Det största målet för oss själva var att få till en produktion som kommer att stå sig och kan 

användas som portfoliomaterial. Med den här videon vill vi visa att vi behärskar animationer och 

greenscreen tekniken. Den har i skrivande stund redan visats över 800 ggr på Youtube, vilket i 

den allt tjockare djungeln av musikvideor får anses som ett respektabelt antal visningar på en så 

pass kort tid. Det vi ville göra var en musikvideo till mer hård musik för att komma åt ett mer 

snabbare och brutalare klipptempo, bandet Helvete passade bra med våra idéer och var väldigt 

sugna på att arbeta med oss. Videon är i det närmaste helt digital, allt material är fotat mot en 

greenscreen bakgrund. Miljön är helt digitalt uppbyggd av stillbilder och rörlig grafik för att 

skapa en 2D/ fejkad 3D känsla. Idén till videon var i grund och botten att forma en statsmiljö med 

stillbilder i enkel grafisk design. Videon börjar med att man får ta sig igenom en förvrängd miljö 

in i ett par höghus där enbart bandmedlemmarna befinner sig, för att sedan ta sig ut ur husen där 

bandet röjer på och spelar sin låt för en tom och ödslig statsmiljö. I slutet ser man att staden är 

helt sönderbombad. Att blanda de elementen av enkel grafisk design till hård musik gav ett i vårt 

tycke helskönt och lyckat resultat. 

 

Pandavideo 
Vårt mål med denna produktion var att göra en video av så pass hög kvalitet att den skulle kunna 

spelas på tv. Vi vände oss till mer kända artister för att öka chansen att få videon spelad 

kommersiellt, men också för att få testa på att jobba med erfarna musiker och därmed få en 
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inblick i deras krav. Och även för att få lära sig vikten av att sälja en musikvideoidé och att 

övertyga artisten.  

I det här projektet har inte bara själva produktionen varit den viktiga biten utan även allt förarbete 

med planering runt omkring. Eftersom vi har spelat in så mycket sketcher, musikvideos mm i och 

runt om skolans lokaler så kände vi att vi ville testa på att ta oss en bra bit från tidigare 

inspelningsplatser och där med få nya inspirationer från nya miljöer. Målet var även här att få 

chansen att utöka vår portfolio med en spektakulär video. Den handlar om en panda som ensam 

och vilset vandrar omkring i den för honom främmande storstadsmiljön. Videon spelades in i 

Sydkoreas huvudstad Seoul dels för att en riktigt stor stad ökar känslan av ensam- och 

bortkommenhet, men även för att vi inte ville vara i en svensk miljö där folk kan känna igen sig. 

Och eftersom vi själva var rätt så vilsna i den nya miljön bidrog det också till en mer ökad känsla 

av bortkommenhet till pandan. Allt material är filmat i DV och bildkvalitén är därefter, men vi 

har tänkt till och utnyttjar den lite dassiga kvalitén till vår fördel så den bidrar på ett positivt sätt 

till handlingen. Detta har vi åstadkommit genom att filma med handhållen kamera för att 

ytterligare bidra till känslan av förvirring och en närhet till pandan, och att digitalt göra videon 

”skitigare” i efterhand i programmet After effekts. Där tryckte vi till färgerna i bilderna för att få 

fram en mer ”filmkänsla” i videon. Pandadräkten är ”state of the art” och så nära en riktig panda 

man kan komma med en student budget. 

 

Projektplan 
Examensprojektet ska leda dels till en färdig produktion, men även till en reflektion på 

förhållandet mellan idéarbete och resultat. Man ska också visa på vilka nya erfarenheter och 

kunskaper man fått. I vårt fall kommer det även att fungera som en portfolio. 

Vår projektplan finns som bilaga (se sid 31). 
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Veckorapporter 
 

Musikvideo Helvete – King of seeds - Stellan 
 
Det började med att vi ville göra en musikvideo till lite hårdare musik, en musikgenre som jag 

inte jobbat så mycket med tidigare. Videon skulle vara helt digitalt uppbyggd och 

bandmedlemmarna filmade mot greenscreen för att sedan bli inklippta i den digitala miljön. Vi 

kom i kontakt med bandet Helvete, som spelar en blandning av Hardcore/Metal, och förklarade 

vår idé för dem samt visade bilder med förslag på hur det ungefär skulle se ut. Bandet nappade på 

idén och vi kom överens om att göra videon till låten ”King of seeds”, från deras nyligen släppta 

skiva. Efter att ha lyssnat på låten ett antal gånger kom vi upp med en del nya idéer som kunde 

passa till videon. Kortfattat är idén till videon följande; den ska utspela sig i och utanför en 

stadsmiljö uppbyggd av stillbilder i enkel grafisk design, videon börjar med att man åker igenom 

en förvräng miljö bestående av grottor, hav och skog in i ett par höghus där enbart 

bandmedlemmarna befinner sig. Sedan åker man ut ur husen där bandet röjer och spelar sin låt i 

en tom och ödslig statsmiljö. I slutet ser man att staden är helt sönderbombad. En tidslinje med 

idéerna och tänkta vinklar gjordes för att underlätta vid filmningen. Ett datum bestämdes för 

filmningen och vi förberedde greenscreen, ljussättning och ljud dagarna innan för att allt skulle 

gå så smidigt som möjligt under inspelningen. Filmandet var sedan en hel dags jobb, då de är fem 

bandmedlemmar och de skulle filmas var för sig, och ur ett par olika vinklar. Vi ville även ha 

speciella uttryck och rörelser på vissa ställen i videon, som t.ex. närbilder på en gitarr.  

 

Då vi har gjort musikvideor i greenscreen förut, var vi väl medvetna om att man behöver vara 

noga med och tänka på ljussättning, skuggor och placering av de man fotar. Allt flöt därför på 

bra, och när allt var klart hade vi lite mer än två timmars videomaterial. Vi satte oss sedan och 

tankade in allt material som vi såg skulle fungera. När det var klart synkade vi materialet till 

musiken och sedan keyades dessa ut. Efter det kunde vi börja lägga in dem i bakgrundsmiljön. 

Uppbyggnaden av 2D miljön var då redan i full gång. Den består till större delen av bilder i flera 

lager för att få djup i bilden och skapa den fejkade 3D-känslan. När de olika bitarna började 

komma på plats pusslade vi ihop dem för att få en helhet i videon, och därefter fortsatte 
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påbyggnaden och justeringen. Postproduktionen drog ut lite mer på tiden än vi hade tänkt, då vi 

hade flera saker samtidigt att slutföra, och vi hade även påbörjat planeringen av Sydkorea resan. 

Bäst hade det klart varit om videon varit klar när arbetet på pandavideon startade, men ibland 

måste man kompromissa. Videon går i temat gult och svart, vilket blev väldigt bra. Först hade vi 

rött och svart men tyckte det kändes lite för ”kommunistiskt”. Både bandet och vi blev jättenöjda 

med resultatet. 

 

Musikvideo Helvete – King of seeds - Patrick 

Förarbete  
Det hela började med att vi ville göra en musikvideo i så digitalt format som möjligt. Vi hade 

tänkt använda oss av HDV kamera, men eftersom det då var lite osäkert hur formatet skulle 

tankas in och behandlas, valde vi det säkra för det osäkra och använde oss av en DV kamera.  

Det är egentligen inte det bästa då man ska keya i greenscreen (redigera bort den gröna 

bakgrunden som bandmedlemmarna blev fotade mot). Vi började bolla idéer med bandet Helvete 

och så fort vi fick den aktuella låten började vi spåna idéer och skriva ner en tidslinje där vi ville 

framhäva inlevelse och känslor baserat på texten men även musiken. När vi hade klara idéer 

snackade vi med bandet om vad vi hade tänkt oss. De tyckte det lät bra och vi bokade in en 

heldag för inspelning. Dagarna innan hade vi hängt upp och ljussatt greenscreenen, vi kollade 

även upp ljudet så det var tillräckligt högt så trummisen skulle kunna spela på som vanligt. 

Väldigt högt - för synkning och inlevelsens skull! 

Inspelning 
När bandet väl var på plats i skolans greenscreenrum på BTH i Karlshamn började vi med 

trummisen då det oftast tar längst tid med tanke på att ljudet måste passa så det ser bra ut när han 

spelar. Även viktigt att det blir helt synkat. Jag har spelat in en video med bandet innan och lärde 

mig då en hel del av mina misstag när det gäller fotoarbete mot greenscreen bakgrund. 

Ljussättning är A och O. Även stabila vinklar underlättar efterarbetet. Att ha rörlig kamera som 

jag hade första gången var inte så smart då det bara kommer att se konstigt ut när man har keyat 

ut dem. De svävar liksom runt mot bakgrunden som man klipper in sen. När vi var klara med 

trummisen så gick vi på nästa medlem. Sångaren är också väldigt viktig, det krävs att han sjunger 
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texten och inte mimar för att få den bästa inlevelsen och för att kunna göra den bästa 

läppsynkningen sen i redigeringen. Allt som allt så tog det en heldag. Men eftersom vi noga 

förberedde vinklar och vilken ordning allt skulle fotas gick det relativt snabbt. Det bästa är 

egentligen att ta dit halva bandet (när det är många medlemmar) och köra en hel dag med dem 

och sedan ta den andra halvan av bandet dagen efter för att undvika trötthet. Men eftersom 

bandmedlemmarna bara kunde spela in en dag så fick det bli så. Det gick väldigt bra, även om det 

blev en lång dag. 

