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Förord 
 
Vi har valt att göra en musikvideo som vårat kandidatarbete. Vi valde att göra en 
musikvideo främst för att det kombinerar både musik och video vilket intresserar oss mest. 
Samt att en musikvideo var ganska långt från andra projekt vi gjort på medieteknik. Vi 
hade kommit i kontakt med bandet twelvestep från Halmstad tidigare och när vi hörde att 
dom höll på att färdigställa en ny demo blev vi intresserade av att jobba med dom. Efter att 
ha lyssnat igenom demon och pratat med bandet bestämde vi oss för att twelvestep var 
bandet vi ville jobba med och att deras låt down inside passade bäst. 
 
Vi vill börja med att tacka dom som hjälpt oss med detta projekt. Deras hjälp har gjort vårat 
arbete enklare och bättre. Först och främst Twelvestep (Lenne, Jonas, Marco, Melker och 
Jimmy). Johan Nilsson och Johan Magnusson för deras kritik och stöd. Terese för hennes 
skådespelar insats. Silvio Ocasic och Tomislav Mamic för hjälp med utrustning.  
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Abstract 
 
Title:   Music video: Twelvestep – Down Inside 
 
Made by:  Benjamin Bondesson 
   Christian Edgren 
 
Tutor:  Silvio Ocasic 
 
Course admin: Peter Ekdahl 
 
Purpose:  To create a music video that we can stand, that challenges us in the 
   creative process. And to help a struggling band with another medium 
   to spread their music. 
 
Goal:   We intend to create a great product that is demanding and   
   educational to us. Especially when it comes to cooperation and  
   editing/post production. 
 
Keywords:  Music video, digital video, film 
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Sammanfattning: 
 
Titel:   Musikvideo: Twelvestep – Down Inside 
 
Skapad av:  Benjamin Bondesson 
   Christian Edgren 
 
Handledare: Silvio Ocasic 
 
Kursansvarig: Peter Ekdahl 
 
 
Syfte:  Att skapa en musikvideo vi kan stå för och som kräver mycket   
  av oss i skapande processen. Samt att hjälpa ett kämpande   
  band med att få ett annat medium att sprida sin musik på. 
 
Mål:   Vi avser att uppnå en snygg och bra produkt, som kräver mycket av 
   oss och som ska lära oss mycket under skapandet. Framförallt vad 
   det gäller samarbete och redigering/efterproduktion. 
 
Nyckelord:  Musikvideo, digitalvideo, film 
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Kapitel 1 
 
 
Vi har under 10 veckor jobbat med en musikvideo till gruppen Twelvestep från Halmstad 
med låten Down Inside. Det började med att Christian och Benjamin satte sig ihop och 
funderade kring vad som skulle vara roligt att göra som examensprojekt och det hela 
slutade i att det blev en musikvideo.  
 
Anledningen till att vi valde gruppen Twelvestep är att Benjamin känner medlemmarna i 
bandet och att vi gillade deras låtar de gjort. Under utvecklingsfasen satt vi och lyssnade 
igenom alla deras låtar och valde till slut den som vi gillade bäst och som även lyckligtvis 
gruppen helst ville ha en video till.  
 
Vi satt under dem första veckorna och funderade kring hur vi skulle lägga upp vårt arbete 
och huruvida vi skulle ha en handling i videon eller inte. Vi kom senare fram till 5 olika 
scener vi tänkte använda oss av men just hur det skulle ske visste vi inte riktigt än. Vi 
filmade i alla fall dessa scener vilka blev till belåtenhet och använde oss av dem senare i 
videon på ett bra sätt. Efter att arbetet fortlöpte fick vi reda på att bandet skulle ha en 
livespelning i Falkenberg den 3 maj vilket vi med en gång blev sugna på att filma vilket 
även skedde.  
 
Med det materialet vi hittills hade samlat på oss trodde vi att det räckte med filmning och 
att redigeringen bara återstod av vårt arbete vilket vi senare kom överens om att så inte 
var fallet. Efter mycket redigering av liveklippet där synkningen var den klart svåraste 
delen då ljud från skivan skulle synkas ihop med livespelningen kom vi fram till att det var 
något som saknades. Detta ledde till att vi efter några diskussioner kom fram till att vi 
skulle filma lite till som vi kunde använda oss av för att knyta ihop hela handlingen i 
videon.  
 
