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1 - Sammanfattning
Denna uppsats består av en grundlig genomgång av ett projekt vars mål är en reklamfilm för Kreativum 

Science Center. Den största delen i produktionen består av att sätta ihop en pop-up-bok och läsaren får ta 

del av de många stegen i processen, från idé fram till den färdiga produkten. I projektets gång har jag an-

vänt mig av digital fotografering och filmning, mjukvaruprogram som Adobe Photoshop, Premiere och 

After Effects men mycket av produktionen har gjorts med papper, sax och lim. Mediabranschen strävar 

hela tiden efter en digital utveckling men jag ville skapa en motvikt till det och koncentrerade mig på att 

göra en analog del i min reklam.  

Jag tar upp hur det är arbeta mot en kund, i detta fall Kreativum och vad det har gett mig för erfarenheter 

inför mitt stundande arbetsliv. Jag går också in på hur det är och vilka för och nackdelar det finns med att 

arbeta ensam istället för att arbeta med andra studenter i en grupp.      

Nyckelord: analog, digital, pop-up-bok, kreativum, reklamfilm

1 - Abstract
This paper consists of a thorough review of a project which goal is a commercial for Kreativum Science 

Center. The biggest part of the production consists of putting together a pop-up book and the reader may 

take part of the many steps in the process, from concept to finished product. In the project I have used 

digital photography and filming, software programs like Adobe Photoshop, Premiere and After Effects, 

but a lot of  the production has been made with paper, scissors and glue.  The media industry is con-

stantly striving for a digital development but I wanted to create a counterweight to it and concentrate on 

making a big part of my commercial analog.

I mention how it is working against a client, in this case Kreativum and what it has given me in experi-

ence for upcoming work. I also go into how it is and what the advantages and disadvantages there are to 

work alone instead of working with other students in a group.

Keywords: analog, digital, pop-up book, kreativum, commercial film

2 - Arbetsbeskrivning 
Mitt projekt har gått ut på att skapa en pop-up-bok till Karlshamns ”Science Center” Kreativum, som 

sedan ska presenteras digitalt i form av en reklamfilm. I reklamfilmen har jag blandat analoga tekniker 

med digitala för att skapa något annat än de många medieproduktioner som görs helt digitalt nu för tiden. 

Den analoga delen av projektet och projektets huvuddel är en så kallad pop-up-bok, alltså en bok där 

delar viks upp ur boken och man kan snurra på delar och dra i flikar för att interagera med boken. In-

nehållet i boken ska bestå av de olika pröva på stationer som finns på Kreativum och andra delar av deras 

anläggning till exempel biografen Kreanova. Här kan ni läsa om de olika stegen i produktionen från idé 

till slutprodukt och allt där i mellan.
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3 - Projektplan 

3.1 Syfte (Varför?)           
Syftet med mitt projekt är att jag ska lära mig att planera och sätta ihop en pop-up-bok för att bredda 

mina erfarenheter inom layout och tidskriftsdesign för att efter examen kunna söka jobb inom området. 

Att arbeta mot en extern kund och känna på deras krav och förväntningar kommer också att vara en vik-

tig del som jag tar med mig efter examen. 

3.2 Mål(Vad?)
Jag ska skapa en reklamfilm till en extern kund som i detta här fallet är Kreativum, ett så kallat ”Sci-

ence center” i Karlshamn. Målet är att skapa en funktionell och innehållsrik pop-up-bok helt analogt där 

Kreativums olika delar visas upp, boken ska sedan filmas och det ska inte läggas på effekter i efterhand. 

Den färdiga produkten ska visas online, på anläggningen och på färjor med destination Karlshamn, för att 

nå ut till barnfamiljer som är deras största målgrupp. 

3.3  Metoder (Hur?)
Kreativum har ett stort lager med bra bilder från anläggningen så jag kommer att använda de bilder som 

finns men troligtvis också behöva ta ett par kompletteringsbilder själv. Jag kommer att  använda program-

varorna InDesign för layout, Photoshop för bildredigering och Illustrator för att eventuellt illustrera. 

För idéer och konstruktion av boken har jag till min hjälp två lånade pop-up-böcker från biblioteket, 

en pdf från Teknik Tillsammans med instruktioner för enklare böcker och sist men inte minst finns 

det många filmer och artiklar på internet för att få mer inspiration och idéer. (Se länkar) Jag har letat 

efter böcker som behandlar ämnet men inte hittat någon, jag har även skrivit till byrån som gjorde Ikeas 

reklamfilm i pop-up-stil, men utan framgång. 

3.4 Tidplan för projektet
v.4 – 7: Planering, genomgång av bilder och material som redan finns och ta reda på vad som 

behövs mer för att sedan fotografera. Bestämma innehållet utifrån vad Kreativum vill koncentrera sig på 

att marknadsföra.  Pröva mig fram till rätt sorts papper och göra testutskrifter.  

 

v.8 – 11: Bearbetning av foton och rita eventuella illustrationer. Bestämma vad som ska hända i boken 

och testa om det är genomförbart. Göra klart allt för att sätta samman boken och planera konstruktionen.

     

v.12 – 15: Genomföra och slutföra konstruktionen av boken. Och söka efter support med filmning.

v.16 – 19: Filma boken och sammanställa den färdiga produkten.

v.20: Examination.
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3.5  Risker med projektet
Sista delen av arbetet kommer också bli den svåraste och mest riskfyllda, jag känner mig inte tillräckligt 

kunnig för att själv filma och ljussätta så jag kommer att söka efter assistans av någon mer kompetent 

inom området för att göra det. Det finns ju många kunniga på skolan så det ska inte vara några större 

problem.