Efterarbete 
Vi började nästan med en gång att tanka in materialet vi fått ihop. Det tog ungefär en vecka att 

tanka in och synka det material som vi ville använda. Synkningen skedde i Premiere som är ett 

redigeringsprogram. Man börjar med att lägga in originallåten och sen  lägger man in materialet 

som består av både ljud och bild. Man bör ha en utgångspunkt (inräknare av nåt slag) så man lätt 

kan hitta synkningen (samma ställe i låten på videomaterialet som på originallåten). När vi väl 

hade synkat och klippt ut de förbestämda bitarna kunde vi börja redigera bort greenscreenen och 

testa oss fram med olika bakgrunder. Själva statsmiljön var under uppbyggnad vilket byggdes 

upp med stillbilder och egna ritade bilder som sedan animerades i efterarbetningsprogrammet 

After effekts. Det tog längre tid än vi hade planerat dels för att vi arbetade med förberedelserna 

för pandavideon och dels för att själva uppbyggnaden av staden tog mer tid än väntat. Detta mest 

för att vi ville ha mer bilder och animationer, då vi såg hur bra det blev under uppbyggnaden av 

miljön. Slutproduktionen blev väldigt bra och videon är mycket uppskattad av båda parter.  

 

Pandavideon – Stellan 

Förväntningar 
Rent resultatmässigt förväntade jag mig att videon skulle bli det bästa jag gjort under skoltiden. 

Och att resan och vistelsen i Sydkorea skulle både bli spännande och lärorik, rent praktiskt med 

att ta sig runt och filma och ta kontakt med befolkningen, då engelskan visst skulle vara lite 

knapphändig.  

Men även det faktum att projektet skulle genomföras i ett för mig främmande land, med en annan 

kultur och mentalitet mot vad man är van vid. Så själva planeringen av ett sånt här projekt trodde 

jag att jag skulle lära mig mycket av. 
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Hantverksmässigt hoppades jag kunna utveckla mitt sätt att filma så jag skulle bli snabbare och 

bättre på att se lämpliga inspelningsplatser, vilka vinklar som skulle funka bäst, men också bättre 

på att ta initiativ till att driva fram och genomföra mina förslag. 

 

Veckorapporter 
 
Idé och planering 

Idén till pandavideon grundar sig på det första förslaget till kandidatarbete, som var tänkt att bli 

en ninja-kortfilm inspelad i Asien. Det förslaget lades dock ner då det skulle bli alldeles för 

kostsamt och mycket jobb med att genomföra det.  

Men då vi alla tre kände att vi ville komma bort från skolan lite, så höll vi fast vid att göra 

kandidatarbetet utomlands. Vi kläckte diverse idéer om musikvideor, varav ett par utvecklades 

vidare, och Patrick sökte även artister till dem. Patricks ”kartong-huvud” idé gjorde vi också ett 

test på i skolan och det blev riktigt kul. Tyvärr blev det inget av det, då artisten vi skulle göra 

videon åt slutade höra av sig bara någon vecka innan avfärd, och det fanns inte tillräckligt med 

tid till att få tag i någon annan.  

Sedan föddes idén om att göra en kortfilm om en pandabjörn. Det skrevs också ett manus som 

skickades runt mellan oss och vi skrev om, lade till och drog bort om vart annat.  

Eftersom vi var på det klara med att det skulle vara en panda med i arbetet, började Markus och 

jag tillverkningen av huvudet. 

Utöver detta var det naturligtvis en massa andra saker som skulle planeras och undersökas.  

Vi började fundera över vart vi skulle åka. När vi var inne på ninjafilmen så var första tanken 

såklart Hong Kong eftersom det är Asiens film-mekka och även till stor del engelskt talande. 

Hong Kong visade sig dock vara väldigt dyrt, så vi fokuserade oss på resten av Kina där det är 

desto billigare. Vi ville dessutom spela in i en miljö som skiljde sig så mycket som möjligt från 

den svenska, så Kina kändes rätt. Tänkbara resmål kollades upp på Internet och det hela såg 

ganska ljust ut, tills jag fick reda på hur kineser generellt ser på att bli filmade.  

Tydligen är det inte alls populärt, och man får inte heller filma var som helst då de har striktare 

lagar än i Sverige. Detta gjorde att vi blev ganska skeptiska till att åka dit, eftersom vi inte hade 

råd, varken tidsmässigt eller ekonomiskt, att komma hem utan det videomaterial vi behövde.  
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Efter att ha diskuterat andra tänkbara länder som Vietnam, Island och Indien, föll lotten på 

Sydkorea som verkade vara en bra kompromiss. Det fanns dessutom en bambuskog där, och det 

var något vi ville ha med. 

Vi delade upp ansvaret för det fortsatta arbetet så att Markus tog på sig huvudansvaret för 

planeringen av resan, Patrick att leta upp och kontakta lämpliga band till musikvideorna, och jag 

med tillverkandet av pandadräkten. 

Vad gäller planeringen av resan till Sydkorea så var vi noga med att kolla upp alla möjliga saker 

av betydelse och vi gjorde en lista över vad som skulle göras, där vi kunde bocka av efter hand.  

Eftersom vi redan hade kollat upp en hel del om Kina, hade vi ganska bra koll på vad som skulle 

göras. Vi letade till exempel reda på bra och billiga vandrarhem via Internet och tog också reda 

på hur vädret skulle vara där under vår vistelse. 

En budget gjordes också upp, då det är svårt att göra kostsamma projekt med endast studiebidrag.  

Vi försökte få tag i sponsorpengar till vårt projekt genom Sparbanken och Netport, eftersom 

omkostnaderna blev ganska stora, men tyvärr fick vi inte tag i några. Dessutom tänkte vi söka ett 

par kortfilmsbidrag, men det var dels för sent att söka och man behövde också ett väl 

genomarbetat manus för att söka ett flertal av dem.  

För min del finansierade jag resan genom att säga upp min lägenhet för att slippa betala hyra 

medan vi var iväg, och en del extraknäck hjälpte också till. 

Manuset hände det inte mycket med, fastän vi alla gjorde försök att utveckla det.  

Det hela gled helt enkelt över från att göra en kortfilm till att göra en musikvideo på samma tema. 

Grundtanken om att pandan skulle ta sig från skogen in till storstaden behölls, och vi ville att 

historien skulle vara lite tragisk.  

Efter det kontaktades band som hade låtar som kunde passa in på idén.  

De första banden vi hade kontakt med hoppade av, antingen på grund av att deras skivbolag sade 

nej, eller p.g.a. bristande intresse. 

Genom myspace.com kom Patrick därefter i kontakt med indiepopbandet Standfast från 

Stockholm. De hade en låt vi trodde skulle funka bra och presenterade idén till videon för dem.  

De gillade idén och eftersom de själva inte ville medverka i videon passade det dem bra. 

Ett ganska löst manus skrevs med utgångspunkt från de gamla idéerna.  

Vi trodde det skulle bli för svårt att planera för mycket, eftersom vi inte hade en aning om vad för 

platser vi skulle hitta att filma på i en ny stad och ett främmande land.  
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Osäkert var också hur folk skulle ställa sig till att vi gick och filmade och om de kunde tänkas 

ställa upp som statister. Så en del av idéerna stannade i våra huvuden och skrevs aldrig ner på 

papper.  

Innan vi åkte hade vi dock följande historia som grund: Pandan åker buss eller tåg in mot 

storstaden. Väl där ska han vilset ströva omkring i den främmande miljön.  

Efter det sätter han sig på en krog, dricker sig full och raglar sen därifrån.  

Han däckar sedan i en gränd och drömmer sig tillbaka till bambuskogen.  

 

Sydkorea 

Dagen före avresan drog en snöstorm in över norden och både flyg och annan trafik ställdes in. 

Vi fick därför boka om resan och kom iväg först tio dagar senare.  

Väl framme i Sydkorea märkte vi ganska snart att det inte skulle bli några problem med själva 

filmandet. Folk var positivt inställda till vad vi gjorde och många hjälpte mer än gärna till om vi 

ville det.  

Första veckan gjorde vi bl.a. det här: 

Efter att ha installerat oss på vandrarhemmet och sovit bort lite av jetlagen åkte vi runt och letade 

efter inspelningsplatser. 

Vi var uppe vid Seoul Tower som ligger beläget högst upp på ett berg mitt i Seoul. Tog linbanan 

upp, men gick ner för den långa slingriga trappan till bergets fot. Vi spenderade sen hela nästa 

natt på berget och filmade en hela massa scener. 