Under stora delar av arbetet satt vi och testade oss fram med olika effekter i Adobe 
Premiere Pro, After Effects Pro och Photoshop CS. Detta för att komma fram till ett tema 
som vi kunde genomlysa hela vår video med.  
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Kapitel 2 
Projektplan 
 
Vi har under den gångna kursen följt en mall vi ska rätta oss efter när vi skriver en rapport. 
Detta för att vi själva ska veta vad som krävs av oss när vi skriver och dels för att 
underlätta för lärarna senare när dom går igenom varje arbete.  
 
Denna mall har varit uppdelad i ungefär 5 stödpunkter där vi ställer oss frågor som; Vad är 
målet/syftet med denna rapport? Hur ska jag gå till väga? Vad finns det för risker i 
projektet?  
 
Vi har även varje vecka fått i uppgift att skriva en veckorapport så att vi själv verkligen 
tänker efter hur mycket vi egentligen jobbar och för att senare kunna gå tillbaka och se vad 
vi gjorde för två veckor sedan till exempel. Fördelen med att skriva ner allt man gör är att 
du kan se hur du har spenderat din tid på projektet. Du får en helt annan överblick än när 
du sitter nergrävd i arbetet. Du kan gå tillbaka och rätta till fel som du kanske upptäcker i 
ett senare skede av projektet och lära dig av misstagen så att du inte begår dom igen.  
 
Här nedan följer vår projektplan i kondenserad form:  
 
 
 
2.1 Mål/Syfte 
 
För oss är det viktigt att kunna färdigställa en produktion du påbörjat och att få ett sånt 
resultat där man blir nöjda. I första hand ska naturligtvis kunden vara nöjd då det är han 
som har beställt en tjänst av oss som vi ska slutföra. Det är även något vi ska kunna stå 
för när någon frågar varför vi valde att göra på det sättet istället för ett annat, och vi vill 
även visa vår kompetens genom varje produktion vi slutför för att väcka intresse hos flera 
intressenter som är i behov av våra tjänster.  
 
Under vårt examensarbete som vi nu slutfört har vi tillsammans med gruppen Twelvestep 
producerat en musikvideo som vi är nöjda med. Målet och syftet med vårt arbete har 
främst varit en produkt vi kan visa upp när vi senare kommer att söka jobb runtom i landet 
men även något gruppen ska kunna använda sig av när dom söker skivkontrakt. Vi tycker 
även det är kul att vi kan hjälpa bandet att visa upp sig med ett annat medium än just sin 
musik. 
 
Under denna process har vi lärt oss att samarbeta bättre. Vi har även fått djupare 
kunskaper inom de program vi använt oss av för att få en slutprodukt.  
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2.2 Tidsplan 
 
Vi har under 10 veckor försökt göra en så noggrann planering som möjligt för att i 
slutändan få tid över till saker vi missat eller vi anser behöver finslipas.  
 
Under dom första 2 veckorna skrev vi vårt manus till video och hade ett möte med bandet 
där vi bollade idéer om hur video skulle komma att se ut. Vi planerade när och var vår 
filmning skulle ske. Vi satt en del hos Christian och planerade hur våra scener skulle se ut 
under kommande arbetet och funderade en del kring var någonstans vi skulle spela in 
detta. Vi funderade även kring hur grafiken skulle se ut och hur redigeringen skulle gå till.  
 
De nästkommande 2 veckorna filmade vi vårt material på dom platser vi kommit överens 
om att göra. Detta var lärorikt arbete då vi fick jobba med kamerorna och även planera 
ljussättning och andra detaljer vi tänkt ha med i videon.  
 
 
Efter att vi filmat vårt material och hade en lite hum om hur videon skulle se ut ägnade vi 
nästa 5 veckor åt att redigera och bearbeta det. Detta innebar att vi jobbade väldigt mycket 
med Adobe program så som Premiere Pro, After Effects Photoshop CS och Illustrator CS. 
Detta gav oss naturligtvis ökad kunskap inom programvarorna.  
 
