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Förord 
 
Detta har varit ett projekt som har krävts mycket viljestyrka och tålamod för att genomföra. 

Vi vill tacka alla som har varit oss till stor hjälp under vår 10veckors långa resa. Inte minst 

vill vi tacka projektgruppen från Karlshamns AB som alltid har ställt upp för oss. Vi vill 

också tacka Johan Claesson som har varit en drivande hand och stöd. 

 

Detta projekt har varit ett prov på personligt ansvar och drivkraften att genomföra något bra. 

Vi har känt att arbetet har lyft oss ytterligare en nivå gällande vårt tekniska kunnande och 

förmåga att jobba med en större arbetsgivare. Arbete med Karlshamns AB har varit en enda 

stor ballong av erfarenhet som vi kommer att bära med oss under våra arbetsliv. 

 

Sen vill vi naturligtvis tacka oss själva för den support som vi har bidragit varandra. Utan den 

hade detta projekt aldrig kunnat genomföras. 

 

Abstract, Sammanfattning 

 

Svenska 

Ett projekt producerat för Karlshamns AB. 

Detta projekt är en 3D-visualisering av en industriprocess på hur man renar olja från en 

speciell råvara. I detta fall visar vi med Sheanötens hjälp hur nöten skördas, fraktas och sedan 

renas till att användas i kvalitetsprodukter.  

 

Animationen skall på ett pedagogiskt sätt visa betraktaren hur en avancerad process går till. 

Även den minst införstådda skall ha en bra översikt om hur rening går till och det skall bli ett 

slags startskott för att man skall vilja veta mer. 

 

Keywords: 
3d, animation, Karlshamns AB, rendering, modellering, modell, projekt, ljussättning, 

redigering, effekter, texturering, Karlshamn, BTH, media, medieteknik, industri. 
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Engelska 

A project produced for Karlshamns AB. 

This project is a 3D-visualization for a industrial process that shows how to clean oil from a 

special raw material. In this case we want with the sheanuts help show how the nut harvests, 

carry and then clean to be used in quality products. 

 

The animation will show the viewer in an educationalist way an advanced process. Even the 

most inexperienced viewers will have a good insight how the cleaning works, and the point is 

that the animation will function as a trigger for those who are interested. 

 

Keywords: 

3d, animation, Karlshamns AB, rendering, modeling, models, project, lighting, editing, 

effects, texturing, Karlshamn, BTH, media, medie, industrial. 
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Kap 1 – Arbetsbeskrivning 
 

Arbetsgivaren för detta projekt är Kosmetikavdelningen hos Karlshamns AB, går under 

namnet Lipids for Care. Lipids for Care är marknadens största utvecklare och leverantör av 

vegetabiliska fetter för kosmetik och hudvårdsprodukter. De levererar sin olja och fett till 

riktigt stora beställare, exempelvis kosmetikjätten Loreal. Rita Leissner som är 

Marknadsföringsansvarig hos Lipids for Care lade fram ett förslag på ett projekt de skulle 

vilja ha hjälp med. 

 

Det hela började på en av de introduktionsdagar inför Examensarbetet. Rita var på plats och 

inför alla studenter presenterade hon det projekt hon skulle vilja ha genomfört. På ett enkelt 

sätt drog hon de förutsättningar som skulle ligga till grund för produktionens utformning. 

 

Rita ville följande; På ett enkelt sätt visa den industriprocess som används för att framställa 

deras slutliga oljeprodukter. Hon nämnde även i detta skede att 3D var en teknik som skulle 

passa denna sorts av visualisering. 

 

Vi kände direkt att detta var något vill vi arbeta med. Efter introduktionen tog vi kontakt med 

Rita och pratade mer ingående vad deras förslag gick ut på. Vi var båda helt överens att 3D 

var tekniken som skulle användas, det framgick också att det var första gången som hon var 

skulle vara i kontakt med 3D. Detta kände vi som något extra roligt, eftersom att detta skulle 

bli Ritas första intryck av denna sorts av teknik. 

 

1.1 Arbetet tar sin början 

Vi kontaktade Rita omgående och började diskutera fram när vi skulle ha våra 

beredningsmöten. Redan under första veckan tog vi ett möte där vi presenterades inför resten 

av den projektgrupp som skulle vara med och leda arbetet i hamn. Projektgruppen från 

Karlshamns AB huvudsakligen av tre stycken personer. Rita Leissner som projektansvarig, 

Per-Erik och Maria Svensson som budskapsrådigvare. Per-Erik och Marias uppgift var att vi 

på ett korrekt sätt förmedlar riktig information. Under projektets gång fick vi även tillgång till 

Jari Nilsson som tekniskt stöd för hur de kemiska momenten fungerar, samt mekaniken 

bakom framställningsprocessen. 
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1.2 Arbetet fortsätter 

Intrycket av första mötet var att det diskuterades mycket om själva budskapet. Vad som är 

viktigt för Karlshamns AB. Vi hade mer tänkt prata om den tekniska aspekten av hur själva 

processen går till. Dock avbröt vi inte deras diskussioner för vi ansåg att det är viktigt att vi 

förstår helheten av hela sammanhanget. Utifrån våra möten skrev vi ner idéer och förslag på 

hur produktionen skulle kunna lösas. När dessa idéer presenterades på ett av våra 

nästkommande möten märkte vi att det fanns fortfarande lite oklarheter om vad produktionen 

skulle handla om. Vi kände att den pedagogiska visningen av en industriprocess försvann allt 

saktare då frågor om säkerhet, miljö och unika kemiska processer kom upp. Nu hade vi helt 

plötsligt ett projekt, vars omfattning var större än vad någon av oss hade vågat drömma om. 

 

Vi förklarade situationen och menade på att detta var flera projekt i projektet. Vi fick medhåll 

och slutligen var vi tillbaka på ruta ett och funderade över vad som var Viktigt, Vad ska 

finnas med? Detta skulle visa sig vara en fråga som följde med oss under hela projektet. 

 

1.3 Vårt förslag till Karlshamns AB 

Vi ville ge åskådaren ett större sammanhang att referera till, så man förstår Karlshamns AB:s 

internationella omfattning. Därför tog vi beslutet av att starta hela produktionen i Afrika, där 

huvudråvaran Sheanöten ursprungligen kom ifrån. Vi valde ut De tunga punkter som spelar 

den största rollen, eftersom det fanns ingen möjlighet på grund av tiden att gå in på varje 

detalj. Detta visade sig vara en av de största utmaningarna under projektets gång. 

 

Därefter ville vi visa hela produktionsprocessen som i ett enda svep. Själva övergångarna 

skulle sakna realistisk tyngd, men detta för att kunna få ett flyt genom hela processen. För att 

med ett enda drag panorera kameran från det ena produktionssteget till det andra. Detta för att 

motivera en högre grad av pedagogik i momentet. 

 

Varje produktionsmoment skulle sedan förstärkas av en speaker, som förklara de tekniska 

avsnitten i varje del. Speakern poängterar och lyfter fram de delar som är svårare att visa (på 

grund av tidsbrist). Att en speaker skulle vara med i denna produktion var vi alla överens om. 

Karlshamns AB ville inte ha en speaker-fri film. Det absolut bästa hade varit att utesluta en 
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speaker över huvudtaget, men vi var i alla fall tidigt överens om speakerns roll i 

produktionen. Nu hade vi ett förslag att jobba med. 

 

1.4 Det praktiska 

Vårt första steg i det praktiska arbetet var att ge Rita och de andra i projektgruppen en hum 

om hur det visuella kommer presenteras. Därför jobbade vi fram ett bildmanus, väldigt enkelt 

sådant som man lätt skulle kunna tillföra ändringar i. Bildmanuset presenterades inför 

gruppen och efter mindre ändringar fick grönt ljus att fortsätta. 