Projektets blogg

http://linusprojekt.wordpress.com/

Länkar för inspiration och information

Reklamfilm IKEA:

http://www.youtube.com/watch?v=EA8j8_BWM_w 

http://capdesign.idg.se/2.990/1.208921/som-klippt-och-skuret-for-ikea

Alfabetet som pop-up:

http://www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg&feature=related 

PDF från Teknik tillsammans

http://www.liu.se/cetis/tekniktillsammans/arbetsomraden/documents/popup_low.pdf

4 - Processbeskrivning 
4.1 Uppdrag 
Det första jag gjorde var att komma på en idé jag ville göra och när jag hade tänkt ut konceptet och hur 

det skulle presenteras började jag leta efter ett företag som ville samarbeta med mig. Jag kände snabbt att 

Kreativum1 skulle passa in i detta koncept och det var ett stort plus att de finns i Karlshamn, vilket under-

lättade kommunikationen. Jag kontaktade Kreativums VD Tina Ivarsson och hon var mycket intresserad 

av idén så jag bestämde mig snabbt för att satsa på Kreativum som uppdragsgivare. 

Idén till konceptet kom från filmer jag sett tidigare och om man så vill kan man säga att jag tagit kon-

ceptet rakt av från tidigare reklamer. Men jag gillade konceptet så stakt att jag ville göra min egen version.  

4.2 Research
Första steget i vårt samarbete var att jag skulle ta reda på vad Kreativum är för företag och vilka målgrup-

per de riktar sig mot. Jag visste i stora drag vad ett science center2 är för något då jag varit på liknande 

anläggningar i Sverige, som till exempel på Tom Tits Experiment3 i Södertälje, som är Sveriges äldsta och 

största anläggning. På ett science center kan såväl barn som vuxna pröva på olika vetenskapliga stationer 
1 http://www.kreativum.se
2 http://www.fssc.se/
3 http://www.tomtit.se/
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(Bild 1)Drömkök - 

reklam för IKEA.

(Bild 3)ABC - Alfabetet 

i pop-up-format.

(Bild 2)OK - Musikvideo 

av bandet Shitdisco.
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för att upptäcka och lära sig nya saker. Jag hade 

dock aldrig besökt Kreativum så jag bokade in 

ett möte med Tina Ivarsson för att titta på anläg-

gningen och gå igenom punkter som målgrupper 

och delar av anläggningen som hon ville ha med 

i boken. Kreativum består av  ungefär 170 olika 

”prova på” stationer som gästerna kan ta del av, 

tex kan man lösa olika pussel, lära sig och tävla 

i hur man sorterar sopor, blåsa enorma såpbubblor och mycket mer. Dessa stationer blev grunden för 

boken jag skulle göra. Kreativum delar in sina besökare i tre grupper och följande siffror har jag tagit del 

av från ett informationshäfte om anläggningen: skolor står för ca 15%, företag och föreningar för ca 10% 

och turister och allmänhet för ca 75%.  Min bok skulle i huvudsak rikta sig mot turister och allmänheten 

och av dem består den största delen av barnfamiljer i Sverige och Danmark.  Då många av besökarna 

kommer från andra länder än Sverige önskade Tina Ivarsson att boken skulle innehålla så lite skriven text 

som möjligt för att slippa göra flera versioner på olika språk.

För research av själva tillvägagångssättet för att sätta ihop en pop-up-bok har jag använt mig av internet 

och tittat på liknande projekt som gjorts tidigare. Största inspirationskällan var från början Ikeas reklam-

film (bild1) ”Drömkök” från svenska reklambyrån Forsman & Bodenfors. Deras reklamfilm finns till-

sammans med andra liknande projekt4, bland mina favoriter en musikvideo (bild2) och en presentation 

av alfabetet (bild3), att se på http://www.youtube.com och där har jag jag studerat filmer för att komma 

på hur jag själv ska konstruera min egen bok, men också lånat pop-up-böcker på biblioteket för att titta 

närmre på dem. 

Det som tilltalade mig mest med denna form av produktion är stilen och effekten som uppstår när man 

gör något analogt och presenterar det digitalt, och jag tyckte också att det var skönt och intressant att 

arbeta mer analogt och inte göra allt direkt på datorn. Jag räknade med att boken skulle bestå av unge-

fär åtta till tio uppslag och filmen skulle bli 30-40 sekunder lång. Själva idén med att göra det här för 

Kreativum uppstod för att jag tyckte formatet passade bra för den sortens anläggning och jag  inspirerades 

mycket av exemplen ovan då jag tyckte de var bra reklamer. 

