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Förord
Begreppet ”Företagsfilm” kan vara lite oklart och 
flytande. Med företagsfilm menar vi instruktionsfilm, 
presentationsfilm, produktfilm samt animerad film som 
förklarar en tjänst eller hur något fungerar. Filmer som 
sedan läggs upp på webbsida, sociala medier eller länk 
som skickas till kund. Med andra ord inte påkostade 
reklamfilmer för TV/bio, musikvideor eller inspelningar 
till privatpersoner.

Fördelen med film är att den kan förklara något obe-
gränsat antal gånger när, och var, som helst. Den kan 
förmedla en känsla och information på ett helt annat 
sätt än text och bild. En säljare kan få lägga ner mycket 
tid på att nå ut med samma information genom enbart 
telefonsamtal och möten. 

Vi gjorde en presentationsfilm till ett utbildningsföretag 
som ökade sin försäljning med 50 %. Detta med hjälp av 
referenser i filmen som ökade deras trovärdighet. På ett 
annat företag reste en instruktör iväg för att instruera 
en maskin till nya kunder. En instruktionsfilm kostade 
mindre än att skicka instruktören en gång till Australien.

Vi hoppas att den här boken ska ge dig förståelse och 
vara ett verktyg för att lyfta ditt företag med hjälp av 
företagsfilm!
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DEL 1
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VARFÖR
FÖRETAGSFILM?
Film är speciellt och ett komplext media. Detta efter-
som den kan innehålla bild, ljud, text och rörelse i form 
av filmklipp eller animerade bilder. En film kan ge en 
djupare känsla för en produkt eller företag. En film kan 
visas obegränsat antal gånger vart som helst, oavsett 
tid på dygnet. Detta kan jämföras med hur mycket tid 
man skulle behöva för att nå ut med samma informa-
tion via telefon eller ett möte.

Köpbeteende
Ofta är det svårt att beräkna i rena intäkter vad en film 
kan ge. 
Wyzowl.com genomför varje år en undersökning om 
användares beteende när det gäller film på internet 
som de publicerar i en offentlig rapport. Exempelvis har 
de kommit fram till att det är "64% större sannolikhet 
att kunden köper efter att ha sett en produktfilm".
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2018 har Wyzowl.com följande statistik:

Medelkonsumenten tittar på online filminnehåll mer än 
en och en halv timme av per dag.

85% av företagen betraktar film som en viktig del av 
deras marknadsstrategi (från 82% år 2017.)

99% som idag gör det, säger att de kommer att fortsätta 
göra det (ingen förändring från 2017.)

78% av marknadsförarna säger att film ger dem en bra 
avkastning

95% av besökarna har tittat på en informationsfilm för 
att lära sig mer om en produkt eller tjänst. 

81% av besökarna som har tittat på en varumärkesfilm 
har övertygats om att köpa en produkt eller tjänst.

69% av besökarna har blivit övertygade om att köpa 
en programvara eller applikation genom att titta på en 
film.
Om både video och text finns tillgängliga på samma 
sida, skulle 72% av besökarna hellre använda film för 
att lära sig om en produkt eller tjänst.

Efter att ha tittat på en företagsfilm som de gillade, 
skulle 83% av konsumenterna överväga att dela med sig 
av sina vänner.
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Fördelar med företagsfilm
En annan fördel är de olika sätten att visa film för kun-
der. Exempel på exponering på via en webbsida, Face-
book, LinkedIn, YouTube, nyhetsbrev, Instagram och på 
mässor. Filmen kan även skickas som en länk i ett mejl 
till blivande kunder. Skulle liknande information skickas 
i text och bild skulle det ta stor plats i ett mejl.

Vidare så kan en film klippas om och återanvändas. Det 
går att ta klipp från en lång film och göra flera korta 
som publiceras på olika ställen.

En film kommer högre upp och delas mer på Facebook 
och LinkedIn. På Facebook rankas en film högre om den 
publiceras direkt än om det är en länk till en film från 
en annan plattform. En film ger även högre SEO vilket 
innebär att den ger mer trafik till er webbsida. 

En instruktionsfilm är bättre på att förklara. Den visar 
exakt vad som ska göras, det går att lägga till symboler, 
text, voice-over, animeringar för att förklara så detalje-
rat som möjligt.