En annan plats vi besökte var Namsangol Traditional Korean Village, vilket är en samling hus i 

gammal koreansk stil. 

Vi filmade också inne på en liten trång krog, där pandan drack öl och snackade med folk. Efter 

ett tag blev dock statisterna lite väl fulla så vi fick sluta, men hade filmat tillräckligt ändå. 

I slutet av veckan blev vi bjudna till en vinprovningsfest. Det kom två personer från en tv-kanal 

till vandrarhemmet och gav oss inbjudan. Vi tyckte det hela var väldigt lustigt då deras engelska 

var så pass dålig att vi inte förstod varför vi var bjudna. Men vi tyckte det var för dumt för att 

tacka nej till. Väl där bjöds det på mat och vin. Och en lustig man spelade musik och ordnade 

med den obligatoriska karaoken.  
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Det hela gick mer eller mindre ut på att koreaner skulle få träffa utländskt folk i Korea. Några 

personer från tv-kanalen ”Arirang TV” var där och filmade en del. Vi passade även på att filma 

lite med pandan när vi var där. Hela kvällen var väldigt skum. 

Andra veckan fortsatte vi att åka runt och filma på olika ställen i staden. Vi tog också bussen  till 

Damjang för att filma i bambuskogen. Det var en resa på drygt 40 mil, och väl där så hade vädret 

blivit kanonfint vilket passade oss perfekt. Vi letade upp en lite avskild plats ute i skogen, som 

för övrigt inte var så stor, där vi kunde filma ostört. Efter några timmars filmande hade vi fått 

ihop en hel del, och bra material. 

Tredje och sista veckan blev det inte lika mycket gjort då det var dåligt väder en stor del av tiden, 

men vi hade fått filmat i stort sett allt redan. 

Vårt största problem under vistelsen i Sydkorea var egentligen pengar. Det fick snålas en del med 

mat osv. vilket gjorde att vi efter två hektiska veckor var ganska slutkörda och lite griniga. Sista 

veckan blev det därför lite kämpig. 

 

Efterarbete 

När vi kom hem tankades allt material in på våra datorer och sedan påbörjades klippningen av 

videon. Detta gjordes på var sitt håll i programmet Adobe Premiere.  

Snart märkte vi dock att låten vi hade valt var väldigt svår att klippa till och inte passade in med 

hur vi hade tänkt att resultatet skulle bli.  

Men vi vart fast beslutna om att fullfölja projektet och fortsatte därför med att klippa olika 

versioner för att få det att fungera. Allt eftersom tiden gick blev vi mer och mer medvetna om att 

det inte skulle bli som vi tänkt och arbetsviljan sjönk till botten.  

När det var dags att visa upp videon hade vi fortfarande inte fått ihop något vi var nöjda med och 

efter en del diskussioner kom vi fram till att lägga ner musikvideon med Standfastlåten.  

Efter en del letande hittade jag en låt med bandet Sugarplum Fairy som passade perfekt, och efter 

en del justeringar fick vi ihop en video vi blev väldigt nöjda med. 

 

Pandadräkten  
Dräkten i sig blev ett stort och tidskrävande arbete som satte kreativiteten på prov. Vi började 

med att studera bilder på pandor och satte sedan igång med att bygga huvudet. Först gjordes en 
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grundform utav hönsnät, som sedan kläddes med gips. För att få rätt former på huvudet användes 

sedan lera vilket är lättarbetat och lättformat. Eftersom vi ville att pandan skulle kunna öppna och 

stänga munnen tillverkade vi en separat underkäke med tänder och tunga, men även detaljer så 

som tandkött, allt för att få det så naturtroget som möjligt. Käken sattes sen dit med en ledstång 

genom den för att kunna röra sig. En enkel konstruktion för att kunna öppna och stänga munnen 

med hjälp av hakan byggdes sedan in i huvudet. Alla mjukare delar så som tungan, läppar och 

tandkött tillverkades av flytande latex, som färgades i lämpliga färger, och bomull. Även nosen 

gjordes på detta sätt, ögonen togs från ett mjukisdjur. Slutligen kläddes huvudet med päls. Värt 

att nämna är att det inte är helt lätt att klä runda ytor då det blir knepigt med skarvandet av pälsen. 

Själva kroppen byggdes kring en overall. Utanpå overallen limmades och syddes ringar av 

skumgummi fast för att få rätt form på dräktens armar och ben, och kuddar syddes fast på magen 

och rumpan för att få den rätta formen där. Detta var väldigt tidskrävande och justeringar fick 

göras med jämna mellanrum för att uppnå önskat resultat. Allt skumgummi som användes skars 

ut från en inköpt madrass. När detta var färdigt lämnades dräkten iväg till en sömmerska som 

sydde en ”strumpa” av pälstyg som sedan drogs på över dräkten. Under tiden hon gjorde det 

tillverkades fötter och händer. Dessa gjordes med tofflor och vantar som grund. Utanpå dessa 

limmades och syddes olika bitar av skumgummi fast för att få rätt form på dem, men även så att 

skarvarna skulle passa mot resten av dräkten. Efter det var gjort klädde jag dem med päls. Här var 

det en del problem med att få snygga skarvar eftersom de hade en så oregelbunden form, men 

efter en del pillande blev det bra. Även om dräkten tog upp mycket av min tid under arbetet så 

måste jag säga att det var värt det. Utan en så välgjord panda hade resultatet inte blivit det 

samma. 

 

Erfarenheter 
Även om det inte har med just med lärande inom skolramen så har själva resan gett mig mycket. 

Jag upplever att jag har utvecklats personligen, dels genom att planera och genomföra resan. men 

också genom att när jag ställdes inför nya och oväntade situationer under vistelsen i Sydkorea så 

fann jag också lösningar för dessa.  

Om jag gör en liknande resa i framtiden kommer jag ha stor nytta av vad jag varit med om och 

lärt mig. 
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Erfarenheter ur ett professionellt perspektiv 
Jag tycker att det här projektet har gett mig erfarenheter från början till slut. 

Vi har trots allt lyckats genomföra ett projekt av ganska stora mått med tanke på att vi ”bara” är 

studenter. Jag har dessutom både medverkat i och påverkat under projektets alla processer. Även 

om jag inte hade ansvaret för att kontakta band, leta vandrarhem osv, så har jag ändå varit 

delaktig i allt och lärt mig en del om detta under tiden. 

Vidare tycker jag att pandadräkten blev ett bra exempel på att om man bara ger sig fasen på att 

det ska gå så kan man åstadkomma extraordinära saker. För vid första tanken på att tillverka en 

pandadräkt av så pass höga mått kändes det nästan omöjligt.  

Vad gäller manus så känner jag verkligen att jag förstått vikten av att ha ett färdigt sådant innan 

man börjar på själva filmandet, särskilt när det gäller större projekt.  

Det var tur att vi lyckades improvisera så pass mycket med scener som vi gjorde, annars tror jag 

inte vi fått ihop det över huvud taget. Själva resan var dock väldigt välplanerad och gick 

synnerligen smärtfritt från avresa till hemkomst.  

En annan skriftlig erfarenhet jag fått är arbetet med projektplanen. Den har fått skrivas om ett 

flertal gånger på grund av att innehållet inte stämt överens med vad vi gjort, eller har 

tidsplaneringen varit helt åt fanders. Så att saker och ting tar längre tid än man tror har jag 

verkligen märkt av under projektets gång. Men jag kommer också ha det i åtanke nästa gång jag 

ska planera något så jag inte gör om samma misstag.  

Filmandet tycker jag själv att jag blivit säkrare på. Mycket tror jag p.g.a. att jag fick ansvaret för 

detta, och då är det mitt ansvar att materialet håller en hög nivå så folk inte blir besvikna på det 

arbete man utför. Värt att nämna tycker jag är att vi hade kul större delen av filmtiden, vilket 

gjorde att jag kände mig avslappnad och lättare kunde fokusera på det jag skulle göra.  

 

Jämförelse av Standfast och Sugarplum Fairy versionerna 
Om man jämför de båda videorna så är de rent bildmässigt lika, men jag tycker att de förmedlar 

helt olika känslor. Standfast låten är lite dystrare så som vi ville ha det från början, men det är 

ingen framåtrörelse i den vilket gör att man tappar intresset för låten halvvägs in. Detta gör i sin 
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tur att man tappar intresset för videon, vilket inte är bra. Givetvis talar jag inte för alla nu, men 

eftersom jag själv känner så vill jag inte stoltsera med videon ihop med den låten. 

Sugarplum Fairy låten frambringar däremot ihop med videon en massa känslor hos mig som gör 

att jag gärna vill se mer av den. Tragiken runtom pandan tycker jag fortfarande finns där, men på 

ett något komiskare plan. 

Summa summarum tycker jag den andra versionen av videon blev precis så bra som jag kunde 

önska och jag känner mig stolt över resultatet.   

 

Pandavideon - Patrick 

Introduktion till Pandavideon 
Det här arbetet bottnar nog egentligen i en gammal sketch till en ninja idé som vi ville göra. Jag 

vet att Markus och Stellan jobbade med en animerad ninja film och att Stellan är ninja fanatiker. 