Efter den långa redigeringen hade vi några dagar på oss att fel söka den färdiga 
musikvideon och finslipa den. Vi hade en planerad visning av videon för bandet vilken vi 
efter några veckor av jobb struntade i utan fortsatte med redigeringen istället.  
 
Efter dessa veckor var det en planerad uppvisning av projektet för handledare, 
programansvarig och en utomstående part där alla skulle komma med kritik, både positiv 
och negativ. När den var avklarad ägnar vi 3 veckor åt att reflektera kring vårt arbete där 
det är meningen att vi ska fundera vad vi gjort under vår givna tid och senare medverka i 
en examinationsutställning där vi visar upp vår produkt för familj och övriga utomstående.  
 
 
 
2.3 Ekonomi 
 
Den ekonomiska biten i detta projekt utmärkte sig mestadels genom resor till och från 
Halmstad då det var där vi hade möte med bandet. Vi har även räknat in kostnaden för 
materialet vi kommer att behöva under inspelningar av vissa scener.  
 
2.4 Risker 
 
Det vi såg som den största risken med projektet var att vi inte skulle hinna bli klara i tid. 
Det fanns även risk där vi hamnade i konflikt med bandets intressen av hur videon ska se 
ut. För att minimalisera dessa risker ser vi en god planering och framförhållning i arbetet 
som en självklarhet samt att ha ett tidigt möte med bandet för att diskutera videons 
utseende.  
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2.5 Vi 
 
Vi delade upp arbetet så gott de var möjligt. Christian var mer intresserad av att filma och 
Benjamin mer åt redigeringen vilket även blev fallet. Vi hjälptes naturligtvis åt med båda 
sakerna då redigeringen tog störst tid av projektet. Under manusutvecklandet har vi mest 
suttit och bollat idéer mellan varandra och bandet.  
 
 
 
 
Kapitel 3 
Veckorapporter 
 
3.1 Idéarbete 
 
För att komma igång med filmandet så fort som möjligt beslutade vi oss direkt förr att inte 
sitta och tvinga fram idéer för hela videon på en gång, utan istället ta dom vi kom på och 
sedan låta resten ta lite tid. Grund idén är att man får se en karaktär i ett antal rum. Rent 
utseende mässigt har vi tänkt oss en källarmiljö med ganska urvattnade färger. Karaktären 
hade vi tänkt skulle vara klädd i ngn munkkåpa eller liknande som döljer hur han ser ut.  
Vi har också tänkt följa med på bandets spelning i Falkenberg den 3/4 och filma den för att 
ha med på några ställen i videon. Detta framförallt för att visa bandet i videon.  
 
1. Tv-rum. 
Karaktären (kallar den mr-X från och med nu) sitter hopsjunken i ett källarrum tittar på en 
gammal tv. På tvn visas bilder från konserten med bandet. Detta blir ett lugnt intro på 
låten. Kameran vandrar sakta in i rummet, några klipp där inne o sen vandrar den vidare 
till nästa. 
 
2. Vatten-rum. 
Mr-X i ett mer aggressivt sinnestillstånd. Det regnar i rummet och är 5cm vatten på golvet. 
Han hoppar runt och faller ihop. 
 
3. Sväv-rum.  
Mr-X upphängd i wirar så han svävar i rummet. Wirarna döljs av hans kåpa och resten 
redigeras bort. Kameran vandrar runt han. Väggarna som syns i bakgrunden har bytts ut 
eller fadeats ut mot ödelandskap. 
 
Vi började filma dessa medan vi fortsatte med idéarbetet. Under arbetets gång har mycket 
ändrats för bandet. När vi tog första kontakt höll dom precis på att spela in sin andra demo 
(där down inside är med). Nu har dock en del skivbolag visat intresse och de har blivit 
erbjudna att åka till Frankrike och spela i sommar. Arrangören i Frankrike ville dock se 
bandet live först. Som tur var hade filmat hela deras konsert i Falkenberg 2004-04-03. Så 
vi tog oss tiden att klippa ihop denna lite snabbt och skickade iväg till Frankrike. Att det 
började hända grejor för bandet och att dom ville använda videon som promotion gjorde 
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att vi valde att lägga en större tyngd punkt på livematerialet än vi först hade tänkt. De 
skulle helt enkelt få större utrymme i videon.  
 