 

Vi kom nu in i arbetet med vårt referensmaterial. Vi ville naturligtvis hålla en hög grad av 

realism på våra modeller så därför var referensmaterialet en viktig del i vårt arbete. Som 

åskådare av filmen skulle man sen kunna gå in i fabriken och säga ”kolla, där är ju den där 

maskinen från filmen”. Vi modellerade samtliga modeller som hör till industriprocessen, samt 

de till Afrikascenen. Referensmaterialet skaffade vi med hjälp av Jari Nilsson. Han bjöd in oss 

till fabriken där vi kunde ta hur mycket bilder och film vi ville. Jari svarade också på alla våra 

frågor och berättade ingående hur allt fungera. Jari visade sig bli en väldigt stor resurs för vårt 

arbete. Därefter visade vi våra modeller i en preliminär animation vi hade satt ihop för att 

ytterligare en gång visa dem det visuella. Responsen var väldigt god och för första gången 

uppstod det inga direkta frågetecken. Vi kände oss nöjda. 

 

1.5 Slutfasen 

När slutligen arbetet skulle visas som en prelimär visning för projektgruppen dök en massa 

frågor upp. Vi hade beslutat av oss för att använda två sorters av renderingsmetoder i lärande 

syfte, samt att det skulle ge en bra kontrast mellan Afrikamomentet och processen i fabriken. 

 

Vi hade använt oss av en metod som kallas cellshading. En metod som förenklar den grafiska 

bilden av animationen, man kan referera till en tecknad bild. Se bildexempel 

Här kom det som vi alla hade varit rädda för. Sista-minuten-ändringar.  

 

Arbetet krävde stort tålamod. Detta för att renderingsarbetet är en tid man måste ta i 

beräkning. Att kapitlet Arbetsbeskrivning bara är toppen på isberget av de vi verkligen ha fått 
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gå igenom kan också beskrivas i vårt projekt. Att vår film presenterar en så pass liten, men 

ändå mycket viktig del av en stor kugge som driver ett fruktansvärt stort maskineri. 

 

Det är så mycket som ska till för att ett projekt skall gå igenom smärtfritt. Vi tvivlar på att det 

finns något som heter ”ett felfritt projekt”. 

 

 

Kap 2 – Projektplanen 

 

2.1 Vår personliga åsikt 

Tanken bakom att gå in som student och göra ett större arbete/projekt, som i detta fall 

examensarbetet är att skaffa sig erfarenhet. Det vi menar är att man som duktig tekniker alltid 

kan lösa tekniska problem med hjälp av manualer, logiskt tänkande och lite tålamod. I grund 

och botten vet vi hur programmen fungerar, det finns ett strukturerat moment för hur man gå 

tillväga för att ta an de verkligt svåra uppgifterna. Vi har dock en viktig faktor som måste tas i 

beräkning och det är ”tid”. Frågan är hur kan man ta sig an svåra uppgifter med begränsad 

tid? För det första måste man veta vad man ger sig in på, man måste på ett snabbt sätt komma 

underfund med hur man kan lösa problem nr1 på ett snabbt och bra sätt för att sedan gå vidare 

med problem nr2. Eller varför inte börja med problem nr2, där inte så mycket tid behövs och 

sedan gå tillbaka till nr1 där mer tid behövs för att få bättre marginaler. Hur man väljer att 

strukturera tror vi beror på Erfarenhet. Man måste kunna skaffa sig kunskap på ett sätt där 

man lär sig att misslyckas, misslyckandet i sig är också en erfarenhet. Utifrån detta går den 

klassiska frasen ”man lär sig av sina misstag”. 

 

Visst tror vi att examensarbetet är ett sätt att lära sig tekniken (programvaran) på ett bättre 

sätt. Men att lära sig tekniken är något som sker löpande. Att lära sig mjukvaran är en 

erfarenhet i sig men det är inte där tyngden ligger. Det är allt runt omkring som måste bakas 

ihop för att man med hjälp av sin erfarenhet kunna veta vad det är som är viktigt. Man skulle 

kunna säga att man skaffar sig en erfarenhet om hur man använder sina färdigheter. Ja, för att 

kunna ett program är en färdighet som i slutändan går hand i hand med erfarenhet. 
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Ett examensarbete ger oss insikt i hur vi på bästa sätt kan arbeta med vår erfarenhet på ett 

praktiskt sätt. Vi lär oss faktiskt mer av våra misstag, då vi vet hur vi Inte skall göra. 

Men är det bara Erfarenhet? Nej, ett personligt ansvar över att vilja göra något som känns 

ovant, att prova det man aldrig ställts inför tidigare. 

 

2.2 Examensarbetet i förhållande till läroplanen 

Man ska under examensarbetets gång tillämpa kunskaper och de färdigheter man har ådragit 

sig under Medietekniks utbildning. Detta innebär att man kritiskt skall kunna reflektera på 

projekt och produktionsprocesser i grupp inom gestaltande, tekniska projekt samt finna och 

kritiskt värdera relevanta informations- och kunskapsstrukturer. Projektet i sig skall ha en 

kunskapsutvecklande karaktär inom ämnet Medieteknik. 

 

För att förklara detta mer konkret kan man säga att examensarbetet är uppdelat i olika 

sektioner. Det är två huvudkategorier, en som vi kan kalla produktionsdel och den andra som 

vi kan kalla slutreflektionsdel. Båda dessa moment är väldigt viktiga på sina egna sätt. 

 

Under båda dessa moment har vi en handledare som vi kan falla tillbaka på, både när det 

gäller praktiskt arbete, eller som ett bollplank under idéarbetet. Vi skall tillsammans med 

handledaren komma överens om vår projektplan, samt tidsplanen. Här får handledaren bra 

översikt på hur projektet är upplagt och kan därmed ha klarare blick på vart vi som 

projektdeltagare befinner oss i produktionen. 

 

Under produktionsdelen skall vi göra klart en produktion som har med vår inriktning att göra. 

Här får vi tillämpa våra praktiska kunskaper som vi har tagit del av under våra tre år på 

utbildningen. Men låt oss inte glömma att även denna produktion är ett steg i en lärande 

process. Vi skulle kunna kalla detta en översikt av våra kunskaper. 

 

Sedan skall denna produktion falla tillbaka på slutreflektionen. Här får man chans som student 

att utvärdera sitt arbete och reflektera över vad som gick bra och mindre lyckat. Som sagt så 

är denna del minst lika viktig som produktionsdelen. Slutreflektionen kommer att bygga på de 

veckorapporter vi har skrivit under 10 veckors tid. Dessa veckorapporter utgör en viktig del 

av hela examensarbetet. Tanken bakom dessa är att de ska föras som en sorts ”dagbok” där 
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alla tankar, tillvägagångssätt skall skrivas ner. Här får man en bra möjlighet i slutet av 

examensarbetet att se över sina val och sedan dra slutsatser över vad som har gjorts. 

 

Hela examensarbetet avslutas med presentation inför handledare, samt någon mer lärare för 

annan rådgivning. Detta är en del av examinationen. Examensarbetet avslutas med slutlig 

inlämning av reflektionen, samt en allmän visning av sitt projekt. 

 

För att se projektplanen, se Bilaga 1. 

 

 

Kap 3 – Veckorapporter 

 

3.1 Få grepp över situationen 

När idéarbetet startade vår första vecka kändes allting bra. Vi hade lagt upp en bra strategi 

genom att tackla de största frågorna och sedan klura ut detaljerna mer eftersom. Allting 

började med det beredningsmöte vi hade med Karlshamns projektgrupp som skulle följa oss 

under arbetets gång. Vi kände tidigt att helhetsbilden började ta form och vi kunde under kort 

tid lägga fram våra förslag. Eftersom tempot för idéarbetet hade hållit ett högt tempo kunde vi 

presentera det bildmanus som skulle ligga till grund för den framtida produktionen. 