Den tekniska researchen bestod av att ta reda på vilket papper jag skulle använda, hur jag skulle få det 

tryckt och vilken kamera jag kunde använda för att filma rakt uppifrån. För att testa papper åkte jag till 

BS-Tryck5 i Karlshamn. Jag hade läst att det bästa pappret för ändamålet var sådant som användes till tårt-

kartonger, alltså tjock papper med en glansig sida och en matt. På tryckeriet kom de fram till att det var så 

4 Ikeas reklam: http://www.youtube.com/watch?v=jTCZzyQd1fI, Alfabetet i pop-up-form: http://
www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg, Musikvideo med bandet Shitdiso: http://www.youtube.com/
watch?v=OXM5LGfpmrE  
5 http://www.bstryck.se/

“Science center stimulerar nyfikenhet och utvecklar och 
stimulerar undersökande sinnen. De ändrar männis-
kors liv och påverkar deras attityder och sätt att tänka. 
De medverkar till att sprida en positiv attityd till 
naturvetenskap och hjälper människor att uppskatta 
sambandet mellan naturvetenskapens upptäckter och 
dess påverkan på deras egna liv”

Taget från: http://www.fssc.se/
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kallat chromocard-papper med en ytvikt på 300 gram/kvm. Som jämförelse har ett vanligt kopieringspap-

per en ytvikt på 80 gram/kvm.

För att kunna filma rakt uppifrån behövde jag en smidig filmkamera med ett stativ som gick att rikta 

neråt. Valet föll på en systemkamera vid namn Canon D5 mark II. Detta är en systemkamera som van-

ligtvis används till stillbilder men den är också riktigt bra på att filma. Till den behövde jag också ett 

stativ, ett vanligt kamerastativ på tre ben fungerade inte då det inte går att vinkla rakt ner. Jag använde 

istället en ljusrigg med kamerafäste på som fungerade utmärkt.

4.3 Planering 
Planeringsfasen av projektet var inte lång, jag gjorde ett schema som jag följde bra hela vägen till slutet. 

Jag hade fyra delar i min plan. Den första delen bestod av att tänka ut vad jag ville ha med i boken och 

gå igenom de bilder som fanns i Kreativums arkiv och vilka bilder jag skulle behöva ta själv eller ta från 

andra källor och slutligen hitta eller fotografera de bilder jag behövde. Andra delen i planeringen innehöll 

bearbetning av bilderna i Photoshop och rita eventuella illustrationer som behövdes. Sedan skulle materi-

alet skrivas ut och sättas ihop till en prototyp av boken. Nästa steg var att trycka det färdiga materialet och 

sätta samman boken, detta var det steg jag räknade med skulle vara mest krävande och oberäkneligt då jag 

var beroende av en extern part i tryckeriet. Sista delen var att filma boken när jag bläddrar igenom den 

och redigera det filmade materialet i Adobe After Effects6 och Adobe Premiere7 som är två program där 

man kan klippa film och göra ändringar i efterhand.

4.4 Produktionen 
Efter jag genomfört research och  planerat mitt projekt satte jag genast igång med produktionen, första 

steget var att komma på idéer till varje uppslag och få tag på bildmaterial till boken. Egentligen brukar 

man ju börja med idén och sedan komma igång med produktionen men i detta projekt gick de hand i 

hand. Jag började med ett par idéer men sedan kom det många nya under tiden av produktionen. Från 

början var tanken att ha med anläggningens stationer och aktiviteter i boken och jag körde på det spåret.

Då jag fördjupat mig i bland annat foto senaste höstterminen skulle jag självklart ta en del av bilderna själv 

men eftersom jag fick tillgång till alla bilder Kreativum redan hade behövde jag inte ta alla bilder själv, jag 

kom också att använda bilder från andra källor (se kapitel Bilder från andra källor, sida 7).

 

Bilder som jag kunde fotografera själv var på stationerna inomhus eftersom det var vinter och utomhu-

sanläggningen är stängd ända fram till maj. Fördelen med att ta egna bilder var klart att jag kunde välja 

vinklar och utsnitt helt efter  hur det bäst skulle passa i min pop-up-bok. Det innebar oftast att bilderna 

ska vara fotograferade rakt från sidan eller uppifrån, inte snett. Med utomhusbilderna fick jag mer utgå 

6  http://www.adobe.com/se/products/aftereffects/
7  http://www.adobe.com/se/products/premiere/ 
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från bilderna som fanns och försöka komma på idéer som skulle fungera konstruktionsmässigt. Det som 

var bra med de bilderna var att det var människor med på de flesta, i stort sett bara barn, och Kreativum 

har deras medgivande för att använda bilderna i marknadsföringssyfte. Annars hade det varit svårt att få 

med barn i boken och det kändes viktigt då den största målgruppen är barnfamiljer.

 

4.4.1 Mina egna bilder
I samband med mitt första besök på anläggningen passade jag på att ta foton på många av de stationer 

som finns för att senare kunna sätta mig ner och tänka ut idéer utifrån bilderna. När jag kommit på idéer 

gjorde jag grova skisser på en del av dem och vissa skrev jag ner 

hur jag hade tänkt mig och hur jag skulle fotografera dem. Jag 

spenderade sedan en dag på Kreativum för att fotografera och jag 

tog bilder på de stationer jag behövde. De flesta av bilderna blev 

jag nöjd med men det var svårt att se riktigt hur bra de var innan 

man lade in bilderna på datorn och kunde se dem på en större 

skärm. En station jag fotograferade var riktigt svår att komma 

åt rakt från sidan som jag ville och det visade sig också sedan att 

bilden inte gick att använda på det sätt som var meningen. Det 

var en bild på en krocksläde (bild 4) där man kan prova på hur det känns att krocka när man sitter i ett 

bilsäte. Jag tog en bild när stolen var längst upp och en när den var längst ner och sen var det meningen att 

stolen skulle åka ner och krocka med en smäll. Tyvärr blev bilden som sagt inte helt rakt från sidan så jag 

tog inte med den idén i slutändan. 