 
3.1.1 Det färdiga videomanuset 
 
Börjar med en vid bild i ett rum där video-regisören sitter och kollar på sin färdiga 
Twelvestep – down inside video som han spelar upp på en duk på väggen. 
Klipp mellan detta och polarioder som ligger utlagda i rummet. Tanken med polaroiderna 
är att dom ska vara bilder han tagit när han filmat olika scener och antecknat på dom. 
Bilderna blir sedan rörliga och spelar upp scenen. Scenerna är scener i den färdiga videon 
samt en del som han inte ville ha med.  
 
 
3.1.2 Polaroider 
1. Vatten-rums scen 
2. Fotoalbum 
3.Tv-rums scen  
4. hopp scen  
5. hänga-i-luften-scen 
 
En stor del av vårt idéarbete har gått till så att vi först kommit på en idé, sedan pratat 
igenom den och diskuterat om den funkar. Nästa steg blir att komma fram till om den 
passar in i video med tanke på övriga klipp och musiken. Sen har vi oftast gjort en test 
filmning/redigering för att se om vi kan få det som vi vill.  
 
 
3.2 Filmning  
 
I produktionen har vi använt alla de 3 olika kamera modeller skolan har. Detta för att dom 
är bra på olika saker. Vid live konserten använde vi små Sony TRV900E för att dom var 
enklast och smidigast att ha att göra med vid ett sådant tillfälle. När vi kunnat har vi använt 
dom stora Jvc kamerorna och en monitor. Annars har Panasonic kameror använts. 
 
 
3.2.1 Tv-rums scen  
 
Vi började veckan med att filma tv-rums scenen. När det var filmat och klart kollade vi 
snabbt igenom det och tyckte det såg ok ut. När vi senare i veckan tankade in materialet 
och klippte det insåg vi att det inte var så bra. Stolen behövde ändras samt ha en annan 
låda att ha tvn på. Men det var inte en helt waste of time då vi fick vissa vinklar testade. Vi 
tog anteckningar och beslutade oss för att filma om allt senare i veckan. Det gjorde vi på 
fredagen och vi blev mycket nöjdare med materialet.  
Vi gjorde också 2 olika ljussättningar som vi filmade scenen i, detta för att ge oss större 
utrymme att laborera med bilderna i After Effects och få fram dom så som vi vill. Vi hade 
först tänkt att använda steady-armen till att göra en vandring med kameran igenom 
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rummet, men vi tyckte inte att vi fick till den smidiga sidoförflyttning som vi ville ha. Vi 
lånade istället en rullstol av en kompis och satte fast kameran på denna. Detta gav oss en 
jämnare åkning. 
 
3.2.2 Live konserten 
 
Vi filmade Twelvesteps spelning på Amici-festivalen i Falkenberg. Där var ganska mycket 
folk och det största dragplåstret var Latin Kings. Twelvesteps manager har varit i kontakt 
med ett skivbolag i frankrike som eventuellt vill att bandet kommer ner och spelar där i juni, 
men de vill gärna se ett videoklipp på hur bandet är live. Så vi har lovat att klippa ihop 
detta från materialet vi filmade. 
Filmningen gick bra vi hade 2 kameror, en långt bak som tog helhetsbilder över scenen 
samt en som vi körde för hand framme vid scenkanten. Det enda som inte var så bra var 
att scen ljuset emellanåt blinkade i rött vilket funkar dåligt med dv. Bilden ser då lite utfrätt 
ut. Detta var tyvärr inget vi kunde påverka. 
 