 

Vi tyckte det var bra att vi snabbt kunde gå ut med ett bildmanus för att eventuellt klara ut 

visa oklarheter som möjligtvis skulle dyka upp. Dock ansåg vi att kraven var tvungna att 

läggas på en rimlig nivå. En annan anledning till med en hård start är att ge oss andrum 

gällande ändringar i produktionen. Kommunikationen var en viktig punkt när vi drog igång, 

med andra ord en öppen dialog, samt nära samarbete. 

 

Vi gav oss själva lite specifika ansvarsområden, för att hindra så att inte vi gör om samma 

saker eller lägger krut på saker som redan är gjorda. Joakim fick hålla i den mer 

administrativa delen, som bland annat innefattade att vara kontaktperson för projektet. Stefan 

fick ansvaret för att ta fram lite tekniska lösningar på vissa problem. Vi kompletterade 

varandra väldigt bra och visade sig vara ett vinnande koncept för vår arbetsstrategi. Under 

detta tidiga skede låg vid bra till, även långt före vår tidsplanering. 



Blekinge Tekniska Högskola - Examensarbetet 2005 - Slutreflektion 
Industrivisualisering Karlshamns AB 
Joakim Ottosson och Stefan Eriksson 
 
 

11 

3.2 Vårt pratiska arbete börjar 

Eftersom starten hade gått väldigt bra och idéarbetet hade gått mycket bättre än väntat så 

började vi så smått med den praktiska delen. Detta innefattade att börja skaffa sig 

referensmaterial på vad som skall finnas med i produktionen. Vi kontaktade Jari Nilsson från 

Karlshamns AB som gladeligen guidade oss runt i fabriken och visade oss ingående varje 

moment. Vi filmade, fotograferade och tog så många broschyrer vi kunde komma över. 

 

Jari visade oss varje steg i processen exakt i det flöde som sker i produktionen. Detta var 

verkligen uppskattat då vi kunde få en bra överblick hur allt hängde ihop. Detta visade sig bli 

en väldigt produktiv dag med mycket inhämtad information. Innan vi ville avsluta veckan 

drog vi en kort presentation och fastställde vårt bildmanus. 

 

Nu låg vi väldigt bra till om man ser till vår planering. Vår start med detta projekt kunde nog 

inte ha gått bättre. Vi började därför planera inför nästa steg i produktionen. Eftersom vi hade 

fått tag mer än tillräckligt referensmaterial kunde vi nu börja koncentrera oss på 

modelleringen. Planeringen inför modelleringen innefattade att vi skulle gå ihop och få ett 

gemensamt ansvarsområde, att modellera. Naturligtvis ser vi detta som en lärande process då 

båda ska vara så delaktiga som möjligt i den praktiska produktionen. 

 

3.3 Vår första motgång 

Under ett nästkommande möte vill Karlshamns projektgrupp diskutera filmens innehåll, 

tydligen hade det dykigt upp lite oklarheter gällande handlingen. Detta utvecklande sig till att 

bli vår första riktiga motgång. Oklarheterna gällde budskapet i filmen. Ordet budskap var ett 

nytt begrepp i detta projektsammanhang. Filmen skulle inte längre visa en process utan även 

innehålla ett budskap. Detta budskap kunde innefatta säkerhet, miljö och olika sorters 

produktionskoncept. Genast tog projektet en svårare kurva och flera frågetecken började 

uppenbara sig. Detta medförde att ett steg tillbaka i produktionen fick göras, att ytterligare få 

gå tillbaka till bildmanuset och se över dess innehåll. Detta innehållsproblem visade sig spöka 

för oss genom hela produktionen. Det fanns hela tiden ändringar som skulle göras och 

innehållet fick ständigt ses över. Ibland kändes det som om man hade kört fast på grund av att 

kommunikationen började avta i slutet av projektet. Mycket av tiden och kraft spenderades på 
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att komma på en lösning som passade alla. Vi började till slut få känslan att ta på oss mer än 

vad vi klarade av. 

 

3.4 Vårt praktiska arbete fortsätter 

Modelleringen drar igång för fulla muggar. Vi har märkt att det är vissa detaljer som har 

dragit ut på tiden, men vi kämpar för att hålla tidschemat. Dock känner vi att läget är under 

kontroll, men det kan också beskrivas som en falsk känsla. För att arbete upp vårt flöde 

utvecklade vi ett modelleringsschema. I detta schema framgår det vilka modeller som skall 

göras, samt vem som ska göra vad. Vi diskuterade kring vem som skulle modellera vad och 

lösningen kom av sig själv. Vi ville ge varandra lite utmaning och svårigheter, så att ta de 

”lättaste” modellerna att modellera föll aldrig oss in. 

 

3.5 Det grafiska utseendet och renderingen 

Nu har vi kommit det till det skede då vi får börja bestämma över det grafiska gränssnittet på 

produktionen. Vi pratade mycket om att jobba med fotorealistiska renderingar, till en viss 

mån. Men efter att Stefan kom med förslaget att gå ifrån den sorts teknik och prova något 

nytt, började vi prata om alternativa lösningar.  Ett alternativ som var återkommande var 

Cellshading. Cellshading är en teknik som gör att objekten drar till sig ljuset på ett annorlunda 

sätt och ger det en mer cartoonish look. Vi kom överens om att ge det en chans men samtidigt 

bestämde vi oss för att ge filmen lite mer kontrast och valde därför att göra vår första scen i 

”vanlig” renderad 3D. En rolig idé att försöka blanda två stilar och se hur de fungerar 

tillsammans. 

 

Tiden är ett återkommande problem som vi inte lyckas få bukt med. Vi ser över vår 

tidsplanering och märker rätt omgående att vissa saker måste prioriteras om. Det är nu man 

börjar märka hur tidschemat förhåller sig det verkliga arbetet. Det vi menar är hur en sak 

kanske tar längre tid än väntat, medan en annan del tar mycket mindre tid. Därför tvingas man 

att göra omprioriteringar. När man jobbar mot en extern kund kan sådana omprioriteringar slå 

både på gott och ont. När det gäller vår rendering så kunde vi glatt konstatera att vi kunde 

pressa ner renderingstiden oerhört. 
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3.6 Det första materialet på väg ut 

Utan att ha rådfrågat projektgruppen från Karlshamns satte vi oss ner och började Cellshade:a, 

samt animera våra objekt som i slutändan skulle bilda vår produktion. Det som låg oss 

närmast i tiden är den primära visning vi har för Karlshamns. Syftet med denna första visning 

av animationen är att projektgruppen skall få en känsla över hur det kommer att se ut när det 

är klart. Så vi animerar nästan hela processen i ett enkelt flöde, beger oss till Karlshamns för 

att göra denna primitiva visning av animationen. Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över 

hur reaktionen skulle bli. Det farliga är med primära visningar är att kunden får en skev bild 

över hur det kan se ut. De kan mena; ”ska det se ut så här tråkigt och grått? Vart är alla 

färger?”. Det var viktigt att vi förklarade ingående vad de skulle få se och hur tanken bakom 

ser ut. Efter visningen var reaktionen väldigt positiv, nästan lite överväldigande. Vi fick ett 

stort förtroende att fortsätta i samma spår. Det kändes för oss att ytterligare en byggsten var 

på plats och vi hade fått grönt ljus att producera ut material som sedan skulle kunna redigeras 

ihop. Vi skulle kunna kalla det för ytterligare en milstolpe i projektets historia. 

 

Vi lyckades rendera ut vårt material på bara två veckor. Här kände vi riktigt hur vi tog in den 

tappade tiden på vårt tidschema. Att nästan fram till den femte, sjätte veckan har vi nu kunnat 

börja se någon form av resultat av en riktig film. Det kan kännas rätt frustrerande att jobba så 

pass länge utan att riktigt veta hur det kommer att se ut i slutskedet. 