Kameran jag har använt är en Nikon D5000 (bild 5) och med den kan man foto-

grafera riktigt bra bilder om man behärskar alla inställningar och tekniker. En sak 

jag upptäckte när jag lagt in bilderna på datorn var att jag skulle ha satsat mer på 

att få bort reflektioner med en skärm eller liknande när jag fotograferade då det på 

en del ställen lyste in mycket sol som gjorde att det blänkte på motivet. Det blev 

lite onödigt mycket efterarbete i Photoshop8 för att få bort oönskade blänk. 

Från början hade jag sex idéer till uppslag  som jag fotograferade själv men när boken skulle sättas ihop 

och alla sidorna var gjorda fick en del bilder läggas åt sidan. Som tidigare nämt tog jag inte med idén 

med krocksläden, och en sida som skulle innehålla kugghjul fick också lämnas då jag hade problem med 

konstruktionen av uppslaget och det började bli fullt i boken. Ett annat foto som inte behövdes var det på 

en dinosaurie där jag fotograferat en plastdinosaurie för att ha på uppslaget med biografen Kreanova9 (bild 

6), till slut blev det istället ett pressfoto på en haj från filmen Wild Ocean 3D (bild 7), då den filmen var 

aktuell vid tillfället och Kreativum visar ofta andra filmer som handlar om havet. De foton som jag till slut 

8 http://www.adobe.com/se/products/photoshop/family/
9 http://kreativum.se/

(Bild 5) Jag fotade med 
en Nikon D5000

(Bild 4)Skiss: Krocksläde, kom inte 
med i boken.
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använde var ett på himlen med moln och en 

luftballong (bild 8) som står i entrén på Kreati-

vum, ett foto på ett träpussel (bild 9) där man 

ska bilda bokstaven T och ett foto på en min-

iatyrhamn (bild 10) med en fyr som i boken 

går att släcka och tända genom att snurra på en 

rund pappersflik.

4.4.2 Bilder från Kreativums arkiv
Redan på mitt första möte med Kreativum fick jag med mig lågupplösta utskrifter på alla de bilder som 

de hade i sitt arkiv. Jag kunde därifrån väja ut vilka bilder jag ville använda och sedan beställa högupp lösta 

versioner från fotografen som tagit bilderna. Jag valde ut fem som jag tyckte skulle passa bra att använda 

varav tre kom med i boken. En av de bilderna jag valde ut var tyvärr inte lika skarp som den såg ut i den 

lilla versionen jag hade så den tog jag inte med. Den andra som jag inte tog med var en bra bild men pas-

sade inte in i boken. Av de tre bilder som jag använde hade jag två av dem tillsammans på ett uppslag, det 

är en bild på en flicka som blåser en såpbubbla (bild 11) och en bild på en stor svävande såpbubbla (bild 

12), som kombinerades ihop till ett uppslag. Den sista av bilderna var också på en flicka men denna gång 

en flicka som kryper i ett rör på Kreativums utomhusanläggning (bild 13). I sista minuten fick jag även 

en fjärde bild, föreställande en robotfågel (bild 14), en station på Kreativum med en industrirobot som 

ombygd till en fågel vars hals gästen kan styra med spakar och knappar för att plocka upp bollar.

(Bild 11)Flicka som blåser såpbubbla. (Bild 12)Såpbubbla.

(Bild 6)Skiss: Biografen 
Kreanova. 

(Bild 7) Film som visas 
på Kreanova.

(Bild 8) Himmel med ballong. (Bild 9) Pussel som bildar ett T. (Bild 10) Miniatyrhamn med fyr.
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4.4.3 Bilder från andra källor
När jag hade tagit de bilder själv och fått bilder från Kreativum behövde jag fortfarande fler. Jag ville ha 

med ett uppslag med rymdtema (bild 15) och till det behövde jag planeter och en sol. Bilder på planeter 

hittade jag i NASA:s arkiv10 och solen gjorde jag i Photoshop efter en tutorial11 som jag hittade online. 

På Kreativum har de en så kallad Megadomebiograf med en kupolformad salong för att omsluta tittaren 

med bilden, utifrån sett ser salongen ut som en jordglob. Min första idé var att ha med en dinosaurie men 

det ändrades efter önskemål från Kreativum till en haj och den bilden var ett pressfoto från filmbolaget 

som gjort filmen Wild Ocean 3D12. Till samma uppslag (bild 16) gjorde jag också en illustration av bios-

tolar som syns bakifrån, de ritade jag i Adobe Illustrator. Havet som i boken utgör bakgrunden bakom 

hajen är gjort i Photoshop med en så kallad gradient (bild 17) vilket betyder att en färg övergår till en an-

nan i flera steg, i detta fall från mörkblå till ljusblå.

10 http://photojournal.jpl.nasa.gov/index.html

11 En tutorial är alltså en genomgång i hur man gör en viss uppgift i ett program på datorn. 
12	 http://www.wildoceanfilm.com/#/PressCenter/PressKit/

(Bild 15)Uppslag med rymden. (Bild 16)Biografen med hajen.

(Bild 13)Flicka som kryper i rör. (Bild 14)Robot som går att styra.

(Bild 17)Exempel på gra-
dient.
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4.4.4 Redigering av bilder
Många bilder i boken har redigerats eller manipulerats i Photoshop. Det handlar om att frilägga objekt, 

vilket innebär att ta bort bakgrunden, eller ta bort oönskade objekt. Den bild som det har ändrats mest på 

är den med hamnen (bild 18). Det går många sladdar i vattnet och det faller många skuggor över hamnen. 