Har du märkt att även Google premierar film när man 
gör en sökning? Ofta kommer det upp förslag på filmer 
högt upp vid en sökning på Google. Detta gäller även på 
sökmotorn Bing.
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BUDSKAP OCH MANUS
Precis som med all marknadsföring måste du veta 
målgruppen och vilket budskap du vill nå ut med. Innan 
man är helt säker på det är det ingen idé att gå vidare. 
Ibland finns det två målgrupper, som leverantörer och 
konsumenter. Då kan det vara bättre att göra två filmer 
med olika budskap, eftersom annars blir informationen 
irrelevant för den ena målgruppen. 

En annan punkt att tänka på är i vilket sammanhang 
som filmen ska visas i. Visar man filmen på en mässa 
kommer man exempelvis inte uppfatta ljudet på samma 
sätt som när man ser filmen på sin dator på kontoret. 
Filmen gör sig istället bättre med stora tydliga klipp som 
fånga mässbesökarnas intresse från långt håll. Har man 
det klart för sig innan produktion får man ett bättre 
slutresultat.

Den röda tråden i en film kan vara en berättarröst, text-
ning, intervjuer eller att bilden får tala för sig själv.
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Filmens längd
Ett vanligt fel man ofta gör är att lägga in all information 
om ett företag eller en produkt. Problemet är att filmen 
blir onödigt lång och att den viktigaste informationen 
försvinner bland alla annan information som ska för-
medlas. Är det en kort film på 15–20 sekunder ska det 
bara vara ett budskap. Är filmen 1–2 minuter kan man 
ha med 2–3 budskap. Man får känna sig fram vad som 
känns rätt. Blir det för många budskap är det svårt att 
skapa en feel-good-känsla och det känns mer som att 
stapla information. Sedan får du tänka på att det för-
svinner några sekunder i början av filmen och några i 
slutet.

Folk är vana från YouTube och Facebook att se korta 
filmer. 

Undersökningar har visat att ungefär 10% stänger av en 
film som är längre än en minut, och ca 50% stänger av 
om den är längre än två minuter. Men det beror såklart 
vilken målgruppen är och vilket intresse de har av att se 
filmen. En konsument som surfar runt på nätet tittar så-
klart kortare tid än en inköpare av en förpackningsma-
skin som har letat upp och ska se en film om en specifik 
förpackningsmaskin. 
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Stänger en tittare av efter halva filmen missar personen 
budskapet i den andra halvan, så det är en anledning 
till att hålla filmen kort. Vidare så är det många som 
inte ens sätter igång en film om de ser att den är flera 
minuter lång. En möjlighet är att göra en längre version 
som du lägger på webbsidan och en kortare variant för 
sociala medier och nyhetsbrev

Manus
Vi får ofta frågan om hur man skriver en manustext 
vilket många tycker är svårt. Vi brukar säga att mycket 
av texten och budskap brukar redan finnas formulerade 
i text på webbsida och i tryckt material. Då kan man 
börja med att gå igenom den informationen. Är det en 
produkt kan man fråga sig vad är det som skiljer sig från 
andra produkter. Varför ska man välja er produkt fram-
för andra?

När du har bestämt hur lång filmen ska bli kan du sätta 
upp vilka punkter du vill berätta om. Filmer brukar inte 
börja från sekund ett, så först är det en inledning på 
några sekunder. Sedan är det ofta något om hur det 
varit innan eller historik om företaget/organisationen. 
Efter det kommer huvuddelen av filmen med själva 
budskapet. I slutet kan det exempelvis vara en sam-
manfattning samt en avslutande skylt med logotype 
och webbadress för mer information. En idé kan vara 
att kolla runt på YouTube och konkurrenter och andra 
har för upplägg för att få inspiration och även tankar 
om hur du inte vill ha det.
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När texten är klar är det bra att läsa igenom den högt, 
helst för någon annan person, och långsamt för att få 
en någorlunda uppfattning om hur lång filmen kan bli. 
Tänk på att det går bort tid för inledning, slut och att 
det ska vara luft i filmen. Det brukar sägas att i en film 
så ska man låta bilderna jobba. 
Tänk även på att låta andra läsa igenom texten och ge 
feedback. Det har hänt flera gånger att när filmen är 
klar så ska en beslutsfattare som inte alls varit inblan-
dad ändra på texten. Då blir det extra arbete, och kost-
nader med att läsa in texten igen och klippa om filmen. 
Andra gånger har en film mejlats runt med texten ”Vad 
tycker ni?”. Då är det ofta flera medarbetare som tyckt 
till och vill ändra lite allt möjligt även om de inte alls är 
insatta eller vet något om marknadsföring. Så involvera 
bara de som är verkligen berörs.