Jag var lite skeptisk till att åka utomlands när jag först fick höra om idén, och då handlade det 

mest om den ekonomiska biten. Man är ju inte direkt stenrik som student och försökte bara vara 

lite realistisk. Men Markus och Stellan var villiga att säga upp sina lägenheter och flytta hem 

resp. in hos mig för att ha råd med projektet. Hur det sedan gick från en ninja idé till en panda 

som huvudperson vet jag inte riktigt. Kommer bara ihåg att vi upptäckte efter ett par ninjafilmer 

hemma hos Stellan att det skulle bli svårt att få tag på asiatiska skådispelare och statister, vilket vi 

behövde för att genomföra idén. Men det var Markus förslag till att vi skulle åka utomlands och 

till Asien, närmare bestämt till Kina. Panda är en nationalsymbol för Kina och det var nog på den 

vägen idén föddes, att vi sedan ville skruva till det lite och göra den mer komisk genom att 

förmänskliga pandan och ta in honom till stan istället för ett zoo eller i skogen där den egentligen 

hör hemma tyckte vi skulle bli roligt. Pandahuvudet påbörjades väldigt tidigt av Markus medan 

jag själv jobbade med olika projekt under tiden såsom livemusikvideo inspelning till ett band som 

var på turné i Italien. När vi började läsa på om Kina som land och dess kultur insåg vi att det inte 

skulle bli helt enkelt att genomföra denna inspelning då med tanke på deras strikta och hårda 

lagar. Jag föreslog att vi skulle behålla panda idén men att inspelningen skulle kunna ske i ett 

annat land. Vi pratade om Island (en kontrast till pandabjörnens riktiga liv) och USA för att 

komma åt storstadsbilder och galenskaper men fasthöll att det var Asien vi ville till just för deras 

skönt slitna och rätt så fattiga kultur till utseende skulle ge oss så de bilder vi var ute efter. 
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Brainstorming (Förarbete och manus) 
När vi satt och jobbade med idéarbetet lät vi oss inte hindras av något just för att vi inte ville ha 

några käppar i hjulen för vårt idéarbete. Vi målade ofta upp bilder där vi såg pandan gå ostört in 

och ut på alla tänkbara ställen. Att panda skulle ta en taxi till en avlägsen by eller lätt kunna 

förflytta sig i tunnelbanesystemet var något vi hela tiden hade med. Problemet var det att vi 

förlitade oss rätt så mycket på att vi skulle klara av allt det där och därav blev det aldrig något 

riktigt utförligt manus skrivet. När vi väl var på plats för inspelning så var det inte lika lätt att 

utföra de scener som vi hade målat upp. När vi kände att vissa bitar inte gick att genomföra 

försvårades vårt fortsatta manusskriveri som vi hade planerat att fortsätta med i Sydkorea. På så 

sätt blev det att vi spelade in en hel del improvisations scener vilket gjorde att redigeringen inte 

gick lika lätt som vi hade planerat. Men tack vare att vi noga antecknade vad vi filmat och hela 

tiden såg till att få de huvudscener inspelade som vi visste skulle fungera fick vi till slut ihop det. 

Kan tilläggas att det är rätt svårt att planera scener när man inte har varit på plats och rekat innan 

inspelning. 

 

Sponsring 
När det gäller sponsringen så visste jag att vi var väldigt sent ute och förväntade mig inte heller 

att vi skulle få några pengar. Men vi kände att vi lika gärna kunde försöka. Jag skrev då till 

skillnad från det första utkast som gick till band/artisterna gällande artist sökningen ett ganska 

utförligt mail om vilka vi var och vad vi skulle göra och redovisade även en budget för att visa att 

vi var så seriösa som möjligt och även få snabbare svar, samt minimera antalet mail då vi hade 

ont om tid. Vi vände oss till Netport och till Sparbanken i Karlshamn då vi kände att dem lättare 

skulle känna till vilka vi var genom BTH. Sparbanken visade ett intresse i ett svarsmail där vår 

kontakt sa att han skulle höra av sig men gjorde det aldrig. Det blev ingen sponsring men det 

hindrade oss inte från att genomföra projektet och vi lyckades även om det var knapert sista 

veckan tack vare vår budget planering.   
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Veckoreflektion månad för månad 
 
Oktober 
Började skriva ner de tankar och idéer vi hade ang. Sydkorea resan. I det här stadiet hade vi dock 

inte bestämt oss för att åka till Sydkorea utan det var Kina som var vårt mål. Det var också ninja 

film som vi spånade idéer på, genom att skriva upp olika synopsis och frågeställningar till oss 

själva för att få igång tänkandet till ett ninjamanus. Vi spånade även på kartong-musikvideon där 

jag skrev ner lite olika förslag på hur videon kunde utspela sig. Parallellt jobbade jag med 

redigering i Avid och DVD meny uppbyggnader i Adobe Encore för att lära mig programmen. 

 

November 
Fortsatte skriva och spåna vidare på ninjamanus och musikvideo idéer. Började kolla upp band 

och artister till våra två musikvideo idéer, (Pandan och kartong videon) för att se vilka som skulle 

lämpa sig bäst. Började även kolla upp priser på allt tänkbart ang. resan så som flyg, boende, mat, 

valuta mm. 

Jag var även iväg fyra helger och jobbade som kameraman på julgalan i Skåne. En stor gala som 

sändes live på storbildsskärmar inför publik. Kända artister som Titiyo, Peps Person, Timbuktu, 

Anders och Måns mm medverkade. Riktigt lärorikt. 

Jag satt även och redigerade i Avid för att sätta mig in i programmet. Gjorde klart min showreel 

för att kunna visa artisterna vad vi kan och håller på med för att lättare ge dem en konkret bild när 

vi ska sälja in våra idéer. Vi har även haft möten och diskuterat vad vi kommit fram till gällande 

resan. 

 

December 
Kollat upp vad det finns för lämpliga band till de olika video idéerna som vi har. Mailat dem och 

hört efter om det finns något intresse. Finslipat kartong musikvideo idén, den börjar bli klar. 

Kollat upp lite med visum så vi vet vad vi ska ha för nåt (visum till Kina då vi fortfarande hade 

det som resemål) Filmat julgalan under helgen. 
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Januari 
Skrev ut visumpapper ang. Kina. Planerat och förberett mig inför en Italienturné med ett band 

som jag ska följa med och göra en live musikvideo åt. Gick igenom låten så jag i stort sett kunde 

den utantill för att underlätta filmningen, planerat in vinklar och bildutsnitt. Påbörjat Helvete 

musikvideon, filmat bandet i greenscreen, tankat in materialet och redigerat och börjat keya. Gick 

åt mycket tid till Helvete videon, redigering, keying och synkning har varit prioritet ett. 

 

 

Februari 
Åkte iväg till Italien en vecka och filmade livevideon till bandet Helvete som jag följde med. 

Kollat av svar från artisterna som jag mailade ang. panda- och kartongvideon. Fick svar från de 

tänkta artister jag mailat. Helene Josefsson var en av de tänkbara men avböjde tyvärr då hon 

pratat med sitt skivbolag. Hon gillade dock vår pandaidé väldigt mycket. Mailade nya band och 

artister för att få tag på fler intressenter. Tankat in materialet från Italien i Avid och påbörjat 

redigeringen av livevideon. Mailade Sparbanken ang. sponsring. Fått tag på en ny artist i stället 

för Helene. Standfast heter de. Stellan fick klart pandadräkten och jag hjälpte till med 

finputsningen av huvudet och tassarna. Fick tillbaka kroppen från sömmerskan. Jag bokade, gick 

igenom och packade all utrustning som vi skulle ha med oss. Resan blev framskjuten pga. ett 

snöoväder som drog in över södra Sverige och Danmark. 

 

Mars 
Gick igenom de sista förberedelserna inför resan. Vi reste iväg den 9:e mars mot Seoul i 

Sydkorea. Tog tåget till Köpenhamn och sen flyget till Frankfurt där vi bytte flyg till Seoul. 

Resan tog lite mera än 10 timmar med flyg. Vi landade i Seoul runt 1 på dagen på lördagen. 

Eftersom vi inte riktigt visste vart vi skulle så tog vi en taxi till det vandrarhem som vi bokat på 

nätet. När vi väl kom fram så var det tydligen fullbokat och vi fick ta in på ett annat vandrarhem. 