Det har jag tagit bort samt att jag har klippt bort bakgrunden som bestod av en vägg och diverse möbler 

och istället lagt till en mörk himmel. 

Bilden med flickan i tunneln (bild 19) var inte tillräckligt stor för att passa då jag behövde få hela flickan 

på ena sidan så hon inte gick över skarven i mitten. Detta löste jag med en gradient, alltså genom att 

bilden får övergå till svart och ge känslan av att det blir mörkare och mörkare till man inte ser röret län-

gre. Flickan som blåser en såpbubbla (bild 20) står på orginalbilden mot ett träplank medan bubblan var 

mot en grön bakgrund. Det löste jag genom att frilägga flickan för att lägga in henne på fotot med bub-

blan. Problemet var att hon inte fick plats på den bilden. Jag gjorde då en version av fotot på bubblan där 

jag redigerade bort själva bubblan så det bara var grönska kvar för att sedan använda den som bakgrund. 

Den sista bilden som behövde redigeras var på hajen (bild 21). Originalfotot är beskuret så att hajens fenor 

inte kommer med helt. Där ritade jag ut formen av fenor och fyllde dem med färg som jag tagit från hajen 

med det så kallade kloningsverktyget i Photoshop. 

=

=

(Bild 18)Sladdar och reflektioner 
från lampor syns tydligt.

Sladdar och reflektioner är borta, 
bakgrunden är utbytt.

(Bild 19)Flickan är i mitten av bilden 
och hamnar då mitt i vecket av boken.

Flickan är nu flyttad till höger och en 
gradient har lagts till på vänster sida.
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4.4.5 Tryck
När jag var färdig med bilderna gjorde jag testutskrifter för att få en uppfattning om hur jag skulle sätta 

ihop boken, jag lånade en skrivare från Netport Science Park13 som kunde skriva ut i A3-format. Dessa 

utskrifter satte jag sedan samman till en prototyp som fungerade bra men utskrifterna höll som jag vän-

tat mig inte tillräckligt bra kvalité för att använda till slutprodukten. Det gick i alla fall till att visa upp för 

Kreativum för att de skulle förstå mer hur jag har tänkt. Prototypen blev godkänd av VD Tina Ivarsson 

och hon hjälpte mig att komma i kontakt med företaget Photomic14 som har ett eget tryckeri. Photomic 

arbetar mycket med skolkataloger och foton och med andra trycksaker, och det är Photomic som Kreati-

vum brukar samarbeta med när de behöver få något tryckt. Efter ett par samtal som endast gick till tele-

fonsvarare åkte jag ut till Photomics anläggning i Karlshamn och fick tag i Bengt Hermansson som Tina 

Ivarsson hade tipsat om att jag skulle tala med. 

Att hjälpa till med tryck var inga problem alls och som tack för hjälpen deras logotyp finnas med i bo-

ken. På grund av att det var påskhelg fick jag dock vänta ett par dagar innan kunde komma i kontakt 

med personalen på tryckeriet och få mitt material tryckt. Jag sammanställde allt material jag vill ha tryckt 

i programmet InDesign och exporterade det sedan som en PDF-fil15 för att kunna ge till tryckeriet. Det 

fungerade bra och när jag väl fick komma ut till Photomic gick det snabbt att trycka ut materialet. Dock 

hade de inte riktigt så tjockt papper som jag hade önskat, istället för en ytvikt16 på 300 g/m² fick jag nöja 

mig med 240 g/m². Det fungerade ändå utan problem då 300 g/m² som jag testade från början var mer 
13 Netport är en organisation som genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig   verksamhet, 
bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling http://www.netport.se/
14 http://www.photomic.com
15	 Portable	Document	Format.	http://get.adobe.com/se/reader/

16	 Papperets	vikt	i	gram	per	kvadratmeter,	ett	vanligt	kopieringspapper	ligger	på	80	g/m².

+

=

=

(Bild 21)Bilden är beskuren så att 
hajens fenor inte kommer med helt.

Jag använde klonverktyget för att 
göra fenorna hela.

(Bild 20)Orginalbild med trä 
i bakgrunden.

Bubbla med 
grön bakgrund. Bakgrunden är utbytt för att 

passa bubblan.
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än tillräckligt. Jag hade totalt 16 sidor med material och jag fick med mig fem uppsättningar tillsammans 

med en bunt blanka ark som jag kunde använda till delar av boken. 

4.4.6 Konstruktionen av boken
När allt material var tryckt kunde jag börja med konstruktionen av boken. Jag utgick från min prototyp 

som jag satt ihop tidigare. Ett av de svåraste momenten i detta var att skära och klippa ut delarna i pap-

per. Stora delar var lätta att klippa ut med en vass sax men när delarna blev små och oregelbundna som till 

exempel molnet, var det inte enkelt att få kanterna bra, de blev lätt fransiga och ojämna. För att då få de så 

bra som möjligt använde jag en papperskniv som krävde lite teknik och det gick bättre och bättre ju mer 

jag använde den. 