Känns det ändå svårt att skriva en bra text kan det vara 
bra att anlita en copywriter. Eftersom film är ett lite 
speciellt medium är det bra att hitta någon som är van 
vid att arbeta med film. 
Vi brukar utgå från texter som redan finns på webbsida 
och i annat material och sedan på ett möte tanka av 
kunden på den information som kunden vill nå ut med.
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Intervjuer som en röd tråd
Ett alternativ eller komplement till en berättarröst är att 
intervjua någon som får berätta om verksamheten eller 
en produkt/tjänst. Det kan vara någon på företaget, 
men att intervjua en kund ger högre trovärdighet. 

Precis som med en text gäller det att fundera på vil-
ket budskap man vill nå ut med. Sedan ställs frågorna 
utifrån det. För att få lite variation kan 8–12 frågor vara 
lagom. Det är bättre med fler frågor för att kunna ha 
mer material att välja bland. Ofta ställer vi om frågorna 
två gånger för att få lite variation, ibland kan svaren bli 
olika. Det kan även vara så att det något ljud i bakgrun-
den som stör eller att någon stakar sig och då är det bra 
att ha en extra tagning. 

Filmen blir bättre om frågeställarens frågor inte är med, 
så de brukar vi klippa bort. Det innebär att svaren på 
nåt sätt innehåller frågan. För att få in feed-good-känsla 
är det bra att ställa några personliga frågor och att stäl-
la följdfrågor. Siffror och statistik brukar tittaren glöm-
ma ganska snabbt. Det som sitter kvar är känslan för en 
produkt eller företag.
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Vidare så brukar vi inte ge frågorna i förväg till den som 
vi brukar intervjua. Det märks om svaren är intränade 
och det blir mer känsla i det om det är spontana svar. 
Det brukar räcka med att i förhand berätta om ungefär 
vad man ska berätta om.

Ett enkelt sätt att väcka intresse i en film är att använda 
sig av inklippsbilder. Precis som i TV-reportage börjar 
man med en etableringsbild på personen man intrer-
vjuar och växlar den sedan med klippbilder. Bildernas 
syfte är att stärka berättelsen och göra den mer levan-
de. 
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LJUSSÄTTNING
Syftet med ljussättning är:
• att kameran ska få tillräckligt med ljus för att expo-

nera rätt.
• att få tillräckligt med dynamiskt omfång i bilden.
• att skapa stämning.
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3-punktsbelysning
Den vanligaste ljussättningsmodellen är 3-punkts belys-
ning. Den modellen utgår man alltid från, åtminstone i 
tanken, innan man börjar sätta ljuset.

 

Key light
Huvudlampan (Key light) brukar man inte sätta rakt 
framifrån för att då kan det ge ett platt intryck. Istället 
brukar man sätta den lite vid sidan om för att få bilden 
att bli lite mer tredimensionell.

Fill light
En andra lampa kan sättas på den andra sidan kameran 
för att lätta upp skuggningen och ge ett mjukare intryck.

Back light
Den tredje lampan sätts bakom för att få objektet att 
”sticka ut” från bakgrunden.
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Improvisera
Beroende på hur det ser ut går det att använda sig av 
befintligt ljus som tex. solljus eller om en lokal har bra 
belysning. Det går att använda vilken ljuskälla som helst 
men ofta används professionellt film/videoljus.
När man filmar maskiner i större lokaler brukar det 
räcka med en lampa för att fylla i mörkare partier.

Färgtemperatur
Ljusets färgton varierar beroende på ljuskällan. Färg-
temperatur definieras och mäts i kelvin. Hög färg-
temperatur svarar mot blåaktiga färgtoner medan låg 
färgtemperatur motsvarar rödaktiga färgtoner.