Man fick en riktigt fet jetlag och sov rätt mycket första dagarna när vi kom fram. När vi vilat upp 

oss påbörjade vi att testfilma och tanka in material för att se hur det såg ut. Den första veckan i 

Seoul spelade vi i stort sett bara in nattscener, då det passade oss bra eftersom vi hade vänt på 

dygnet så pass mycket efter den jetlag man drog på sig. Vi körde väldigt intensivt och fick 
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mycket gjort den veckan. På dagarna kollade vi in tänkbara inspelningsplatser som vi sedan åkte 

till på nätterna. Min huvuduppgift var att spela pandan. När jag inte var utklädd till pandabjörn 

kollade jag runt efter nya inspelningsplatser och filmade även en hel del klippbilder där pandan 

inte är med. Vecka två började vi spela in på dagarna för att få de dagsscener som vi ville ha. Vid 

det här laget kände vi till många lämpliga inspelningsplatser då vi gått och åkt runt med 

tunnelbanan nästan varje dag, för att utforska. Vi bytte vandrarhem till ett annat då vi kände oss i 

vägen på det första vi bodde på. Anledning var att sonen och mamman som ägde vandrarhemmet 

sov i hallen så vi väckte dem varje gång vi kom hem på nätterna. Sista helgen planerade vi in en 

tripp till Sydkoreas enda bambuskogen som lång ca 30 mil söder om Seoul. Vi tog oss dit med 

buss och hjälp från en kille som jobbade på vandrarhemmet. Vi hade ingen aning om hur det 

skulle se ut i bambuskogen eller om vi fick filma där men vi tog oss in en bit i skogen och körde 

på ett par timmar för att sedan ta bussen hem igen. De sista fyra dagarna blev det inte så mycket 

inspelat då vi kände att vi hade fått ihop tillräckligt med material och dels för att det regnade. 

Hemresan gick bra trotts det åskväder som drog in. Vi flög mitt i åskvädret och det blixtrade och 

dånade precis utanför planet. Riktigt läskigt men väldigt vackert att se från ett annat perspektiv än 

de man ser från marken, önskar att jag filmat det hela. 

 

Erfarenheter 
Det var väl egentligen inte själva resan som skulle ge mig de erfarenheter jag var ute efter. Det 

var inte därför jag ville göra det här projektet utomlands. Visst lär man sig alltid nåt nytt av att se 

och uppleva saker, vilket man oftast gör när man reser. Så hur man än vrider och vänder på det 

går det inte att undvika nya upplevelser när man gör en resa vilket bidrar till nya erfarenheter på 

ett eller annat sätt. Det jag egentligen var ute efter var att försöka få det här projektet lite utöver 

vanliga examensarbeten, jag ville ha med mig något som folk eventuellt arbetsgivare skulle höja 

ögonbrynen för och få sig en funderare att den här mannen drar sig inte för att resa, lägga ner tid 

och energi på större projekt. Det kanske inte anses vara så stort ute i media världen men om man 

ser och förstår att man gjort det som student så blir det genast lite större, då man oftast inte har 

resurser eller pengar till ett sådant här projekt. Jag älskar verkligen att resa och räknar nästan med 

att det kommer att bli så i arbetslivet och det vill jag visa genom det här arbetet och tidigare 

arbeten som jag har i min portfolio. Det jag fick med mig från den här resan som jag även har fått 

 19 



Musikvideo/Pandavideo 
Stellan Henningsen, Patrick Andersson 

 
från tidigare arbeten är att det går om man bara ger sig fan på det och vet vad man vill. Det som 

jag haft svårt för innan är att ta för mig och våga fota/agera på okänd mark, vilket jag har blivit 

betydligt bättre på och det vet jag att det är ett måste om man ska få med sig bra material hem. 

Det här projektet och tidigare arbeten har även hjälpt mig att våga stå för mina idéer och även 

våra tro på dem. Vilket delvis har att göra med att vi åkte ner utan ett färdigt manus och fick 

improvisera fram idéer, från min sida var det mestadels att våga agera som panda bland massvis 

med människor bl.a. i tunnelbana på gator och barer, men också komma upp med olika vinklar 

och förslag till inspelningsplatser.  

 

Erfarenheter ur ett professionellt perspektiv 
Ska man se erfarenheterna ifrån ett professionellt perspektiv så kan jag nämna några av de saker 

som jag jobbat mest med. Jag har fått betydligt mer erfarenhet och är mer förstående i hur det går 

till när man ska sälja idéer. Jag har även blivit mer självsäker som man blir när man klarar av nya 

saker man inte gjort tidigare. Men även att uttrycka mig i skriftlig form och veta att det går vara 

personlig i sina mail och att man inte behöver följa en viss mall, det är ju trots allt vanliga 

människor man skriver till. Eftersom jag la ner mycket tid på att försöka sälja våra musikvideo 

idéer till artister, vilket jag inte gjort förut, hade jag inte en aning om hur jag skulle utrycka mig 

eller hur jag ens skulle gå tillväga. Jag började med att kolla igenom olika bokningsbolag på nätet 

för att se vad de hade för band och artister. Därefter kollade jag upp banden via deras hemsida för 

att lyssna på deras musik. Jag mailade skivbolagen för att se vilka band som de hade aktuella med 

nya singlar och förklarade vilka vi var och vad vi hade för grundidé. Jag mailade även direkt till 

de band som jag hittade direktkontakt till. De som nappade och hörde av sig på en rätt så enkel 

och kortfattad presentation av oss själva och videoidén mailade jag tillbaka och berättade mer. 

Eftersom jag aldrig har sålt in en videoidé till band som jag inte känner sen innan, valde jag att ge 

en enkel, rak och ärlig presentation utan att säga för mycket om själva videoidén. Vet inte om det 

är det bästa sättet, men kände att jag inte ville dela med mig av de videoidéer till band som jag 

inte har fått kontakt med. Helene Josefsson fick jag tag på genom att jag lyssnade på P3 då hon 

gästade ett program där hon spelade live. Jag tyckte att den låten och texten passade så bra in till 

vår pandavideoidé att jag var tvungen att få prata med henne. Hade aldrig hört talas om henne 

innan och letade förgäves efter en kontakt mail. När jag inte hittade någon, mailade jag P3 och 
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förklarade att vi ville göra en musikvideo och bad om hennes mail. Hon hörde av sig två dagar 

senare och jag förklarade idén vilket hon nappade på. Tyvärr blev det inget med henne då hon 

pratat med sitt skivbolag och de ville att hon själv skulle vara med vilket inte passade vår idé.  

Kontakter är A och O vilket inte är så svårt om man bara är tydlig och visar att man är seriös när 

man frågar efter t ex en artist. 

 

Jämförelse av Standfast och Sugarplum Fairy versionerna 
Om man jämför de två olika versionerna av musikvideos som vi fått ihop, så förmedlar de två 

helt olika känslor. Anledningen till att vi gjorde två versioner var för att vi inte blev helt nöjda 

med bildsättningen till låten Devil med Duon Standfast. Vi kände att det saknades framåtrörelse 

och blev därmed rätt så missnöjda. Den andra låten med bandet Sugerplum Fairy blev betydligt 

bättre i våra ögon. Det blev mer flyt i klippningen och bilderna passade bättre ihop till texten. 

Efter flertalet timmar av redigering till låten Devil upptäckte vi att det inte skulle gå att få ihop 

ett rättvist och önskat resultat. Anledningen var den att vi inte satte oss in i musiken tillräckligt 

för att förstå vad låten förmedlade för känslor. Det bidrog till att efter ungefär 1 minut in i låten 

var det helt omöjligt att hålla kvar framåtrörelsen med det bildmaterial vi fåt med oss hem. Jag 

ville verkligen inte ge upp videon utan fortsatte redigera för att få ihop en version. När Stellan 

sedan kom upp med en ny låt testade jag att redigera om bilderna och det blev som vi hade tänkt 

oss. Komiskt, intressant och en framåtrörelse som anspelade på texten. Men tydligt är att alla inte 

håller med oss där utan ser videorna som två videos med olika känslor, vilket det också är. Jag 

personligen ser videon till Standfast som ett första utkast och inte som en slutgiltig video (ingen 

video som jag skulle kunna stoltsera eller stå för) Musiken har en väldigt stor betydelse när man 

gör en musikvideo. Passar inte bilderna in till text och musik blir det helt enkelt ingen bra video 

och det var där allt föll, låter kanske enkelt att lägga all skuld på låten men det bevisas genom att 

den senare versionen och även den slutgiltiga blev så mycket bättre och vilken jag är väldigt nöjd 

med. 
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Reflektion 

Stellan och Patrick 
Det här kandidatarbetet har varit väldigt spännande och lärorikt på många sätt då vi har valt att 

göra ett projekt baserat på tidigare erfarenheter, och utveckla våra befintliga kunskaper genom att 

göra en greenscreenbaserad musikvideo med animationer. Att blanda enkel grafisk 

design/animation med den hårda musikgenren gjorde att vi fick ett relativt nyskapande resultat. 

I pandavideon valde vi att ta en större risk genom att ta projektet till det något vi inte gjort 

tidigare. Det var riskerna och möjligheterna, men även omöjligheterna som drev oss att 

genomföra idén. Det vi var ute efter var till stor del erfarenheter utöver det vi redan hade, men 

även att åstadkomma ett annorlunda och intressant resultat genom att blanda en förvirrad panda i 

en asiatisk storstads miljö utifrån ett svenskt perspektiv. Beskrivs mer i våra egna reflektioner. 