Ett problem som uppstod när jag skar eller klippte ut bilder var 

att på mörka bilder blev det en vit kant eftersom pappret är vitt 

och dessa vita kanter ville jag inte ha med. Det löste jag genom 

att dra en svart tuschpenna (bild 22) längst kanten vilket dolde 

det vita mycket bra. Eftersom pappret jag använde var väldigt 

glatt gick det lätt att torka bort tuschfärg som kom där man 

inte ville ha den. När jag satte ihop boken använde jag mig av 

olika metoder för olika konstruktioner men i huvudsak var det 

lim, tejp och påsklämmor som gick åt mest. På tre sidor använ-

de jag även magneter, det är på omslaget där pratbubblan sitter, uppslaget med pusslet och på bilden med 

roboten som plockar upp bollen. På en sida har jag till och med använt fiskelina för att dra i hajen, den är 

knuten på undersidan av hajen och andra änden sitter i fliken som drar ut jordgloben. Eftersom pappret 

var av den tjockare sorten var det svårt att vika det med ett bra resultat. Det blev lätt ojämnt om man bara 

vek, därför skar jag lätt igenom ytlagret med en papperskniv på baksidan av arken för att göra det lättare 

att vika. 

För att göra omslaget tog jag en gammal bok med rätt mått för att passa till papprets A3-format och tog 

bort alla sidorna. Därefter målade jag hela omslaget vitt med sprayfärg och slutligen limmade jag på prat-

bubblan och figuren som skulle sitta där (bild 23). Det som försvårade konstruktionen allra mest var att så 

fort något fastlimmat eller löst som inte var med på bakgrundsarket råkade hamna över mittenvecket på 

boken blev det dåligt. Delarna som jag limmade lossnade och om de satt löst blev de så vikta att de inte 

fungerade när man öppnade uppslaget. Så alla fastlimmade delar som går över mitten fick jag skära i två 

bitar med resultatet att det blir ett glapp mellan dom. Det fick jag lösa genom att måla med den färgen 

som fattades i glappet vilket fungerade bra. Delar som skulle röra sig över mitten var jag tvungen att sätta 

fast så att utgångsläget var på antingen höger eller vänster sida om mitten. Det syns tydligast på uppslaget 

med robotfågeln (bild 24) där hela roboten är till höger när man öppnar uppslaget. När jag sedan öppnade 

sidan kunde jag röra delen över mittenvecket. 

(Bild 22) För att ta bort de vita kan-
terna täckte jag med svart tusch.
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När sidorna skulle in i boken började jag med att limma första sidan mot insidan av omslaget, jag lim-

made bara längst med kortsidan av arket för att det skulle kunna ligga plant när man öppnade boken. 

Sedan limmade jag nästa ark längst med kortsidan på det första arket och så vidare. Boken är konstru-

erad för att bläddras igenom en gång så de flesta uppslagen går inte tillbaka till sitt utgångsläge efter man 

har öppnat det, man får alltså efter varje gång man blädrat igenom boken sätta tillbaka de rörliga delarna 

manuellt. Detta fungerade bra eftersom jag i filmen endast ska bläddra igenom boken en gång. 

4.4.7 Filmning
När det var dags för att filma boken använde jag mig av en ljusrigg (bild 25) med 

fäste för kameran som gjorde det möjligt att filma rakt uppifrån. I stället för en stor 

filmkamera hade jag en systemkamera med filmfunktion, alltså en kamera som 

man tradionellt tar stillbilder med men den senaste tiden har det även kommit sys-

temkameror som man kan filma högupplöst material med.

Jag testade olika ytor att filma boken mot, till exempel trä och olika färgade dukar 

men bestämde mig till slut för att använda mig av ett svart underlag då det pas-

sade bäst. Kanterna på de svarta arken försvann in i bakgrunden en del och till en 

början trodde jag att det skulle bli ett problem, men efter att ha tittat på det jag 

testfilmat tyckte jag att det gav en bra effekt. Första gången jag skulle provfilma visade det sig vara svårt 

att lyckas få alla sidorna att fungera snyggt i en tagning, det blev många omtagningar och ingen som var 

tillräckligt bra. Vid nästa tillfälle gick det bättre,  först strök jag det svarta underlaget som bestod av ett 

stort tygstycke för att få bort veck. Sedan satte jag upp kameran på riggen och efter bara tre tagningar 

hade jag två som jag var nöjd med. 

En sak som var svår var att få ljuset rätt, pappret i boken var glansigt och det blev lätt blänk på det. Min 

första tanke var att använda lamporna på ljusriggen som kameran satt på men de var alldeles för starka och 

satt för nära så det blev stora blänk av dem. Ställde jag lamporna en bit ifrån blev det istället skuggor från 

riggen eller mig själv. Det slutade med att jag tog in så mycket soljus som möjligt samtidigt som jag tände 

alla lampor för att få ett jämt ljus i hela rummet. Det blev några skuggor från mina armar men de var 

(Bild 25) Rigg för 
att filma uppifrån.

(Bild 23) Pratbubblan är fäst med 
magneter.

(Bild 24) Utgångsläge till höger för att 
inte hamn över mittenvecket.
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nästan oundvikligt eftersom jag måste ha armarna där för att bläddra i boken och dra i flikar. Man hade 

kanske kunnat lösa det genom att man hade en person till som hjälpte till så att man slapp ha armen över 

boken, men det hade gjort det ännu svårare att lyckas få till en bra tagning då två skulle göra rätt samti-

digt och i rätt tempo.    