Ljuset från ett stearinljus har exempelvis en färgtem-
peratur på ca 2 000K och solen har mitt på dagen ca 5 
600K
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Kontrast och exponering
En kamera har inte samma dynamiska omfång som 
ögat. För att kompensera detta tar man hjälp av ljus-
sättningen för att minska på skillnaden mellan de ljusas-
te och mörkaste partierna i bilden.

 Vad ögat ser

Vad kameran ”ser”
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Solljus
När vi filmar utomhus brukar det naturliga ljuset vara 
fullt tillräckligt. Precis som i fotografering är det viktigt 
att solen i så fall inte står bakom den eller det man fil-
mar. Allra bäst är det vid gryning och skymning eller när 
det är lite mulet.

Problemet med att använda naturligt solljus är att den 
kan vara mycket ojämnt om det är omväxlande molnigt 
och soligt.

Lampor inomhus
Inomhus kan det vara lättare att lätta upp med lam-
por istället för att använda sig av naturligt ljusinsläpp 
genom fönster.

De lampor som vi brukar använda är professionella 
LED- och halogenlampor. Fördelen med dem är att de 
är ljusstarka har en bestämd fast färgtemperatur.

Tips
Tre tips från oss är att:
1. Titta på skuggorna, inte ljuset
2. Experimentera och testa. Du blir aldrig fullärd som 
ljussättare!
3. Se till att ha en bra bildmonitor när du filmar.
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KAMERAN
Sensor
Sensorstorlek är en av de viktigaste delarna i en kame-
ra - ju större sensor desto mer ljus kan kameran fånga 
upp, något som i sin tur resulterar i mer detaljerade bil-
der. En större sensor ger dig en tydligt märkbar skillnad 
i hur ditt objekt fångas. Den ger dig också ett kortare 
skärpedjup.

Med en större sensor får du ett bättre dynamiskt 
område (förhållandet mellan det ljusa och det mörka i 
bilden), mindre brus i bilderna samt bättre prestanda i 
dåliga ljusförhållanden.

Komprimering
Att en film har tex. Upplösningen ”Full HD (1080p) sä-
ger ingen om kvaliteten! Kvalitén avgörs i stället bland 
annat av hur pass hårt komprimerad en film är.
 Orsaken till att filmer komprimeras är för att storleken 
på filerna ska bli mindre och mer hanterbara. Det finns 
fler sätt att komprimera en film, så kallade codecs, men 
enkelt uttryckt minskar man på informationen i filmen. 
Ju hårdare komprimeringen är, desto större är risken 
för fel i bilden i form av t.ex. fyrkantsblock i svarta 
områden. Dessutom minskar detaljrikedomen. En vanlig 
codec är H.264 eftersom den är snabb och filerna tar 
förhållandevis liten plats. Tyvärr passar formatet inte så 
bra i redigeringsprogrammen, där de blir lite sega och 
hackiga att spela upp.
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Lite komprimerad bild

Hårt komprimerad bild
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DNxHD eller ProRes
Vi filmar i något som kallas DNxHD. Det är en codec 
som inte är så hårt komprimerat och dessutom passar 
för redigering. Detta gör att det går snabbare att impor-
tera klippen till redigeringen. Orsaken till att vi filmar i 
DNxHD i stället för ProRes är att vi mestadels redigerar i 
Avid media Composer där DNxHD passar bättre. Annars 
är det ingen större skillnad mellan DNxHD och ProRes.

När vi redigerar film på Filmbyggarna så arbetar vi med 
filer som är ca 10 ggr större än slutprodukten (DNxHD). 
Hur hårt en bild går att komprimera innan den börjar 
se försämrad ut beror på vilket motiv den har. Ju fler 
förändringar det är i bilden, desto svårare är den att 
komprimera.

En bild med många förändringar och snabba rörelser 
där färgerna hela tiden varierar går inte att komprimera 
lika hårt som en mer stillastående film med bibehållen 
bildkvalitet.
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Antalet bilder per sekund - fps
Fps (frames per second) talar om med vilken hastighet 
kameran spelar i, hur många gånger per sekund ka-
merans sensor registrerar en bild. Det ska inte förväx-
las med slutaren, som talar om hur länge slutaren är 
öppen. 