 

Reflektion – Stellan 

Helvete - King of seeds 
Under arbetet med Helvete musikvideon kom tidigare erfarenheter med filmning mot greenscreen 

väl till sin rätt då ljussättningen är mycket viktigt för att få ett bra resultat, vilket jag känner att 

jag har relativt bra koll på nu. Dessutom var filmningen väl planerad, vilka vinklar som skulle 

filmas och hur bandmedlemmarna skulle röra sig, vilket det inte varit i samma utsträckning vid 

tidigare projekt. På det hela taget så var projektet väl planerat och arbetet flöt då på bra.  

 

Pandavideon 
 
Hur gruppen har fungerat 

Så här i efterhand kan jag konstatera att vår grupp har fungerat bra största delen av tiden. 

Givetvis har det funnits stunder då vi inte alls kom överens, men det har alltid ordnat sig. 

Gruppen som bestod av Patrick, Markus och mig själv formades i ett tidigt stadium, långt innan 

vi egentligen skulle börja på kandidatarbetet.  

Anledningen till att det blev just vi tre skulle jag vilja säga är, att vi jobbat bra ihop förut under 

andra projekt, och att vi ganska ofta tänker likadant, vilket givetvis underlättar när man arbetar 

ihop. 
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Då både Patrick och Markus har starka personligheter, befarade jag att det kunde ge upphov till 

en och annan dispyt under arbetets gång. Men tom när vi befann oss tätt inpå varandra under tre 

veckors tid i Sydkorea lyckades vi hålla sams nästa hela tiden, vilket jag tycker är väldigt bra. 

En bra sak med vår grupp tycker jag var att redan från början hade alla möjlighet att säga sitt och 

påverka alla processer. Det är väl kanske inte det rätta sättet ur en professionell synvinkel, då var 

och en ska en fast arbetsuppgift de styr över.  

Men trots detta fungerade det här sättet bra för oss över lag. Jag tycker också det är viktigt att 

kunna påverka och komma med förslag även på andras områden. 

 

Rollfördelningen har under projektet kommit lite av sig självt. Men vi delade även upp vissa 

arbetsuppgifter efter behov. Idéarbetet gjordes både i grupp och individuellt. 

Under förarbetet tog Markus på sig huvudansvaret för planeringen av resan, Patrick kontaktade 

band och jag jobbade med pandadräkten. 

Under vistelsen i Sydkorea spelade Patrick i första hand pandan, vilket nästan var ett heltidsjobb, 

jag stod för merparten av filmandet och Markus klädde på Patrick dräkten, höll koll på folk och 

allt som hände runt omkring, och filmade även med en extra kamera ibland. 

 

Personlig reflektion 

Vad har nu fungerat bra/mindre bra med vårt arbete? 

Att uppskatta hur lång tid saker och ting kommer att ta att genomföra och även precisera vad det 

är som ska göras är inte lätt, men viktigt. 

Manuset till videon skulle vi ha arbetat mer med innan vi åkte iväg. Fast vi var tre som arbetade 

med det, blev det lite tunt. Vad detta berodde på vet jag inte, men vi är nog alla mer för handling 

än att sätta saker och ting på pränt. Vikten av att ha ett bra och tydligt manus kommer jag att ha 

med mig till nästa gång jag är med i ett projekt. 

Under vistelsen i Sydkorea hade jag som uppgift att filma i första hand det material där pandan 

var med, men även klippbilder och dylikt. Att få ansvaret för filmandet tyckte jag var kul, och det 

var ett bra tillfälle att visa vad man går för. 

Det var även ett gyllene läge för mig att utvecklas, vilket jag också tycker att jag har, känner mig 

också betydligt säkrare på det jag gör nu.  
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Eftersom allt var okänt för oss när vi kom fram, blev det en hel del rekande efter bra 

inspelningsplatser, dit vi senare kunde komma tillbaka och filma.  

Ofta hade vi dock med oss den utrustning vi behövde för att kunna filma scener spontant, om jag 

eller någon av de andra hittade ett bra ställe.  

Det man ska tänka på vid spontanfilmning är vad rekvisitan väger och hur man transporterar den. 

I vårt fall var pandadräkten både tung och bökig. Ett par gånger hade vi t o m problem att få in 

den i en taxi. Kanske ska man ha en extra person med som kan hjälpa till att bära? 

Även om väldigt mycket av filmandet var improviserat, tycker jag att det material vi fick med oss 

hem var mycket bra.  

Däremot gick det inte fullt så lätt att få ihop en berättelse av det som vi hade föreställt oss. Vi var 

nog alla något naiva och optimistiska till hur mycket planering man behöver göra i förväg. 

Givetvis borde vi haft ett ordentligt manus med ett tydligt händelseförlopp, för det kunde vi hållt 

oss till även om man inte kan bestämma inspelningsplatser i förväg.  

Det blev lite bakvänt med videon eftersom vi hade en fix idé till videon som vi sen ville ljudsätta, 

inte som brukligt, att man bildsätter musiken. Anledningen till att det blev så här tror jag är att vi 

egentligen gjorde en kortare version av kortfilmen vi först hade tänkt göra.  

Vi hade problem med att låten och idén inte passade ihop. 

Ute i arbetslivet är det ju låten som är underlaget till ett beställningsjobb och då är det ju inte så 

lätt att byta ut den om man inte tycker att den passar till idén för videon. 

När vi hade hållt på med videon ett antal veckor och inte fått ihop något vi var nöjda med, blev 

det lite tungt. Men till slut hade vi fått ihop en video som vi kunde redovisa.  

Denna fick vi dock så dålig respons på, att vi fick släppa den.  

Fast vi hade så mycket bra material att jobba med blev det inte alls som vi hade tänkt.  

Efter ett tag bestämde Patrick och jag oss för att ändå ge det en sista chans med en annan låt, 

eftersom vi båda ansåg att det inte var filmmaterialet som var den felande länken. 

Efter en tids letande hittade jag en låt som kändes rätt, med gruppen Sugarplum Fairy.  

Fast det inte var den typ av musik vi tänkt från början, passade låten efter några justeringar i min 

mening perfekt till den video vi fått ihop.  

Videon framkallar både en skön känsla men förmedlar även det sorgliga så som vi tänkt oss.  

Det är definitivt något jag känner mig stolt över att visa upp. 
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Reflektion – Patrick 
 
Det här examensarbetet har varit riktigt spännande och lärorikt på många sätt. Jag måste först 

säga att jag har utvecklats själv som person när det gäller diverse saker inom både ramen för 

skolutbildningen och utanför. Och detta har att göra med de projekt som vi har valt att göra. I 

musikvideo projektet med bandet Helvete fick jag använda mig av gamla kunskaper från projekt 

jag gjort innan vilket var roligt då det gav ett bra slut resultat. Kommer att gå in mer på det 

senare. 

 

Helvete – King of seeds 

När det gäller Helvete musikvideon så fick jag användning av mina tidigare misslyckanden och 

erfarenheter då det kommer till greenscreen avdelningen. Så innan vi körde igång tänkte jag noga 

igenom vad som skulle fotas, vilka vinklar och hur dem skulle röra sig/uttrycka sig framför 

kameran då jag hade lärt mig vikten av det från förra gången. På så sätt sparade vi in både 

fotomaterial och tid. Ljussättningen var betydligt bättre den här gången. Det som jag lade ner 

mycket tid på att lära mig var just keying för att fördjupa mig i hur man kan keya ut objekt så bra 

som möjligt med DV kvalitet. Jag fick verkligen kläm på det och det är något som jag kommer att 

ha nytta av i framtida projekt. Det har även varit kul att få vara med under uppbyggnaden av 

bakgrunds miljön till videon. Då det inte är mitt område så var det intressant att få en inblick i 

den arbetsprocessen. I det här projektet har ja förstått vikten av planering, även om vi inte fick 

med allt i idéarbetet och kom på små saker efter hand så har det ändå gått bra och slutresultatet 

blev klockrent. Ibland kan man inte planera allt i förarbetet, utan det kommer oftast upp nya idéer 

under arbetets gång. 

 

Pandavideon  

Hur gruppen har fungerat 

Det var ingen slump att jag Markus och Stellan valde att jobba ihop. Vi har jobbat ihop tidigare 

med div. projekt, sketcher och musikvideos och det har fungerat bra. Även om vi är så pass olika 

i våra arbetssätt. Dock vet jag att det har varit si och så med att slutföra tidigare projekt gällande 
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Stellan och Markus men såg inte det som något större problem då vi alla var så motiverade till att 

göra det här projektet. 

Gruppen har fungerat bra och det har varit förvånansvärt lite konflikter mellan oss med tanke på 

att vi var i väg i tre veckor och bodde och levde så tätt in på varandra. Kan bara minnas att det 

blev en lite tvist mellan mig och Markus när vi var nere i Sydkorea. Vi är lika envisa och det blev 

lite tjafs en dag, kommer inte riktigt ihåg om vad? Minns bara att vi hade olika dagsrytmer under 

några dagars tid och det blev inte så mycket gjort som vi ville, den ena sov medan den andra var 

vaken och tvärtom. Men det löste sig rätt snabbt efter att vi satte oss ner och bestämde vad vi 

skulle spela in för scener och anpassade oss därefter med sömn. Tror Stellan var mer rädd för att 

vi skulle bråka mer, minns att han sa nåt om det.  