4.4.8 Redigering av filmat material
För att få till ett bra tempo i filmen krävdes redigering i efterhand, det var som sagt svårt att få till alla 

funktioner bra och jag gjorde inte rörelserna så snabbt när jag filmade. Jag använde redigeringsprogram-

met Adobe After Effects för att snabba upp vissa delar, till exempel varje gång jag vänder på ett blad, när 

jag tänder och släcker fyren i hamnen och när jag lägger pusslet på första uppslaget. I After Effects förfi-

nade jag också några saker som inte såg bra ut, på de uppslagen med färg blev det lätt en vit rand i mit-

tenvecket och dessa redigerade jag bort. Annars finns allt som syns på filmen även i den analoga boken 

som det var tänkt från början, handledare Conny Högkvist ville att jag skulle förstärka vissa händelser i 

efterhand men jag stod fast vid att inte lägga på några effekter då jag gillar den analoga stilen. Jag kände att 

antingen gör jag en analog bok fullt ut eller så jag lika gärna göra den helt digitalt i ett redigeringsprogram 

på datorn. Att jag sedan förfinade några saker i efterhand påverkar ju inte känslan i slutresultatet.

4.4.9 Musik och ljud
Jag skickade ut ett mail till alla som går sista året på ljudutbildningen på BTH17 för att få tag på någon 

som ville och kunde hjälpa mig att göra en musikslinga som passade till filmen. Jag hade turen att få tag 

i Christian Thulin Pfeifer18 som var klar med sitt kandidatarbete och hade tid att ta fram en låt till mitt 

projekt. Christian tog snabbt fram ett förslag och jag gillade det direkt. Tempot i musiken passade filmen 

bra. Jag hade inte planerat att ha med ljudeffekter men när jag fick se filmen med musik och ljudeffekter 

tyckte jag att det gjorde mycket för filmen. Ljudeffekter som lagts på var till exempel ett vrål när hajen 

kommer fram, skratt på sidorna mer barn och ett gnisslande ljud när fyren tänds och släcks. Ett ljud som 

jag inte var riktigt nöjd med var på uppslaget med hamnen. Där fanns ett ljud från ett flygplan men jag 

ville ha lite mer havskänsla och föreslog fiskmåsar istället. Det var inga problem att byta ut och Christian 

ordnade det snabbt. Jag fick sedan den färdiga versionen som jag kunde lägga på filmen och resultatet 

blev lika bra som jag hoppats. 

17 Blekinge tekniska högskola: http://www.bth.se
18 http://cargocollective.com/christiantpfeifer
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5 - Reflektion

5.1 Att arbeta mot en kund
Det här var första gången jag arbetade med ett företag som kund och tog fram en produkt åt dom. Det 

har varit mycket lärorikt och och känns som en viktig erfarenhet inför kommande utmaningar när jag 

tagit min examen. Förutom att jag kan visa upp den film jag gjort för blivande arbetsgivare kom jag också 

i kontakt med folk som jag annars kanske inte hade träffat. I första hand på Kreativum men även på Pho-

tomic där jag tryckte boken och sökte senare till och med jobb där. När jag gjorde mitt projekt kändes 

det bra att ha pressen på sig från Kreativum att skapa något bra men samtidigt visste jag att jag gjorde 

arbetet gratis och om jag misslyckades var det ändå okej. Jag hoppades självklart att Tina Ivarsson som är 

VD på Kreativum skulle gilla filmen och ville använda den för att marknadsföra anläggningen. Den ska i 

framtiden visas online och om den blir tillräckligt bra ska den även visas som reklam på färjor som går till 

Karlshamn och på mässor. På så sätt kan jag förhoppningsvis marknadsföra mig själv också. 

Min kontakt på Kreativum var hela tiden VD Tina Ivarsson och hon gav mig feedback och hjälpte mig 

när jag behövde bilder eller hade svårt att komma på idéer. Vi hade ett par möten både ute på anläggnin-

gen och i skolan, de flesta i början av produktionen men även senare när jag kommit en bit på vägen. Vi  

hade också en maildialog som ofta fungerade bra även om det ibland tog lite längre tid att få svar än om 

man hade ringt. Det var skönt att ha någon annan än handledarna på BTH som gav feedback så jag fick 

fler och andra tankar på projektet. Handledare Conny Högkvist bidrog också han med kritik och gav mig 

tips men det kändes ändå bra att jag också kunde lyssna på någon som inte arbetar på BTH.

 Jag valde mycket själv vad jag skulle ta med i boken men även Kreativum var med och bestämde till ex-

empel dinosaurien som jag bytte ut mot en haj och robotfågeln som jag inte alls var tänkt att ha med från 

början. Det gällde vid tillfällen som dessa att uppfylla kundens krav samtidigt som jag gjorde något som 

jag själv tyckte fungerade bra i boken. Men det var inga problem att göra ändringen med dinosaurien som 

blev en haj och den nya sidan med fågeln blev riktigt bra och en av de uppslagen som jag var mest nöjd 

med.

5.2 Vad jag har lärt mig 

Förutom de viktiga erfarenheter jag fick genom att jobba mot en kund lärde jag mig mycket om mig själv 

och hur jag fungerar. När starten av examensarbetet började närma sig letade jag efter någon eller några 

andra att jobba med. Jag var inriktad på att göra något som hade med layout att göra och helst ville jag 

göra en tidning, men tyvärr hittade jag ingen annan som var inne på samma spår. Men jag var inte allt 

för besviken på det då jag även trivs med att jobba på egen hand. Det visade sig att det fanns både för och 

nackdelar med att jobba själv. Det var helt upp till mig själv att välja vad jag ville göra i mitt projekt och 

när det var bestämt att jag skulle jobba själv insåg jag att göra en tidning skulle vara ett för stort projekt för 

en person. Så jag betämde mig för att satsa på något som inte krävde pengar till tryck i stora upplagor och 

distribuering. Eftersom jag inte hade några gruppmedlemmar att diskutera med fick jag tänka ut idéer 
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själv och sedan diskutera med mina handledare. 