 

3.7 Vår visning - tillbaka till verkligheten 

Det började dra ihop sig till ytterligare en visning av animationen för Karlshamns, en mycket 

viktig visning. Detta var den slutliga versionen av det visuella och nu fanns det inte längre 

plats för större ändringar. Vi började känna att kommunikationen under detta skede hade varit 

lika med noll. Vi hade kört vårt eget race och nästan lagt den ”administrativa” delen på 

hyllan. Dock gick vi in i konferenssalen hos Karlshamns med stort självförtroende. Med den 

förra visningen av animationen fortfarande inpräntat i vårt bakhuvud kände vi att detta inte 

kunde gå fel. Visningen började och reaktionen var oväntad. 

 

Vi var tillbaka där vi startade, budskapen. Det fanns fortfarande oklarheter över hur 

animationen såg ut och flera detaljer började diskuteras, samt utseendet av den 

cellshadingteknik vi hade valt att använda oss av. Detta innebar att vårt tidschema ytterligare 
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en gång tog fem steg tillbaka och stressen började göra sig påmind. Det var nu flera delar som 

skulle klaffa inför redovisningen. Inte minst speakern som knappt inte hade börjat diskuteras 

ännu. Det är lustigt att när situationen börjar hamna under kontroll sker en explosionsartad 

kollaps och man tvingas ta ett steg tillbaka och fråga sig vad som hände. 

 

3.8 Stress - den ofrånkomliga faktorn 

Nu hade det verkliga livet gjort sig hörd. Det är så här saker och ting fungerar, lika bra att 

vänja sig. Att jobba med en extern beställare innefattar att tillfredställa vissa behov. Det är 

vad kunden vill ha som är viktigt, vilket är vårt problem att lösa. En kund vill aldrig höra att 

det inte går, utan bara hur det kan göras. Eftersom vi nu befann oss i slutskedet på denna 

produktion och hade en väntande examination var det dags att börja tala klarspråk på vad som 

kan göras. Med det material vi nu hade gjorde vi tillsammans med Karlshamns de ändringar 

som ansågs prioriterade. Vi ansåg nu att den film vi hade gjort var en grund på ett fortsatt 

arbete som sedan skulle leda till den slutgiltiga produktionen. Av någon härlig anledning 

började kommunikationen mellan oss och Karlshamns att fungera igen. En kommunikation 

som skulle ha haft sin kulmen redan vecka tre och fyra, men icke. Tillsammans med 

Karlshamns hjälp lyckades vi plocka fram en animation som visar en avancerad process på ett 

enkelt sätt, alltså, tillbaka till det koncept som låg till grund innan hela det här äventyret 

startade. 

 

Om vi själva skulle ge oss ett pris för vårt stressiga arbete, hade motiveringen låtit såhär: 

”Att under totalt kaotiskt förhållande kunna skapa en produktion så enkel, trots 

påtryckningar från högre makter. Viljan att fortsätta kämpa med att hålla hög klass när 

världen ändå rasar ner över dem. Våra hjältar” 
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Kap 4 – Reflektion 

 

Vi vill göra denna slutreflektion så personlig som möjligt och försöka dra paralleller ifrån 

våra tidiga studieår på Medieteknik. Vi vet att examensarbetet ska prägla alla våra kurser och 

de kunskaper vi har fått besitta under vår tid här i Karlshamn. Men är det verkligen så enkelt? 

Egentligen skulle vi vilja skriva ner samtliga våra år här på skolan och sammanfatta det 

genom ett enda examensarbete, men vi vet att det inte riktigt fungerar så. 

 

Det finns alltid ett intresse i grunden som styr vart man egentligen vill lägga sin tid. Man 

skulle gärna vilja kalla sig specialist och därmed en ovärderlig resurs för ett företag. Vi har 

märkt att för kunna kalla sig specialist måste man även besitta enorm mycket kunskap kring 

andra områden, och med kunskap menar vi återigen Erfarenhet. 

 

4.1 Vår projekthantering; Kommunikationen 

Här skall vi gå igenom hur vi valde att hantera vårt examensprojekt och vilka 

kunskaper/erfarenheter vi har burit med oss från detta. 

 

Vi gick in i detta projekt med stort självförtroende, vi menade redan på att detta var ett 

område vi redan behärskade till en viss del. Man kan kalla det för att gå in i någon sorts 

säkerhet. Vi visste att Karlshamns AB var ett större och mer etablerat företag än från vårt 

andra projekt till en extern beställare. Dock trodde vi att skillnaden mellan dessa inte skulle 

vara så stor på grund av att konceptet för produktionen skulle vara snarlik. 

 

Redan under första mötet med Karlshamns fick vi ett annorlunda intryck. Nu hade plötsligt en 

projektgrupp tillsats och nya förväntningar, samt nya krav började ställas. Detta var nästan 

startskottet in i det verkliga livet som arbetstagare från en extern beställare. 

 

Vi har ofta menat på det att kommunikation är en väldigt viktig del av ett sådant här projekt, 

inte minst när antalet inblandade nu hade ökat. Men att styra upp och hantera detta projekt 

visade sig inte vara helt problemfritt. Vi fick hela tiden ta till oss ny information, validera, 

samt diskutera för att sedan kunna genomföra. Problemet här var den oenighet bland 

Karlshamns projektgrupp om vad som skulle finnas med. Det var flera tunga frågor som dök 
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upp och produktionen växte till ett gigantiskt projekt. Så här satt alltså vi, helt nya i denna 

sorts sammanhang och försökte få grepp över situationen. Vi blandade ofta ihop de tekniska 

lösningar som Karlshamns använder sig av i sin process och missförstånden började dugga 

tätt. Men det är först nu som vi förstår, så här efter projektets avslut vilka misstag som 

gjordes. Under tiden vi jobbade insåg vi inte de fallgropar som vi lätt ramlade ner i. 

 

4.2 Kommunikationens utformning, för- och nackdelar 

Redan när flera frågetecken kring animationens/filmens innehåll borde vi ha dragit åt 

kommunikationen allt tätare. Under projektets gång hölls de flesta samtal via telefon och 

Mail. Detta i sig är inget fel. Men det är sättet man utnyttjar det på. Telefon och Mail är två 

enkla medium som egentligen inte kräver någon större ansträngning att använda. 

 

Projektets grundkommunikation var att ta ett möte när nya stora förändringar i produktionen 

gjordes. Då samlades gruppen, diskuterade och tog nya beslut. När väl dessa möten togs så 

fungerade samtalen bra och vi fick mycket sagt. Det var många frågor som togs upp och om 

inte något var bra så sades detta. Med andra ord hade vi fått igång en öppen dialog, till vår 

stora glädje. Dock märkte vi att de förändringar som gjordes under våra möten var väldigt 

stora och påtagliga. Detta i sin tur medförde att vi tappade tid och ibland fick jobba om flera 

saker i produktionen som kanske skulle kunna ses som onödigt. Detta skulle egentligen ha 

kunnat hindras med enkla medel. Om vi hade haft en närmare kommunikation med Rita vid 

telefon vid varje tillfälle då det dök upp ett frågetecken. Att konstant ringa henne eller de 

andra i projektgruppen om det var något som kändes oklart. Istället valde vi att helt fokusera 

på våra tekniska lösningar och glömde lite bort om det innehåll vi tidigare hade pratat om. 

Man skulle kunna säga att vi körde vårt eget race. 