 
3.2.3 Redigeringsrummet 
 
Redigeringsrummet där regissörskaraktären sitter och tittar på sin färdiga video är den 
sista scenen vi filmar. Detta för att vi behövde ha en färdig livevideo att spela upp på 
filmduken som han tittar på. Vi filmade scenen i webbrummet på skolan. Vi tyckte denna 
miljö passade bra och där fanns projektor o duk uppsatt. Vi ville ha en ganska mörk och 
mysig atmosfär i rummet så vi ljussatte med några få spotlights och massa värmeljus. Det 
tog ganska lång tid att få till detta bra. Då det inte fick vara för ljust både på grund av 
atmosfären vi ville ha samt att om det var för ljust skulle projektionen på duken bli för dålig. 
Vi la också ut polaroidbilderna på olika ställen i rummet. Någon som skulle vara en deleted 
scene i en papperskorg, några på bordet osv. 
 
3.3 Redigering 
 
All redigering har vi gjort i Adobe Premiere, Adobe After Effects och Adobe Photoshop. Att 
det blev dessa program istället för tillexempel Avid beror främst på att vi kan dessa 
program bäst samt att det är samma tillverkare som gjort alla programmen, vilket 
underlättar när material ska flyttas från ett program till ett annat. 
 
3.3.1 Liveklippen 
 
Vi började med att klippa ihop de liveklipp vi skulle ha med. Vi valde att börja med dom för 
att vi var tvungna att ha det färdig klippt för att spelas upp på tv-apparater och på 
projektorduk i andra scener. Det stora problemet med att klippa liveklippen var att 
Twelvestep inte spelar låten i exakt samma tempo som på skivan samt att vissa stämmor 
som är med på skivan inte är med live. Ett annat problem var med ljuset. Vi hade tyvärr 
ingen möjlighet att påverka ljussättningen på livekonserten och de röda lampor som 
emellan åt blinkade gjorde att bilden såg utfrätt ut. Fixade till detta så gått vi kunde i After 
Effects. 
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3.3.2 Drawing 
 
Scenen som består i att en ritade teckning blir levande jobbade vi på ganska länge för att 
få den helt rätt. Vi började med att göra om den fösta framen på tv-rums klippet så de såg 
tecknat ut. Detta gjordes med diverse filter i photoshop. Från början var tanken att det bara 
skulle vara ett foto på en teckning som sen skulle bli levande. Vi började också göra denna 
men blev inte helt nöjda. Istället skrev vi ut framen på ett stort a3 papper. Satte bilden på 
ett staffli och fotade den. Importerade sen fotot och hela tv-rumsscenen i After Effects. Vi 
testade lite olika sätt för att göra övergången mellan det tecknade och tv-rums scenen. Det 
vi tyckte blev bäst var att maska ut en del av teckningen men lämna kvar en bit ute i 
kanterna och sen men hjälp av ett ganska stort feather värde göra så det ser ut som att 
bilden övergår från tecknat till film mot mitten av fotot. 
 
 
 
 
Kap 4 
Lärdomar 
 
 
 
För att vi skulle ha någonting att börja med var vi först tvungna att få en extern beställare 
som var intresserad av att få en musikvideo. Nu underlättade det väldigt mycket för oss att 
Benne redan var bekant med denna beställare gruppen Twelvestep och kommunikationen 
fungerade alldeles utmärkt mellan oss. Då vi haft tidigare jobb med externa beställare så 
som Skånes Fallskärmsklubb har vi tidigare samlat på oss erfarenheter kring liknande 
projekt vilket också underlättat för oss under arbetet. Men eftersom vi fått väldigt fria tyglar 
kring vår video har arbetet flutit på nästan helt utan inblandning från gruppen. Dom har 
naturligtvis kommit med idéer kring videon och vi har ständigt haft dessa i bakhuvudet.  
Så fort vi kom igång med hur vi skulle utforma vår video har det flutit på och ändrats till och 
från.  
 
Projektets ekonomi har varit minimal då vi fått tillgång till skolans utrustning under tiden. 
Skulle detta gjorts i arbetslivet istället åt skolan skulle planeringen se helt annorlunda ut. 
för det första skulle vi inte haft tillgång till utrustningen lika lätt som vi har haft den nu, vi 
skulle även varit fler människor i gruppen och ekonomin skulle varit större då beställaren 
antagligen skulle investerat X antal tusenlappar. 
 