Ju lägre fps desto högre kvalitet på bilden och desto 
mindre ljus behövs men för låg fps innebär att filmen 
blir ryckig.

Biofilm spelas traditionellt in i 24 fps.
Videostandard i Sverige och resten av världen är 25 fps 
eller 50 fps. I USA, Sydamerika och några länder till är 
det 30 och 60 fps som gäller. Det är väldigt viktigt att ha 
rätt inställning i kameran innan man börjar filma.  

Slutartid
Filmkamerans slutartid (hur lång tid slutaren i kame-
ran är öppen och släpper in ljus till sensorn) måste till 
skillnad från stillbildskameran vara fast, oftast på 1/50 
sekund om man filmar med 25 fps. Längre tider gör 
att filmen blir oskarp med släpningar i bild och kortare 
tider gör bilden lite för skarp och krispig. Detta gör då 
naturligtvis att det ges mindre utrymme att variera 
bländarvärdet.
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Bländare
Bländaren avgör hur stor öppningen till sensorn är. Ju 
mindre bländare, tex 22 släpper in mindre ljus och ger 
ett större skärpedjup.
  

En större bländare tex 1.8 släpper in mer ljus och ger 
ett kortare skärpedjup.
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Vitbalans
Ljusets färgton varierar beroende på ljuskällan. Färg-
temperatur definieras och mäts i kelvin. Hög färg-
temperatur svarar mot blåaktiga färgtoner medan låg 
färgtemperatur motsvarar rödaktiga färgtoner.

Vi människor lägger oftast inte märke till detta så 
mycket eftersom vår hjärna processar våra synintryck 
och anpassar dem. Tittar vi på ett papper så ”ser” vi det 
som vitt även om det skulle reflektera tex. lite blåaktigt 
ljus.

Kameran ”ser” det den ser. Reflekterar pappret blått 
ljus, ja då ser pappret blått ut i bilden, om jag inte kom-
penserar med vitbalansen.

Vitbalans är det färgtemperaturvärde man ställer in ka-
meran på, dvs den färgtemperatur som ett vitt papper 
ser vitt ut.

Vid redigering av film innebär för stora skillnader i de 
upplevda färgerna mellan klippen att man får känslan 
av att bilderna inte riktigt hänger ihop. För att undvika 
detta så är det viktigt att ljuset och kameran är rätt in-
ställda vid inspelningstillfället. Dessutom är det mycket 
lättare att färgkorrigera klippen i efterhand ju mindre 
komprimerade de är.
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Objektiv
Att välja rätt objektiv till kameran är inte alltid lätt, men 
det är avgörande för hur bilden kommer att se ut. Vi 
har med oss minst två objektiv när vi ska filma, det är 
inte alltid vi kan komma åt att filma som vi vill och då 
måste vi kunna ha tillgång till ett eller fler alternativa 
objektiv. Vi använder oss oftast av ett teleobjektiv så 
att vi får ett kort skärpedjup. Vidvinkelobjektiv brukar 
oftast ge ett längre skärpedjup men bilderna blir lättare 
förvanskade.

 

        

Teleobjektiv               Vidvinkelobjektiv
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ND-Filter
För att öka utrymmet för att variera bländaröppning-
en så använder man sk. ND-filter. Dessa filter minskar 
mängden ljus som passerar, utan att påverka vitbalan-
sen (ljusets färgtemperatur). Vissa kameror har inbygg-
da filter så att man lätt kan ändra ljusinsläppet och 
bländaren.

Stativ
Förutom kameran och objektiven så är stativet vik-
tigt faktor till att få till bra bilder. Stativet måste först 
och främst klara kamerans vikt och vara rejält stabilt. 
Det underlättar om stativhuvudet panorerar och tiltar 
mjukt.