 

Arbetsfördelning 

Under förberedelserna till det här arbetet blev det att Markus började med huvudet till pandan 

medan jag höll på med andra projekt, det här var innan examensarbetet hade börjat. Stellan tog 

sedan över hela ansvaret för pandadräkten. När examensarbetet körde igång och vi började prata 

om det här projektet på ett mer seriöst plan (det här var när vi bestämt att vi skulle göra 

musikvideo istället för ninja kortfilm som det var tänkt från början) tog jag på mig ansvaret att 

leta artister och sälja in våra idéer. Det blev ett heltids jobb att maila och förklara och självklart 

försöka övertala artisterna till att ställa upp. 

Jag började med att fundera på vad för sorts musikgenre som skulle passa bäst till våra idéer. Till 

en början hade vi två idéer till två olika musikvideos, pandavideon var den ena som vi hela tiden 

hade tänkt göra. Den andra var en idé som vi kallade kartong idén som skulle passa bäst till en 

snabbare musikgenrer och med mer komik.  

 

Kartong idén 

Den videon blev dock aldrig av pga. att jag tröttnade på artisten som jag ansåg skulle lämpa sig 

bäst slutade höra av sig när vi behövde ha bilder på honom. Grundidén till den videon var att vi 

skulle göra en kartong som vi sedan skulle klistra på bilder med artistens ansikte på alla fem sidor 

och sedan låta folk bära artistens ”huvud”. Vi testade det hela med mitt ansikte påklistrat på en 

kartong innan vi förklarade idén till artisten (bild finns bifogat i Kartongvideo bilagan). Det såg 

hur roligt ut som helst särskilt när man bytte kartonghuvudet och satte den på olika människor. 
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Det skulle ha blivit helt galet kul om man hade bett förbipasserande i Sydkorea bära kartongen 

och fritt agera till musiken. Tanken var just den att vem som helst skulle kunna bära kartongen 

och valfritt agera till musiken som vi skulle ha spelat upp med en liten bandspelare. Den videon 

blev dock inte av som sagt men idén finns nerskriven och är enkel och billig att genomföra vid ett 

eventuellt senare tillfälle. Under tiden som jag försökte få med artisten Promoe till kartongvideon 

jobbade jag även med att försöka sälja in vår idé om pandan till tänkbara artister.  

 

Artist sök 

Jag vände mig i första hand till skivbolaget Burning Heart och bokningsföretaget Luger för att se 

om de hade några aktuella artister, men det såg rätt mörkt ut då inga tänkvärda artister hade 

någon aktuell singel på gång. Jag använde mig då utav myspace.com som idag har blivit en 

riktigt stor band- och artist sida. Där kom jag i kontakt med Bandet Standfast genom en massa 

länkande från band sidor till band sidor. Bandet hade en aktuell singel som de skulle släppa i 

april/maj månad vilket skulle passa oss bra tidsmässigt. Jag mailade då deras kontaktansvarige 

och frågade om de var intresserade av en musikvideo och förklarade idén. Han nappade och 

mailade över låten och sa att bandmedlemmarna inte själva ville vara med, vilket passade oss bra 

då den skulle anspela på en ensam panda i storstan. Vi fick därmed fria tyglar att göra som vi 

ville. Dock fanns det ingen budget till videon från deras sida vilket hade underlättat. Eftersom det 

var i sista stund som jag kom i kontakt med bandet fanns det inte så mycket tid till att planera 

upplägget till låten innan avresan. Men jag bestämde mig för att ta deras låt efter att ha lyssnat 

igenom den ett par gånger. Låten verkade till sin början vara passande till våra idéer som vi hade 

till pandan, och vi upptäckte inte förrän vi kom hem och började redigera att den inte var lämpad 

för att få till bästa möjliga resultat. Jag kommer att gå in mer på varför lite längre ner. 

 

Förarbete 

Samtidigt som jag höll på med artistletandet jobbade jag med att få tag på så mycket information 

om Sydkorea som möjligt för att minimera risker och få mer information om landet i sig. Jag 

använde mig av olika internetsidor (kolla källförteckningen) och en turist/informationsbok om 

Korea. Det som jag la ner mest tid på var att få en inblick i deras kultur och mentalitet för att se 

hur de skulle ställa sig till ett sådant här projekt. Annan viktig information var också vilket väder 

det skulle vara så här års, skulle det överhuvudtaget gå att genomföra videon? Valuta, boende och 
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mat var också en viktig källa att kolla upp. Skulle vi ha råd att bo där, hur och vart bor man som 

turist? Frågorna var många, men besvarades genom en riktigt bra informations sida och boken 

Korea som jag skickade efter. Vandrarhem fanns det massor av visade det sig och varierade en 

hel del i pris. Eftersom jag inte riktigt litade på att standarden (från tidigare resor jag gjort) som 

utlovades via www.Hostelbookers.com valde vi att boka det billigaste alternativet de första 

dagarna för att sedan boka om ifall det inte skulle vara bra nog.  

Eftersom jag hade pandarollen till videon fick jag agera ”mall” under tiden pandadräkten 

tillverkades. Jag hjälpte även till med slutfinishen med tassar och fötter och huvudet. Dräkten 

gjordes till största delen av Stellan och blev klar i sista stund och jag hann därför inte testgå den 

innan vi begav oss. Det var ett riktigt hästjobb att få till dräkten, men helt klart värt jobbet då vi 

blev riktigt nöjda med resultatet. 

Jag jobbade även med att redigera en livevideo åt ett band som jag var med och filmade på deras 

sex dagars Italien turné. Jag filmade ungefär två vinklar per spelning så jag skulle få ihop 

tillräckligt med vinklar för att kunna redigera ihop en video med varierade vinklar och 

klipptempo. Jag lade några dagar innan avresa till Italien på att planera vad som skulle vara 

intressant att ha med i videon, vilka vinklar, vad och hur jag skulle filma. Lyssnade även igenom 

låten så jag kunde hänga med under livespelning på det som skulle filmas. Videon redigerades i 

Avid. Så det har varit många bollar i luften under själva förarbetet innan avresa till Sydkorea.  

 

 

 

Slutord 
 

Musikvideo Helvete – King of seeds 
Arbetet gick som planerat då vi fick möjlighet att genomföra en video utifrån gamla erfarenheter. 

Vi hade alla gjort snarlika arbeten innan fast dock inte med samma resultat. Den här gången 

undvek vi tidigare misstag som vi har nämnt tidigare ang. greenscreenfotografering och 

ljussättning och la ner mer tid på förarbete och planering vilket resulterade i att både vi och 

bandet blev nöjda med resultatet. 
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Pandavideon 
Eftersom vi var lite naiva och inte lade tillräckligt stor vikt på manuset och att låten vi hade valt 

visade sig inte passa gentemot vår idé så blev resultatet inte som planerat. Den mesta tiden lades 

på research kring resan och tillverkning av pandadräkten. Materialet som filmades blev bra men 

eftersom vi inte hade ett tillräckligt utförligt manus att utgå från så fick mycket av filmningen 

improviseras. Efter mycket redigerande beslöt vi oss för att byta låt då vi inte blev nöjda med 

resultatet till bandet Standfast. Den nya låten med Sugarplum Fairy gjorde att vi uppnådde det 

slutresultat vi eftersträvat. 

 

 
 

Källförteckning 
Boken Korea har använts till research om Sydkorea. ISBN 1-74059-449-5 

www.tour2korea.com Research om Sydkorea. 

www.Hostelbookers.com Till bokning av vandrarhem.  

www.myspace.com Band/artist letande 

 

 

Bilagor 
Projektplan 

Brainstorm till pandavideo i Kina 

Brainstorm till pandamusikvideo II 

Musikvideo idé (Kartong) 

Musikvideo idé (Kartong) 2 

Kontakt Lista 

Sponsoransökan 

Band och artister 

Kina visum 

Möte med Kjell Grede 

Musikvideo mail först utkast test 
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*Samtliga bilagor utöver projektplanen finns i egna dokument nerpackade i Bilagor.rar 

 

 

II Ordlista 
 
Greenscreen – En grön bakgrund som kan vara antingen i papp eller i tyg.  

Keying – Eng. beteckning på att digitalt plocka bort den gröna bakgrunden så endast föremålet 

som man fotat blir kvar.  

Postproduktion – Innebär att man efterarbetar bilderna så som beskär, ändrar färger, trycker till 

kontraster mm för att uppnå önskat resultat.  

After Effects – Ett efterarbetningsprogram till rörlig bild, ingår i familjen Adobe. 

DVD Adobe Encore – Ett enklare program som man gör DVD menyer. 

Avid – Redigeringsprogram för rörlig bild. 