Våra mål har utvecklats hela tiden. Vi satte oss ner och skrev några idéer vi hade den 
tidpunkten och har bearbetat dessa under tiden vi jobbat. Vi har inte följt en enda idé vi 
hade från början till punkt och pricka utan dessa har förändrats/förbättrats hela tiden. Vi 
satt som sagt mycket med After Effects och Premiere Pro där idéerna hoppade fram mitt 
under grundläggande redigering. För att ta ett exempel testade vi flera olika klippmetoder 
och så fort vi såg något vi gillade bestämde vi oss för att ha kvar den sekvensen och 
använda oss av den, men även den bearbetades senare i projektet.  
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Under arbetets gång har vi haft nytta av våra kunskaper inom videoteknik där vi lärt oss 
dom grundläggande funktionerna inom programmen vi haft tillgång till. Sedan har det varit 
så att om vi velat lära oss mer om något att vi suttit oss med det och jobbat. Det vi inte 
kunnat innan har vi lärt oss under tiden av projektet.  
 
För att vi under vårt arbete ska kunna utvecklas krävs det av oss att vi ser på det vi gör 
och kritiserar varandra. Därför när något delmål har uppnåtts har vi visat det för varandra 
och kommit med positiv och negativ kritik. 
 
Vi har lärt oss att samarbete bättre med varandra och lärt känna varandra mer än innan 
vilket bara medfört goda erfarenheter.  
 
 
Under vårt samarbete har vi haft ett gemensamt mål, att färdigställa en produkt som vi kan 
stå för. Detta mål inkluderar även en nöjd kund och att våra egna behov av att göra ett 
sånt här projekt tillfredställs. Vi har ett mål tillsammans men olika egna drivkrafter med 
projektet. Christian har sina speciella små del mål och Benne sina. Detta kan vara mål 
som att; lära sig mer av ett program, en kamera etc. men det kan även vara för att testa 
sig själv för att se hur långt du kan gå innan du måste ta till hjälp från annat håll. Målen är 
väldigt individuella och när ett mål är avklarat dyker det upp nya för att arbetet ska vara 
roligt och utmanande.   
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Kapitel 5  
Slutsatser 
 
Vi tycker att vi uppnått vårt mål med arbetet, att vi gjort en snygg och bra produkt. En del 
problem stötte vi dock på. Särskilt vad det gäller DVs begränsningar. Den röda färgen på 
lamporna på livekonserten har dv svårt att hantera. Detta hade inte varit något problem 
med film. DVs begränsningar när det gäller mörker har också varit ett problem under 
produktionen. Många scener ville vi ha mörka i tonen men det var inte alltid enkelt att få till 
det då DV ofta bara blir grynigt och inte bra vid mörka förhållanden. En del löstes med att 
filma ljusare och sen mörka ner en aning i After Effects där detta inte gick eller blev mindre 
bra fick scenen skrivas om. Men i slutändan har det blivit bra. 
 
Även om arbetet blivit bra tillsist är det ändå en del vi skulle ha ändrat på om vi skulle ha 
gjort om arbetet idag. Framför allt hade vi velat vara en person till. Det blev lite för mycket 
arbete för bara två personer. Framförallt kunde man inte koppla ifrån lite från en del för att 
ägna sig mer åt en annan som först var tanken. Är man bara två så blir det att båda får 
ägna sig åt alla processer i arbetet. Det är i och för sig en fördel också då man lär sig 
mycket. Men under den tidspress vi jobbat under har det också skapat slitningar mellan 
oss. Men då har vi satt oss ner och vädrat ut problemen och löst det och sen gått vidare.  
 