 

Ett mycket bra exempel på detta var under vår slutredovisning för Karlshamns AB. Vi hade 

fått många rosor under vår preliminära visning då vi på ett enkelt och grafiskt sätt visade hur 

själva flödet i produktionen såg ut. På grund av detta så var förväntningarna otroligt höga när 

vi kom till vår slutredovisning för projektgruppen. Att notera är att vi inte hade skickat dem 

något exempel på hur det ”grafiska gränssnittet” för filmen såg ut. När vi sedan spelade upp 

den var reaktionerna blandade. Vi kunde nästan avläsa att många undrade ”ska det verkligen 

se ut så här?”. Med en gång fick vi börja argumentera och motivera våra lösningar. Vissa 
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saker kunde de hålla med om men överlag var det massa ändringar som skulle göras. Återigen 

fick vi ta ett par steg tillbaka och börja om på nytt. 

 

Vår slutsats av detta är att vi enkelt kunde ha hindrat denna ”katastrof” genom att skicka flera 

bildexempel på det ”grafiska gränssnittet”. Detta i sin tur hade medfört att man under ett tidigt 

stadie kunnat förhindra detta. 

 

4.3 Våra lärdomar 

Detta kan nog vara den viktigaste delen i denna slutreflektion. 

Vad borde vi ha gjort? Om man ska utveckla och förklara detta i kronologisk ordning så 

skulle det se ut enligt följande; 

 

Research 

Här en mycket viktig del. Att göra ett projekt åt ett så här pass stort företag som Karlshamns 

kräver att man vet vad man pratar om. Att komma in i ett projekt utan att vara påläst fungerar 

inte. Man måste veta vad företaget baserar sina värderingar samt hur det förhåller sig till sina 

konkurrenter. Vad är viktigt just för Karlshamns? I detta examensarbete var det inga flashiga 

animationer, eller häftig 3D som spelade in, utan budskapet. Vad ville de säga med sin film? 

 

Man kan nästan säga att man började med projektet i fel ända. Vi var helt inne på alla de 

tekniska lösningar vi var tvungna att göra, så många viktiga delar uteblev. 

 

Att därefter 

Att ta ett inledande möte där man går igenom själva projektet. Vad de vill ha gjort, vilka 

förväntningar som ligger till grund. Men viktigast av allt, vad vi kan göra för dem under utsatt 

tid. Vi måste lära oss att genom den gnutta erfarenhet vi besitter kunna säga att; ”si och så 

mycket kan vi göra under den här utsatta tiden”. Vi måste förstå att vi inte är trollkarlar som 

kan göra underverk (jo, ibland, men inom rimliga gränser). Det är superviktigt att vår 

beställare tidigt inser vad de kan förvänta sig. Här måste man vara bestämd och prata 

klarspråk. Återigen så är den återkommande delen ”kommunikation”. 
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Innan men ens börjar tänka på att producera något så skall man presentera en tidsplan inför 

kunden. Tidsplanen ska vara som ett riktmärke för både oss och vår kund. Här kan kunden 

själv välja att hoppa in och be om att få se resultat av produktionens olika steg. Tidsplanen 

skall godkännas. Men räcker detta? 

 

Nej, det tycker vi inte. Det räcker alltså inte med att bara ha en tidsplan och sedan hoppas på 

att allt skall lösa sig efter denna. Man måste börja tänka längre än så. Det som måste finnas är 

en Plan B (om man skulle kunna uttrycka det så). Denna plan ska vara som ett skyddsnät ifall 

något inte riktigt gå som det är tänkt. Med att ha en skyddsplan kan innebära att man redan 

innan arbetets start har börjat diskutera olika sorters renderingsmetoder. Detta för att ha flera 

exempel på lösningar innan man står öga mot öga med problemet. 

 

Det skall även finnas dokumenterat hur själva kommunikationen mellan parterna skall 

fungera. Ett utarbetat system som används kontinuerligt under projektets gång. Detta behöver 

inte innebära att man kontaktar varandra när det finns något att rapportera utan att hela tiden 

hålla en fungerande kontakt. 

 

Vi har också fått erfara hur mycket tid man sparar om man gör ett gediget förarbete. Det var 

mycket tid som sparades in på grund av det mycket ingående referensmaterial vi fick tag i. 

Modelleringen gick väldigt smärtfritt tack vare detta. 

 

När man sedan kommer igång med själva produktionen är det jätteviktigt att beställaren följer 

med i alla steg och moment som görs. Det vi har lärt oss och vill fortsätta eftersträva är att 

göra arbetsgivaren så delaktig i processen som möjligt. Med andra ord låt de vara en aktiv, 

samt kreativ del i projektet. Det kan till och med vara så att man kan ta ett steg tillbaka och 

låta dem komma med egna förslag och lösningar, för att sedan fungera som någon sorts 

teknisk rådgivare. Detta är ett koncept båda parter vinner på. Chansen för missförstånd 

minimeras och man vinner mer i längden. 

 

Vår mjukvara 

Detta har en mycket lärande process gällande vår mjukvara. Vi har fått nya erfarenheter kring 

nya områden. Vi har fått mer känsla över hur lång tid saker och ting tar, samt vår egen 
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förmåga att producera. Med andra ord kan man säga att vi nu känner till våra begränsningar 

mycket mer. Vi vet vad vi kan göra snabbare och vilka saker som tar längre tid. Detta är något 

vi känner att vi hela tiden blir bättre på. Man kan säga att det är resultatet på den erfarenhet vi 

har ådragit oss under detta projekt. 

 

Att arbeta för en extern beställare 

Att som nybliven arbetstagare är detta den bästa erfarenhet man kan ta lärdom av. Att 

verkligen få se hur det fungerar i verkligheten, samt hur det administrativa runt omkring 

fungerar. Vi skulle helt klart välja att göra ett projekt åt en extern beställare till om så nu vore 

fallet. Att göra ett jobb till någon utifrån ställer helt annorlunda krav på dig som kreativ 

producent. Man måste lära sig att se till andras behov, vilket inte kan vara det lättaste i alla 

lägen. När man jobbar på ett eget projekt går man in med helt annorlunda förutsättningar. De 

förutsättningar man ställs inför är de man själv har valt att lägga upp. Man har friheten att 

göra misstag på ett helt annat sätt. Att jobba med ”eget” ligger mer utmaningen i att hålla ett 

personligt ansvar att hela tiden vilja sträva efter det där lilla extra. 

 

När man jobbat mot en extern beställare tvingas man i vissa lägen att gör extra ifrån sig. Detta 

i sin tur medför att man utvecklas. Utvecklingen kan ske i trängda lägen och behöver inte 

alltid vara en trevlig upplevelse. Beställaren kan komma med förfrågningar där man ännu inte 

besitter någon passande lösning. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna sin programvara 

bättre. För en del av hela detta moment är att även kunna behärska sin mjukvara till den grad 

att man känner sig säker i sin produktion. 

 

Man får lära sig att det vi uppfattar som ”snygg produktion” kanske inte är lika uppskattat hos 

beställaren. De kanske väljer att ha en låg profil och tona ner den ”kaxiga” attityden. Även här 

är det en erfarenhet som påvisar vart man är tvungen att lägga krut på. Under eget projekt 

jobbar man helt för sig själv och därmed eftersträva den ultimata urladdningen av kunskap 

man besitter. Under ett extern projekt kan det till och med bli ett problem att man måste göra 

det ”fulare” än tänkt. De kanske inte vill ha den flashiga stjärnan som flyger runt, utan mer en 

tråkig ljus prick som sakta pulserar. Det gäller som sagt att prioritera vart krutet skall läggas. 
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Risken är att när man jobbar med egna projekt får man aldrig riktigt bilden av vad som 

förväntas. Det kan nästan bli lite chockartat när man kommer ut i det verkliga livet, eftersom 

det är så mycket mer än att bara kunna producera snygg 3D, i alla fall i vårt fall. 

 

Produktionsprocessen 

Om man bortser från kommunikationsedelen och nu ser mer på själva produktionsprocessen. 