DV - (Digital video) Har varit standard för videokameror sedan 1996. Har inte lika hög 

bildupplösning som HDV 

HDV – (High definition video) En utvecklad variant som har högre upplösning än föregångaren 

DV. Högre upplösning gör att man får bättre kvalitet.
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Bakgrund/ Mål: 
Två musikvideos 

Pandavideon kommer att handla om en ensam och ledsen panda i storstadsmiljö i en främmande 

värld av Sydkoreaner och storstadsmentalitet. Videon kommer att spelas in i huvudstaden Seoul 

för att öka känslan av ensamhet och bortkommenhet. Rent tekniskt blir det DV och bildkvalitén 

blir därefter, men vi har tänkt till två gånger och ska försöka använda den lite dassiga kvalitén till 

vår fördel så den också bidrar på ett positivt sätt till handlingen så som handhållen kamera för att 

öka den förvirrade ensamhetskänslan till pandan. Pandadräkten kommer vara "State of the art" 

och så nära en riktig panda man kan komma. Det kommer därför kräva mycket av våra 

hantverkskunskaper och det kommer att testa prov på vår kreativitet till det yttersta med tanke på 

den knapra budgeten. 

 

Musikvideon - Helvete kommer vara så digital som möjligt, dvs. den kommer spelas in i 

greenscreen. Vi kommer sedan keya ut medlemmarna och klippa in dem i en digitalt uppbyggd 

statsmiljö av stillbilder med rörlig grafik. Musiken kommer vara av genren Hardcore (en 

musikgenrer av den lite mer hårda typen av musik, skrik och skitigt gitarrljud förekommer) vilket 

kommer att höja klipptempot och förstärka den idé om den digitalt uppbyggda statsmiljön som vi 

har, det kommer bli en skön och härlig kontrast. Temat på videon kommer att bli svart/gult. Vi 

vill med dessa två videos visa att vi behärskar både de digitala och det analoga momenten genom 

att få skapa en digital värld till bandet helvete och en så verklighetstrogen analog panda till 

pandamusikvideon. 

 

Syftet: 
Pandavideon 

Att få jobba under andra förhållanden än de vi är vana vid kommer att bli en viktig erfarenhet och 

erfarenheter i sig är ett av syftena. Främsta av allt vill vi även ha något med oss i bagaget som 

väger tungt inför framtiden, det ska väl någonstans ändå mynna ut i jobb har vi tänkt. Om inget 

annat få fler inbjudningar till projekt. 
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Musikvideon - Helvete 

Att verkligen få ta det digitala mediet på allvar och skapa fiktiva miljöer. Att få lägga ner tid och 

kraft på greenscreen fotandet. Att en gång för alla få göra det så bra som möjligt, då med tanke på 

att vi kommer använda DV kameror.  

 

Målgruppen: 
Målgruppen med våra produktioner är musikvideointresserade. Genom att blanda två olika 

musikgenrer och två helt olika videostilar kommer vi kunna nå ut till en bredare målgrupp, från  

bara musikintresserade till videomakare.   

 

Projektmetod: 
För att mål och syfte skall uppnås kommer vi att få ta pengar ur egen ficka och kolla upp och 

styra med allt själva både när det gäller musikvideon med bandet Helvete som videoinspelningen 

i Sydkorea. Men det har vi varit inställda på redan sedan dag 1 och vi är fast bestämda på att vi 

ska klara av projekten. Vi vill verkligen skapa film av våra idéer som vi har, ekonomin ska inte 

hindra oss. Vi har delat upp arbetsuppgifterna, vilket underlättar för oss när vi bara behöver sätta 

oss in i en sak åt gången. Med ett väl genomarbetat manus och idéer och skolans utrustning 

kommer vi att kunna lösa det mesta. Pandadräkten kommer kräva väldigt mycket jobb då vi vill 

skapa den själv, dels för att få sätta vår kreativa sida till och dels för att vi inte har råd och köpa 

en. Musikvideo biten har vi koll på när det gäller manus, idéer och vinklar. Band och låt är redan 

klart. 

 

För att det ska vara kunskapsutvecklande under alla 20p har vi nu i förstadiet delat upp arbetet så 

alla har något att jobba med. När vi börjar bli klara med varsitt, visar vi varandra så alla får tycka 

till. Även viktigt att alla vet hur man har gjort vissa saker så alla lär sig. När vi väl far i väg 

kommer vi även där att dela upp arbetet men alla kommer få säga sitt. Vi vet vad vi alla kan och 

brinner lite extra för, och då känns det naturligt att man tar på sig lite mer ansvar för det man har 

mest koll på. 
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Tidsplan:  

Pandavideon 
Förproduktion – Började spåna idéer lite lätt redan i oktober ang. resan och musikvideos.  

Pandadräkten – Beräknad tid 6 veckor. Tog 8-10 veckor 

Produktion med pandavideon – 3 veckor i Seoul Sydkorea för inspelning. 

Efterproduktion – Räknar vi med 4-8 veckor. Tog 10-12 veckor. 

 

Musikvideon Helvete  

Förproduktion – 2 veckor. Innefattar bokning av bandet till inspelning, idéarbete och 

förberedelser för greenscreen inspelning, ljud och ljus.  

Produktion – Inspelningen en heldag.  

Efterproduktion – Då vi har satt deadline senast avresa för Sydkorea resan så har upp till 7 

veckor på oss. Vi jobbar även parallellt med förberedelserna av pandavideon samt färdigställer 

pandadräkten. Därav den långa efterproduktions tiden.  

 

Ekonomi:  
Pandavideon i Sydkorea 

Tyvärr har vi ingen budget att utgå ifrån, utan vi är begränsade till våra CSN-bidrag. Vi kommer 

att lägga mycket av pengarna på flygbiljetter, kost/logi, vaccination och liknande. Den största 

kostnaden för oss kommer att vara flygbiljetterna. Dessa kommer att kosta oss runt  

8 000 kr per person, tur och retur. Logi kommer också att vara en av de större utgifterna, men 

denna kostnad hade vi fått även här i Sverige. Vi har räknat ut att logi ungefär kommer att kosta  

6 000 kr för alla tre exkl. mat. Eftersom vår huvudkaraktär kommer att vara en panda måste vi 

därför göra en pandadräkt. Kostnaderna för den uppskattas hamna omkring 5 000 kr. Vi kommer 

också att behöva en del DV-band, 15-20 stycken. Dessa kommer att gå på ca 700 kr. Något vi 

mer kommer att behöva är reseadapter för att kunna ladda kamera, dator m.m. Adaptrerna 

kommer att gå på ca 80 kr stycket och vi kommer att behöver 4 stycken. För att försäkra oss på 

att inte bli sjuka behöver vi vaccinera oss och detta kommer att gå på ca 700 kr per person.  

Sedan kommer det säkert att tillkomma andra utgifter t.ex. om någon blir sjuk, eller om något blir 
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stulet. Men den totala summan som det ser ut nu kommer att hamna på ca 38 000 kr.  

Helvete Musikvideon 

Den kommer i stortsätt bara kosta oss DV Band då vi har sagt att bandet själva få stå för resan hit 

till Karlshamn där inspelningen kommer äga rum. 

 

Risker: 
Pandavideon i Sydkorea 

Det finns givetvis risker med ett projekt som detta och vi har diskuterat vilka som är de största 

riskerna för oss och hur vi ska gå till väga för att lösa dessa utifall de uppstår. Sjukdom är något 

vi har räknat med och vi kommer att ge den första veckan för att anpassa oss vid ny mat och 

dylikt innan vi börjar på allvar. En annan risk är att vi får slut på pengar. Om detta inträffar så får 

vi helt enkelt åka hem igen och fortsätta jobba hemma. Om vi skulle bli av med vår kamera så 

skulle vi därefter inte kunna filma mera och hade också varit tvungna att åka hem och fortsätta. 

En av de större riskerna är nog att vi skulle bli ovänner eller oense på något sätt och för att 

åtgärda detta får vi se till att hålla humöret uppe och tänka på att inte trampa varandra på tårna. I 

och med att vi ska till ett helt nytt land kommer vi säkert att stöta på kulturkrockar m.m. Detta får 

vi åtgärda genom att vara pålästa och att försöka sätta sig in i situationen den första veckan. Om 

vi inte hittar några statister så kommer vi själva att agera i filmen.  Det finns ju också självklart 

saker som man inte kan styra över, men vi får tackla problemen när dem kommer.  

Musikvideo - Helvete 

Eftersom allt redan är bokat så ser vi inte att det finns några speciella risker. Skulle väl vara att 

någon blir sjuk eller liknande. Eftersom vi kommer fota bandmedlemmarna var för sig mot en 

greenscreen så kommer vi alltid kunna använda materialet till att få ihop en video. Vi känner att 

vi har stor koll på ljussättning och ljud för att själva inspelningen ska bli så bra som möjligt. 

 

Veckoreflektioner: 
Kommer att skrivas dagligen om vad som händer och skickas in varje vecka i mån av tillgång till 

Internet. (En mall för reflektioner kommer att medtas för att underlätta skrivandet.) 
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Pandadräkten i ett tidigt stadium.              Pandahuvudet får rörlig underkäke. 
 
 

 
Paus i filmandet. 
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