Specialkameror
Det finns fler alternativ, eller rättare sagt komplement 
till filmkameran. Det vanligaste komplementet idag är 
nog drönarkameran. Många verkar vilja ha flygbilder till 
sina filmer idag. Vi har anlitat drönarfilmare till flera av 
våra filmer och att tänka på då, är att komma överens 
med filmaren om; upplösning, fps och codec så blir det 
mycket lättare när materialet skall redigeras.
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1080 eller 4K?
Då och då får vi frågor om 4K och hur det fungerar. 
En pixel är en punkt på monitorn. Desto fler pixlar en 
skärm innehåller (desto högre upplösning) ju mer detal-
jerad och skarpare ser bilden ut. Nu finns det tyvärr lite 
olika sätt att beskriva upplösningen på en bild och ett 
flertal olika standarder.

Kortfattat så har upplösningen 4K en yta ca fyra gånger 
större än upplösningen 1080. I dagsläget så är en upp-
lösning på upp till 1080 de vanligaste formaten att visa 
film på idag. 4K är inte så vanligt ännu och det är ett 
fåtal som har en 4K-TV eller skärm.

 

Det finns oftast ingen mening med att spela in filmerna 
i 4K och sedan skala ner till 1080, filerna blir stora vilket 
gör att de tar större plats och tar längre tid att arbeta 
med. Ett undantag när vi filmar i 4k är exempelvis när 
filmen ska synas på en stor monitor på en mässa med 
hög upplösning.
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EFTERPRODUKTION
Den viktigaste delen av en film är redigeringen. Det 
spelar ingen roll om du har ett fantastiskt foto så länge 
du inte kan sätta ihop filmklippen på ett bra sätt. Det 
krävs fingertoppskänsla för att förmedla rätt känsla, 
tempo, ljud, musik och text i en film.

Det gäller att kunna berätta rätt historia för rätt publik!

Intankning och planering
Många kameror spelar in i en codec (videokodningsfor-
mat) som tex. H.264 eller liknande, som lämpar sig bra 
filmning men är inte lika bra för redigering. Om så är 
fallet bör man konvertera filerna så att det passar för 
redigering i stället. Bra redigeringsformat är Avid DNx-
HD och Apple ProRes.

I vårt fall filmar vi direkt i formatet Avid DNxHD. Externt 
filmat material från tex. drönare och GoPro måste vi 
däremot konvertera.

Oavsett om det är ett stort eller litet projekt är det 
viktigt att i ett tidigt skede planera och organisera 
projektet. Skapa mappar så du lätt hittar material, se 
till att det finns tillräckligt med hårddiskyta osv. Om jag 
inte organiserar ordentligt i början så finns det risk att 
jag helt går bort mig och inte hittar det jag behöver i 
slutändan.
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Grovklippning
Med allt material på plats så är det dags att sätta ihop 
en grovklippning. Här finns det mycket att fundera på.

Vad vill jag berätta med filmen?
Ska filmen visas på mässor?
Ska den vara på hemsidan eller tex, YouTube?
Är musiken extra viktig?
Bygger filmen på intervjuer?
Är det något viktigt klipp i centrum?
Ska filmen innehålla text?
Kommer den att ha en speakertext?

Det finns lika många lösningar på hur man ska redige-
ra som det finns frågor och redigerare. Det finns inte 
många rätt eller fel på hur man går till väga heller.

Här kommer några tips:

När filmen bygger på intervjuer så brukar vi bygga upp 
filmen på intervjusvaren till en början och fylla på med 
klippbilder först när vi känner att pratet fungerar.

När vi jobbar med intervjuer skapar vi ”subclips” som 
vi döper med rubrik på innehållet. Det tar tid i början 
men vi har märkt att det sparar mycket tid senare i 
projektet.

Om det är möjligt så bestämmer vi musiken tidigt för 
att få hjälp att hitta rätt rytm och tempo för filmen.
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Håll det enkel i början och fastna inte i detaljer. Vid 
grovklippningen är det helheten som är viktigast. Detal-
jerna får komma senare.

Vi klipper för det mesta raka klipp (se nästa sida) så 
mycket det går.

Filmen blir bättre om när det går att berätta med bil-
der/filmklipp i stället för textskyltar.

Om filmen ska visas på mässor är det viktigt att tänka 
på hur det låter utan ljud. På mässor brukar det vara 
en hög ljudvolym och det är svår att höra ljudet från 
en film. Om filmen innehåller tex. intervjuer måste det 
sättas undertexter i mässversionen.