Vi försökte tillsammans utarbeta ett arbetsflöde som passade oss. Redan innan 

examensarbetet tog sin start började vi se över vilka ansvarsområden vi skulle tilldela oss 

själva. Eftersom vi känner varandra så pass väl var detta aldrig några problem om vem som 

skulle göra vad. Det fina är att vi har hittat ett sätt där vi på ett smidigt sätt kan komplettera 

varandra utan att ens behöva rådfråga. 

 

Vår administrativa del 

Att ett arbete behöver en administrativ del är självklart. Här fick Joakim rollen som 

kontaktperson samt se till så att veckorapporter kom in i tid. Alla beslut av möten och 

genomgångar gick genom Joakim. Naturligtvis var Stefan införstådd i dessa beslut innan de 

togs. Men initiativet kom för det mesta från den administrativa delen. 

 

Teknisk rådgivning 

Stefan fick däremot ansvaret att försöka utarbeta visa tekniska lösningar, i form av rendering 

samt animationstekniker. Tanken var här att om eventuella tekniska belagda frågor skulle 

dyka upp på ett av våra möten så skulle Stefan på ett ingående sätt förklara flödet. 

 

Produktionen 

När det sen kom till produktionen så var båda lika mycket införstådda i vad som skulle göras. 

Stefan förklarade de lösningar han kommit fram till under projektets början så att vi båda 

kunde jobba på ett effektivt sätt. 

 

Eftersom detta är en lärande process skulle inget utebli. Tanken var här att båda två skulle få 

tillgång till att göra lika mycket i produktionen. Allt ifrån att modellering, rendering, till 

redigering och ljud till filmen. Även under vårt idéarbete hade båda lika stort ansvar. 
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De produktionssätt vi har använt oss av är: 

• Modellering 

• Texturering 

• Animation 

• Ljussättning 

• Rendering 

• Redigering 

• Ljudproduktion 

• Effektarbete 

• 2D grafik 

 

Idéarbete 

Att jobba med idén som sedan skulle göras till den slutliga animationen var ingen större 

utmaning. Själva grundtanken av idén har hela tiden speglat produktionen. Vi visste att filmen 

i det stora hela skulle handla om en produktionsprocess i fabrik. Här gällde att hitta den flöde 

som passade denna process bäst, och hur det skulle presenteras. 

 

Vi tog och jobbade med hur det verkligen såg ut i verkligheten och sedan förde helt sonika 

över den verkliga processen till vårt storyboard. Utifrån detta kunde vi sen börja modifiera 

vad vi tyckte var väsentligt för filmen. Storyboard:et kändes aldrig låst utan det var enkelt att 

plocka ifrån vissa delar, samt lägga till om det så skulle behövas. Det kändes väldigt bra att vi 

kunde hålla det på en flexibel nivå. 

 

Under själva idéarbetesmomentet höll vi god kontakt med Karlshamns, vilket den redan första 

veckan godkände. Steg två var ju att försöka skapa detta visuellt. Detta innebar produktionen 

av vårt bildmanus. Att skapa ett bildmanus var för oss mer ett idéarbete. Att försöka hitta 

vinklar, alltså rent kameramässigt något som fungerar. Detta kändes som den verkliga 

kreativa delen av projektet. När vi kom fram till produktionsdelen visste vi att det skulle 

uppkomma frågetecken. Därför valde vi att gör mer av en översikt, inte koncentrera oss på 

detaljer. Vilket som också visade sig stämma, eftersom det var också den del där 

förändringarna kom. Vi har känt under hela projektet att vårt idéarbete, samt bildmanuset har 

varit väl utarbetat och man har hela tiden kunnat återfalla på det ifall oklarheter dök upp. 
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Idéarbetet var mycket uppskattat från Karlshamns för de fick mer en bild av vad det var som 

skulle göras. Men för att återgå till våra lärdomar. I vårt idéarbete skulle även vår tidsplan 

ingå, samt utförliga dokument på vad som skulle produceras. Vi tror att ett idéarbete är så 

mycket mer än att bara komma på en bra idé till en produktion. Det finns idéer om hur 

produktionen skall gå till. Vi menar, om vi skulle vara producenter för en storfilm, inte skulle 

vi nöja oss med ett manus i handen och sedan säga; ”Jättebra, nu gör vi detta”. Frågan här är 

ju ”Hur gör vi detta?”. Att komma på idéer för även dessa lösningar är oerhört viktigt. Det 

känns lite som om det är idéer som åsidosätts för att man börja koncentrera sig på fel saker. 

Det kanske skulle finnas en större kurs, hur man planerar en större produktion mot ett stort 

bolag. 

 

4.4 Kunskapsutvecklande 

Det som mest har varit kunskapslyftande för oss är den del hur man på bästa sätt lägger upp 

ett större projekt mot företag. Man har fått insikt i hur det fungerar och vad som krävs av oss. 

Dock vill poängtera att kunskapen inom mjukvaran också har förbättrats, men det är inte där 

som tyngden har lagts. Att lära sig en mjukvara tar tid och är hela tiden en lärande process 

som hela tiden måste hålla sig uppdaterad, varav nya versioner släpps. Vi använder en 

programvara som vi redan har bra insikt i och därför har valt att lägga större delen av tiden på 

att lära oss konsten att jobba mot företag. För det är ju ändå det i grund och botten som vi ska 

göra i framtiden. 
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Kap 5 – Slutord 

 

Att ha genomfört detta examensarbete har i sig varit ett litet äventyr i det stora. 

Vi vill först börja med att gå igenom de frågeställningar vi ställde i början av detta projekt. De 

var följande; 

 

– Hur kan vi på bästa sätt möta kundernas behov? Med det menar vi att hur vi kan ta en 

komplicerad process och visa den på ett pedagogiskt sätt. 

– På vilket sätt kommer vår film att hjälpa Karlshamns AB:s kunder? 

 

1.Att möte kundernas behov? 

I detta fall är kunden Karlshamns. Vi ville ge Karlshamns ett intryck av att de efterfrågar, vi 

producerar. Kundens behov blev att få en produktion som håller den standard Karlshamns vill 

visa för sina kunder. Med andra ord var det vi som skulle hjälpa Karlshamns att bemöta deras 

kunders behov 

 

2. Ta en komplicerad process och visa den på ett pedagogiskt sätt 

På denna fronten har vi helt klart lyckats. Att vi tog en komplicerad process som innefattade 

kemiska processer och sedan gjorde den begriplig för den mindre införstådda. 

 

Vår huvudingrediens har varit att med enkla färger och former ta åskådaren rappt igenom 

momenten utan att större frågetecken uppstår. Vi fick beröm för att vi lyckades bra med vårt 

sätt att visa på ett pedagogiskt sätt. 

 

3. På vilket sätt kommer filmen att hjälpa Karlshamns kunder? 

Filmen kommer att fungera som en sorts trigger för kunden. De ska enkelt och snabbt kunna 

se fördelarna med Karlshamns process och sedan få viljan att sluta kontakt med företaget. 

Tanken bakom filmen är att inte göra den korrekt gällande de tekniska aspekterna, utan mer 

som en överblick på hur det går till. Filmen skall kunna användas på mässor, även som en 

inledning för utbildning inom företaget. 
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5.1 Oväntade processer 

När vi gick in i detta projekt hade vi helt fel attityd. Att tro att detta bara skulle bli en enkel 

process att visualisera. Det var så mycket mer, mer än vad vi hade fått insikt i. Nu vet vi vad 

det innebär att jobba, och då menar vi hela begreppet jobba. 

Vi känner oss nöjda över det resultat vi har lyckats åstadkomma och kommer att fortsätta 

arbeta på att bli bättre på sådana här processer.  