När jag jobbade ensam krävdes det att jag följde min planering punkt efter punkt och hela tiden tog mig 

framåt i projektet. Det hände dock ett par gånger att jag tröttnade och började med andra saker och då 

hade det vart bra om jag suttit med en grupp som kunde uppmana mig och samtidigt lägga press på mig 

att arbeta med projektet. Jag hade dock inga större problem att följa min planering och hamnade aldrig i 

tidsnöd. Ibland kändes det till och med som att jag hade tid över att göra annat, som när jag väntade på 

tryckeriet, då blev det ett par dagar då det inte hände så mycket. Men om jag hade tänkt till hade jag nog 

ändå kommit på arbetsuppgifter jag kunde gjort som att planera nästa steg mer. 

Det var en fördel att sitta i projektrum med flera studerande då det gav energi att ha någon att prata med 

istället för att sitta ensam vilket kan bli långtråkigt. Jag kunde också fråga dem om hjälp och feedback när 

jag fastnat i arbetet.

Rent praktiskt har jag blivit bättre i Photoshop i och med att jag arbetade mycket med redigering och 

retuschering av bilder. Jag fotade också och blev bekvämare med att använda en digital systemkamera mot 

att förut använt mig av en digital kompaktkamera av den enklare typen, alltså en liten kamera som går 

ner i fickan. Dessa tekniska färdigheter som jag har slipade på vet jag att jag kommer ha användning för i 

framtiden och i och med min produkt som jag skapade har jag ett bra sätt att visa upp det på. Filmen visar 

också att jag är mångsidig och kan hantera flera sorters format, fotografering, filmning och redigering av 

materialet.

När jag gjorde boken strävade jag efter en känsla som skulle nå ut till betraktaren och citatet nedan gav en 

perfekt bild av den känslan. Citatet kommer från Föreningen Svenska Science Centers webbsida.

“Science center stimulerar nyfikenhet och utvecklar och stimulerar undersökande sinnen. De ändrar människors liv och 
påverkar deras attityder och sätt att tänka. De medverkar till att sprida en positiv attityd till naturvetenskap och hjälper 
människor att uppskatta sambandet mellan naturvetenskapens upptäckter och dess påverkan på deras egna liv”

Citatet sammanfattade bra innehållet i boken, alltså att det skulle göra betraktaren nyfiken och intresserad 

av vetenskapliga ämnen. Vilket är vad Kreativums mål är.  

5.3 - Bli bättre på  

För att arbeta effektivare i projekt som detta och andra liknande måste jag vara ännu mer disciplinerad. 

Jag skötte mig bra projektet igenom men lade inte alltid ner den där sista timmen i skolan utan tänkte 

istället att jag hade tid dagen efter. Det fungerade denna gång men i ett annat projekt med mer att göra 

måste jag lägga ner mer tid. Hade jag jobbat mer effektivt än jag gjorde vissa dagar, hade jag haft tid för att 

kanske göra om något som jag inte var helt nöjd med eller slipa extra mycket på en detalj. 

Under projektets gång hade jag kontakt med flera personer på Kreativum och Photomic. Då testades 
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mina sociala färdigheter, jag har inte svårt att ta kontakt med personer jag inte känner men jag är inte den 

som har lätt för småprat. Jag är som person ganska tyst av mig. Men för varje gång jag träffade personerna 

som jag samarbetade med kändes det enklare att samtala och slappna av. Det gav mig bra erfarenheter in-

för framtida arbetsintervjuer och andra tillfällen när man kommer i kontakt med företag och arbetsgivare. 

Men jag känner fortfarande att jag borde bli bättre på situationer som dessa och visa framfötterna mer så 

att jag blir ihågkommen och inte glöms bort. Det finns många där ute som vill ha arbete så det gäller att 

sticka ut. 

Allt som allt finns det alltid moment att bli bättre på men jag är nöjd med projektet som jag tagit mig 

igenom och ser fram emot nya utmaningar! 
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Källförteckning
Adobe (Webbsida)
http://www.adobe.com

Alfabetet i pop-up-format (Film)
http://www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg

Christian Thulin Pfeifer (Webbsida)
http://cargocollective.com/christiantpfeifer

Forsman & Bodenfors
http://www.fb.se/

Fssc - Föreningen Svenska Scince Centers (Webbsida)
http://fssc.se/

IKEA - Drömkök (Reklamfilm)
http://www.youtube.com/watch?v=jTCZzyQd1fI

Kreativum Science Center (Webbsida) 
http://kreativum.se/

NASA bildarkiv (Webbsida)
http://photojournal.jpl.nasa.gov/index.html

Photomic (Webbsida)
http://www.photomic.com/

Shitdisco - OK (Musikvideo)
http://www.youtube.com/watch?v=OXM5LGfpmrE

Tom Tits Experiment (Webbsida)
http://www.tomtit.se/

Wild Ocean 3D (Webbsida)
http://www.wildoceanfilm.com/

Youtube (Webbsida)
http://www.youtube.com