Ska filmen visas på sociala medier är det viktigt att job-
ba mycket med tydliga klipp, gärna närbilder, så de syns 
tydligt i en liten mobil.

Vi gör backuper på projekten så ofta vi kan! Vi kopierar 
ofta tidslinjerna för att kunna testa olika varianter av 
våra projekt.
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Klipptekniker
En bra film bygger till stor del på timing och rytm i 
klippningen och hur bra den växlar mellan olika bildut-
snitt (till exempel helbild, halvbild, närbild) och olika 
bildvinklar (till exempel grodperspektiv, subjektiv ka-
mera). För att sammanfoga sådana tagningar finns flera 
olika tekniker.

Raka klipp
Ett rakt klipp är när en tagning tvärt övergår i en annan, 
utan paus eller övertoning. Det är den vanligaste typen 
av klipp, eftersom den inte drar uppmärksamheten till 
sig och kan bland annat vara effektfull i de flesta filmer.
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Övertoning 
En övertoning innebär att den ena tagningen gradvis 
blir svagare, medan den andra gradvis blir starkare, tills 
bilden har förändrats helt. Effekten är mjukare än ett 
vanligt klipp, och används till exempel vid en övergång 
där kameran tex panorerar eller tiltar. Då blir det oftast 
fult med raka klipp.

Den här tekniken blev mycket lättare att genomföra i 
och med intåget av digital (icke-linjär) redigering.
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In- och uttoning 
In- och uttoningar är det absolut vanligaste sättet att 
börja och avsluta filmer med, eftersom det ger en 
mjukstart/lugn avtoning. En intoning är egentligen 
samma sak som en övertoning fast från helsvart bild, 
och uttoning är tvärtom från bild till svart. Inuti filmer 
används in- och uttoningar till exempel för att markera 
att ganska lång tid har förflutit. Det ger ett mycket lugnt 
tempo.

Ibland kallas de här metoderna även tona upp, respek-
tive tona ner.

Wipe 
En wipe (engelska för att torka) är en teknik där den 
ena bilden långsamt tränger sig in från ena sidan (eller 
uppifrån, eller i en cirkel, etc - det finns otaliga typer av 
wipes) så att den till slut täcker hela bildytan. Wipes är 
ett sätt att bryta mot den fjärde väggen, och används 
kanske oftast för att ge berättelsen lite skjuts, som i 
filmer à la Star Wars.
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Problem i tagningarna 
Oavsett hur väl en inspelning är planerad så uppstår 
det ibland problem med klippen. Redigeraren som är i 
slutet av filmproduktions-kedjan måste hantera dessa 
problem från tagningarna, alltifrån klaffel (när föremål 
flyttats eller förändrats mellan tagningar), till brott mot 
180-gradersregeln (se nästa sida).

Det kan till och med vara så att klipp som är tänkta att 
komma efter varandra i redigeringen, helt enkelt inte 
fungerar ihop i redigeringen. Skickliga redigerare har 
flera tekniker för att lura ögat och hjärnan.

Eye scan 
Eye scan är en teknik där redigeraren utnyttjar det 
faktum att det mänskliga ögat har svårt att fokusera på 
mer än ett ställe åt gången.

Normalt försöker man vid ett klipp att lägga det som 
ska vara i fokus i den nya tagningen så nära det som 
har varit i fokus i den förra tagningen, för att undvika 
att publiken ska vara tvungen att leta reda på var nästa 
viktiga händelse finns.

Genom att placera alla klaffel och andra problem vid ett 
klipp utanför ögats fokusområde blir det nästintill osyn-
ligt. En mycket användbar metod är att utnyttja rörelser 
i bild, eftersom vår blick alltid reagerar i första hand på 
rörelser och dras instinktivt till dem.
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180-gradersregeln 
Den här bilden visar den axel mellan två personer och 
den 180-gradiga område som kameran kan röra sig 
inom (här markerat med grönt). 

 
När man klipper från det gröna området till det röda, 
byter figurerna plats på bilden.

180-gradersregeln handlar om att placera kameran 
inom samma 180-gradersområde för att undvika att få 
det att se ut som om figurerna byter plats i bild.
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Det går att bryta mot 180-gradersregeln utan att göra 
tittaren förvirrad genom att använda en rörlig kamera 
som filmar medan den passerar 180-gradersaxeln.