När det gäller val av program och kamera utrustning är vi nöjda med resultaten vi fått utav 
dom. Det svåraste har nästan varit att besluta sig för en viss metod att redigera ihop eller 
processa en scen i after effects. Det finns så mycket man kan göra och varje gång man 
öppnar programmet och testar olika filter och inställningar upptäcker man nya saker. Detta 
har ofta påverkat hur scenen tillslut har blivit. Som det blev med scenen med staffliet. Det 
var lite av en slump att den blev som den blev. När vi körde in scenen i after effects var 
tanken att ett klipp med en bild på staffliet skulle med hjälp av fade övergå till den rörliga 
tv-rumsscenen. Men när vi höll på att göra scenen och testa olika inställningar testade vi 
att låta tv-rumsklippet vara mindre än själva staffliet och låta den i kanterna övergå i staffli 
scenen. Vi tyckte båda att detta blev en snygg och annorlunda effekt när den tecknade 
bilden övergår i filmen.  
 
När det gäller att jobba i projekt är tanken att kursen projektmetoder för medieteknik som 
vi läste i höstas ska vara en hjälp till oss för att genomföra vårt kandidatarbete. Detta har 
den också varit. Vi har dock inte jobbat så hårt efter de fingervisningar som kanske bör. Vi 
tyckte under projekt metod kursen att blombergs tankar och idéer tilltalade oss mest, t.ex. 
att lyckade projekt inte behöver ha ”fasta och tydliga mål för att lyckas”. Vi valde att börja 
jobba med filmning och redigering redan innan hela manuset för videon var färdigt. Vi 
gjorde det för att vi ville komma igång med detta arbete så fort som möjligt och inte behöva 
tvinga fram idéer till vårt manus utan låta dom komma efter hand. Fördelen har också varit 
att vi kunnat hoppa mellan de olika delarna. Har man varit trött på att redigera har man helt 
enkelt jobbat lite på manuset osv.  
En annan av blombergs teser säger att framgångsrika projekt inte behöver vara 
välplanerade. Vårt projekt har varit planerat men vi har lämnat detaljer och vissa delar 
öppet, detta för att inte begränsa oss för mycket. Samt att vi tror man blir öppnare för att 
ändra och göra om då. Däremot har vi båda en del att lära var det gäller att organisera 
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projekten på datorn. Mot slutet av projekt tiden satt vi båda med mappar på 15-20 giga 
bytes. Med otaliga filer med test klipp och färdiga klipp, många med namn som test.avi, 
hmm.avi final.tv.avi, final.tv.real.avi osv. På grund av den slarviga namngivningen och 
dåliga mappstrukturen så vågade vi inte slänga något heller eftersom filerna kanske 
användes i något klipp.  
 
 
Samarbetet med Silvio har också varit mycket bra. Han har funnits där och hjälpt oss när 
vi behövt det. Både med att fixa saker vi behövt till produktionen, och att lyssna på våra 
tankar och idéer. 
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Källförteckning 
 
Myter om projekt – Jesper Blomberg ISBN 9164801519  
Projektaspekter : kunskapsområden för ledning och styrning av projekt - Nikos Macheridis 
ISBN: 9144010524  
In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing - Walter Murch ISBN: 1 879 505 622 
www.twelvestep.se 
http://studio.adobe.com/tips/main.jsp 
http://hemsidor.torget.se/users/p/pollifax/filmord.html 
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Glossary 
 
DV    - Digital video  
 
Steady-cam  - Kamera fäst runt magen, motvikter stabiliserar kameran  
 
Feather  - Gör att kanter blir mjuka och tonade. 
 
Åkning  -  Kameran "följer med" ett objekt som rör sig T.ex. en bil.  
 
Frame  - En sekund dv är uppbyggd av 25 frames (bildrutor) 
 
Adobe Premiere - Videoredigeringsprogram, för mer info se    
    http://www.adobe.se/products/premiere/main.html 
 
Adobe After effects - Efterproduktionsprogram, för mer info se 
    http://www.adobe.se/products/aftereffects/main.html 
 
Adobe Photoshop - Fotoredigeringsprogram, för mer info se 
    http://www.adobe.se/products/photoshop/main.html 
  
Adobe Illustrator - Grafikprogram, för mer info se 
    http://www.adobe.com/products/illustrator/main.html 
 
Avid   -  Videoredigeringsprogram, för mer info se  
    http://www.avid.com/ 
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