 

5.2 Tack 

Vi vill tacka alla som har varit en hjälpande och stöttande hand genom vårt projekt. Inte minst 

vår handledare, samt projektgruppen på Karlshamns. Utan er hade detta projekt inte gått att 

genomföra. Naturligtvis vill vi tacka Campus Karlshamn och Medieteknik för den att ge oss 

den möjlighet att jobba så nära inpå företagen och chansen att komma ut i arbetslivet. 

 

Dessa tre år har gett oss mycket ovärderlig kunskap och erfarenhet kring hur det är att vara en 

Medietekniker. Att vi har fått möjligheten att prova en utbildningsform som är så ny, men 

ändå mycket innovativ och långsiktstänkande. Medieteknik är utbildningen i tiden. 
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Bilaga 1; Vår projektplan 

 

Inledning 

Under det inledande möte Peter Ekdahl hade med MT02, presenterade han olika förslag på 

examensarbeten. Bland annat var en person vid namn Rita Leissner närvarande. Hon 

representerade Karlshamns AB och förklarade ingående hur de ville ha hjälp med någon form 

av presentation för deras unika sätt att framställa fett åt kosmetikprodukter. 

 

Vi tyckte detta lät intressant och beslöt oss för att ta oss an uppgiften. Att presentera deras 

process med hjälp av en 3D-Animation kändes för Rita som ett självklart sätt då vi la fram 

fördelarna med denna sortens teknik. 

 

Idéarbete, projektets innehåll 

Vår idé bygger på att på ett pedagogiskt sätt visa hur en avancerad process fungerar, så att 

Karlshamns AB:s kunder enkelt kan förstå de fördelar företaget har att erbjuda. 

 

Animationen kommer visa olika etapper i en produktionsstege, som slutligen presenterar den 

färdiga produkten. Tyngden kommer att ligga i hur olja utvinns från nötter som importeras 

direkt från Afrika. Karlshamns AB har gjort det till sin speciallitet att utvinna ren olja ur dessa 

nötter. Processen att utvinna denna olja är speciell och Karlshamns AB är ett av de få 

företagen i världen som har möjlighet med denna sorts produktion. 

 

Våra egna krav 

Ur personlig synvinkel ställer vi stora krav på oss själva. Vi känner att här har vi fått 

möjligheten att visa vad vi kan göra för ett större företag. Detta medför automatiskt ett ansvar 

gentemot företaget och oss själva. Men det är viktigt att kraven inte känns motarbetande, utan 

att vi hittar en bra balans mellan kraven och det som förväntas av oss. För naturligtvis finns 

det förväntningar. Ni som lärare har era speciella förväntningar, samt de personer vi gör 

projektet åt. Vi får dock inte glömma bort att man måste se detta som en lärande process i ett 

sammanhang som ska ge oss mer erfarenhet. 
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Det som vi vill åstadkomma är ett arbete som håller hög klass och kan utan tvekan konkurrera 

med likasinnade projekt på arbetsmarknaden. Vi vill ge Karlshamns AB en produkt som kan 

representera företaget på en professionell, samt unik nivå. Folk ska få känslan av att  

 

 

Karlshamns AB som en modern och innovativ verksamhet. Projektet ska hjälpa KA-AB:s 

kunder att snabbt kunna bedöma fördelarna och därför anställa företaget som en leverantör av 

kosmetisk olja. Man skulle nog kunna säga att denna animation kommer fungera som en 

visning av deras framställning, samt som en reklamfilm för att visa varför jus De ska välja 

Karlshamns AB. 

 

Syftet med projektet 

Det fanns flera syften som låg till grund att vi valde just detta projekt. Ett syfte som vi anser 

som en väldigt viktig del är att skaffa oss erfarenhet kring att jobba mot en extern beställare. 

Hur kontakten fungerar, vad som skall göras och vilka kriterier vi måste uppfylla för att hålla 

mottagaren nöjd. Här lär vi oss att samarbeta med nya människor och ta del av andras behov 

och önskemål. Få inblick i hur det fungerar i arbetslivet och hur vi kan förhålla oss till detta. 

Anledningen till att detta är en sådan viktig del är att senare kunna använda denna erfarenhet 

till ett eventuellt uppstartande bolag. 

 

Vi vill också naturligtvis utveckla våra kunskaper med programvaran Maya. Av anledning 

med att ställa höga krav kommer också nya problem att uppstå som resultat av detta. Vi 

kommer att se detta som en utmaning och arbeta ut oprövade lösningar. Det finns en liten risk 

med detta, dock anser vi att lära under tidspress är också ett risktagande. 

 

Målgruppen av detta projekt är något vi måste ha i åtanke. Denna produktion ska främst rikta 

sig till kunder inom kosmetikbranschen. Kunderna är pålästa och kan hur olika processer 

fungerar. Därför är det viktigt att vi plockar fram det väsentliga och lägger stor tyngd på att få 

bort allt som kan kännas onödigt för målgruppen. Ett viktigt syfte att vi som arbetar med 

projektet måste vara oerhört kunniga inom ämnet, vilket kan ses som en stor utmaning. 

Naturligtvis vill vi bli bättre på konsten att producera en bra produkt. Det innebär att vi måste 
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slipa på våra kunskaper gällande storyboard, animation, ljud, bild och allt runt omkring. Vi 

vill naturligtvis göra vårt bästa och skapa en konkurrenskraftig produkt. 

 

Frågeställning 

– Hur kan vi på bästa sätt möta kundernas behov? Med det menar vi att hur vi kan ta en 

komplicerad process och visa den på ett pedagogiskt sätt. 

– På vilket sätt kommer vår film att hjälpa Karlshamns AB:s kunder? 

 

Projektmetoder 

Projektet kommer att bygga på en viktig grundsten och det är kommunikation. 

Kommunikation mellan oss som projektdeltagare och våra mottagare är nog den viktigaste 

delen till att detta kommer bli ett lyckat projekt. Innan det praktiska arbetet kan påbörjas är 

det många frågor som måste lösas, så att risken för missförstånd minimeras. 

 

Arbetet delas upp i olika steg 

Steg 1 – 

Beredningsmöte med de inblandade från Karlshamns AB. Där få vi chans att presentera oss 

och visa grunderna vad det är vi kan erbjuda dem. De får också möjlighet att ge oss en bild på 

vad de har tänkt sig och presentera företagets ideal och arbetsprocesser. Vi anser att första 

intrycket är väldigt viktigt och vill därför ge en rättvis bild av oss. Vår presentation är rak, 

saklig och väldigt personlig. De kan då enklare förhålla sig till oss och genom detta har vi 

etablerat en bra grund för framtida kommunikation. 

 

Steg 2 –  

När första kommunikationen är etablerad börjar steg 2 i vår arbetsmetod. Med den 

informationen vi har mottagit under de första mötena börjar vi arbeta fram en idé, förslag på 

hur animationen/filmen kan utformas. Fortfarande är detta idéarbete väldigt öppet och löst. Vi 

vill ge dem en möjlighet att se vår vision av informationsfilmen. Sedan kan den mer sakliga 

diskussionen påbörjas. Vi vill tillsammans med Karlshamns AB fastställa grundmomenten i 

handlingen så att inga större frågor dyker upp under produktionstiden. 
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Under detta steg lägger vi fram någon form av storyboard så att de visuellt kan skapa sig en 

tanke kring vår lösning. Här får de själva komma med förslag, gärna tekniska inslag om hur 

olika delar i deras tillverkningsprocess fungerar. Tillsammans utformar vi den slutliga 

handlingen som ska ligga till grund för resten av projektet. När vi fått klartecken att fortsätta 

övergår projektet till steg 3. 

 

Steg 3 – 

Nu påbörjas det praktiska arbetet. Det första vi måste göra är att samla referensmaterial på det 

som vi skall modellera i Maya, samt bilder för texturering. Vi kommer därför att bestämma 

träff med Karlshamns AB och tillsammans med en guide gå runt till de olika processplatserna. 

Detta för att fotografera, filma utrustning och objekt som kommer att ligga i filmen. Detta 

steg är en del av förarbetet som går ihop med 1: an och 2: an. Här gäller det att på ett 

grundligt sätt få med det absolut väsentligaste och dokumentera så mycket som möjligt. Så att 

man under ett senare skede kan sortera ut vad som är viktigt och därmed hålla en högre 

kvalitet. 

 

Steg 4 – 

Nu börjar produktionsprocessen. Det praktiska arbetet med modellering, texturering och 

animation är ett faktum. Med hjälp av våra referensbilder modellerar vi så detaljerat som 

möjligt, för att modellen skall bli trovärdig och kan understryka Karlshamns AB:s utrustning. 

Även under detta steg håller vi nära kontakt med våra kontaktpersoner från KA:AB. Detta för 

att hela tiden hålla dem uppdaterade och låta dem känna sig delaktiga i hela processen. En 

viktig del med detta är att om de skulle se något som inte stämmer kan de i ett tidigt skede 

varna oss och på ett enkelt sätt åtgärdar felet. Detta sparar mycket produktionstid i längden 

och när leveransen av varan närmar sig vet vi att de är nöjda med resultatet. 

 

Pro Production 

Detta innehåller också arbetet med att redigera ihop med råmaterial, lägg in musik, ljud och 

det som kan tänka sig behövas för ett slutligt resultat. 
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Hur projektet för en kunskapsutvecklande karaktär 

Vi tror att detta är ett projekt som växer med tiden. Vad vi menar med det är att vi som 

projektdeltagare kommer att växa i en ansvarsroll och känna ett starkare självförtroende på 

vad som fungerar och inte fungerar. Man måste hitta en arbetsform som passar alla 

inblandade och inte vara rädd för att ställa motkrav på beställaren. 

 

Man lär så länge man lever och det passar bra in i detta sammanhang. Att vilja veta mer och 

ställa många frågor ger en bredare kunskapskurva i framtiden. Det handlar om att inte längre 

känna sig novis. Att man kan svara på frågan innan man har ställt den och därmed hålla mer 

ingående diskussioner kring det berörda ämnet. Det vi menar med det är att man under ett 

tidigt skede kan få en bild på hur saker och ting fungerar. Detta i sin tur medför att vi tidigt 

kan ge kunden en bild på hur vi kan lösa olika grafiska problem. 

 

Ekonomi för projektet 

Vi har pratat om att ta en extern låtskrivare för projektet. Om så blir fallet kommer vi få en 

budget på runt 5000kr. Detta är en kostnad Karlshamns AB får stå för. Eftersom vi inte har 

något finansiellt stöd kommer därför externa beställaren ta den delen. Låten som skall skrivas 

ska ligga till grund för själva känslan i visualiseringen. Eftersom musiken är en viktig del vill 

vi få det bra. 

 

Tidsplanen, se Bilaga 2. 
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Bilaga 2; Vår tidsplan 

 

Vecka 1-2 

– Steg 1 

Beredningsmöte med Karlshamns AB 

Researcharbete och Storyboard 

Fotografering 

 

Inom denna tidsram skall vi ha en presentation för Karlshamns AB, samt vår handledare. 

V.1 – Möte med Karlshamns, börja utarbeta storyboard 

V.2 – Fotografering och utarbetning av storyboard. Presentera förslag för Karlshamns AB. 

 

Vecka 2-5 

- Steg 2 – 3 

Möte med Karlshamns AB för diskussion av det visuella temat i filmen. 

Modellering och viss texturering av modeller. 

En Betaframtagning av animation till presentation åt kunden. 

 

V.3 – Modellering och texturering 

V.4 – Modellering, texturering och animation 

V.5 – Animation, en betavisning för kunden 

 

Vecka 5-9 

- Steg 3 

Färdigställa texturering. 

Animering av filmen. 

Arbete med det visuella, utseende och design. Färgteman tas fram och börjar sammanfogas 

med resten av projektet. Här kommer text och eventuell 2D Grafik in. 

 

V.6 – 2D Grafik och arbete i studiomiljö, Maya 

V.7 – Musikens utformning. 

V.8 – Redigering av film 
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V.9 – Post Production och redigering 

 

Vecka 10 

- Steg 4 

Redigering av film 

Post-production och sammanställning 

Presentation inför kund och handledare 

 

V.10 – Redigering, sammanställning och visning för kund och handledare. 

 

Risker med projektet 

Att projektet kommer att stöta på problem är nog uppenbart. Det finns alltid en risk med att 

försöka utveckla nya saker. Det första vi har gjort för att minimera risken för problem är att 

lägga ribban på en nivå som vi kommer klara av. Vi har ett mål, och vägen dit skall vara 

noggrant kalkylerad. Vi kommer att prova på nya tekniker och tillvägagångssätt, men aldrig ta 

vatten över våra huvuden. Det skall alltid finnas en plan B till hands. Genom att hålla bra 

kommunikation är ett sätt att kunna arbeta på ett förebyggande sätt. Vi ser gärna att vi kan 

hejda problemet innan det uppstår. Dels för att spara dyrbar tid. Tiden är också en faktor som 

kan innebära problem. Det är viktigt att vi håller oss till tidsplanen. Skulle något spricka 

måste vi i god tid gå över till plan B. Dock har vi arbetat mycket under tidspress och känner 

oss ha rätt bra erfarenhet inom det området. 

 

Vårt absolut största hot inom detta projekt kommer vara Renderingen. Att arbeta fram ett bra 

renderingssätt kan innebära lång tid. Renderingen har också en tendens att ta väldigt lång tid. 

För att förebygga detta har vi varit i kontakt med den ansvarige för skolans renderingsnätverk. 

Han har lovat oss tillgång till dessa 20 datorer som ska göra största delen av renderingsjobbet 

åt oss. Så om allt går som planerat skall det inte vara några problem, men vi känner oss lite 

oroliga ändå. 

 

En annan risk är att kunden vill ändra något i utformningen av animation. Vi måste kanske 

tvingas gå in i en redan färdigproducerad del och göra om. Detta kommer att innebära stor 
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förlust av tid. Då är det viktigt att när vi är under produktion hela tiden håller den öppen så att 

vi snabbt kan gå in och göra ändringar. 

 

Under projektets gång har vi planerat in att hålla nära kontakt med Mats som är 3D lärare. 

Mats kan snabbt ge oss förslag och riktlinjer för lösningar av problem vi har kört fast på. Han 

anses som en viktig nyckel i projektet. Även vår Handledare Johan kommer vi ha nära kontakt 

och regelbundna möten så att en öppen och rak dialog hela tiden hålls Så fort det blir några 

frågetecken över någonting är det viktigt att snabbt reda ut dem för att kunna gå vidare. Även 

med vår beställare kommer en kontinuerlig dialog hållas, för om några oklarheter uppkommer 

skall vi snabbt kunna gå in och ändra. Sammanfattningsvis: Förebyggande arbete. 
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Bilaga 3; Ordlista 

 

2D – Teckning och film är exempel på  

3D – Ett slags sätt att rita i 3 dimensioner istället för vanlig teckning och film(2D). 

Animering – När man sätter ihop många stillbilder till en rörlig animation. 

Beta – En ännu inte färdig version. 

Modell – Alla de olika objekt man använder i en 3d-scen. 

Modellering – När man arbetar fram 3d-modellerna, ofta en tidskrävande process. 

Post-production – När man i efterhand redigerar och ändrar allt material man jobbat fram.  

Rendering – Programvaran som ”ritar” ut stillbilder som sedan sätts ihop till en animation.  

Speaker – Berättarröst 

Storyboard – Man sätter ihop t.ex. ett bildmanus som visar flödet hur animationen ska bli. 

Texturer – Ytan på modellerna, kan vara utav antingen en enkel färg eller en bild. 

 

 