Första utkastet
När grovklippningen är klar så är det dags för alla 
detaljer som gör att filmen redo för ett första utkast. 
Ett viktigt steg är trimningen. Att trimma klippen inne-
bär att finjustera början och slutet på varje klipp så att 
övergången mellan dem blir så smidiga som möjligt.

Målsättningen är att klippen ska flyta på så pass bra att 
de knappt märks. Det kan skilja så lite som en filmruta 
mellan två klipp som avgör om det blir ett hårt klipp 
eller ett mjukt klipp som tittaren inte ens märker.

Ljudredigering
Ljudet är oerhört viktigt inom film. Jag har hört sägas 
att ljudet är hela 70% av en film. Musik och ljudeffekter 
hjälper mig som redigerare att skapa rätt stämning och 
att få klippningen att flyta på. Jag brukar för det mesta 
inte redigera ljudet i något separat ljudredigeringspro-
gram utan i min vanliga redigering.
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Färgkorrigering
Det är viktigt att ta sig tid att färgkorrigering, ”Color 
grading” ordentligt. Hur noga kameran än är inställd vid 
filmningen så kan färgerna skilja sig åt en aning, oftast 
beroende på vilken vinkel jag filmar från. Ändrar sig 
färgen, på tex ett ansikte, mellan två klipp så upplevs 
det ofta av tittaren som ett störande hårt klipp. Justeras 
färgerna i klippen upplevs filmen som mycket mjukare...

När vi filmar har vi oftast ställt in kameras ”picture 
profile” på tex S-LOG. Detta gör att högdagrarna, de lju-
saste blänken i bilden, och skuggningen bevaras bättre, 
men bilden upplevs vara ganska blek och dassig. Också 
därför behöver vi färgkorrigering i efterhand.
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2D-ANIMERAD FILM
Vad är 2D-animering?
Vad är skillnaden mellan 2D & 3D?
Den mest uppenbara skillnaden mellan 2D och 3D är i 
namnet. 2D betyder tvådimensionell och 3D betyder 
tredimensionell. Med andra ord, har en 2D-animation 
platta bilder som saknar djup och kan endast röra sig 
vertikalt och horisontellt.

 

Traditionell 2D-animation är den tidsintensiva klassiska 
animationstyp, stopmotion, som vi oftast förknippar 
med Disney-klassiker där varje ruta ritas för hand och 
sedan sammanslagna ger oss en animerad sekvens av 
bilder.

I dag är det allt vanligare att animera digitalt vilket ska-
par fler möjligheter och i vissa lägen kan 2D-animerad 
film ge intryck av att vara 3D- animerad utan att vara 
det. 
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En teknik är att arbeta med platta figurer som rör sig 
över en eller flera plana ytor. Det är en enkel form av 
animation som ofta används för att illustrera komplexa 
förlopp eller sammanhang med ett förenklat bildspråk. 
Ett vanligt exempel är en figur med berättarröst som 
förklarar något. Ofta hur en tjänst fungerar.

Varför 2D-animerad film?
En 2D-animerad film passar bra för att förklara hur 
något går till eller fungerar, exempelvis en organisation 
eller en service. En fördel är möjligheten att lägga in 
helt olika objekt för att förklara saker.

En annan fördel med animerad film är att den kan ha en 
lång livslängd. I en vanlig film kan det finnas maskiner 
som blir gamla eller personal som byts ut.

Med en animerad film är det även lättare att göra en 
film som är lättsammare och med lite humor. Då blir 
det lättare att få tittaren att stanna kvar för att ta del av 
hela budskapet.
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Olika stilar
Det är viktigt att sätta vilken stil som filmen ska få.

   

En variant kan vara att göra filmer där det ser ut som 
att en hand i filmen ritar upp objekt efterhand. Det ger 
en konstnärlig stil och en känsla av kvalitet.

Ett tips för att få inspiration är att titta på animerade 
filmer som ligger på YouTube.



55

Planering
En viktig detalj i en animerad film är såklart manuset.
När texten är klar görs den till ett bildmanus för att se 
vilka bilder som senare ska animeras till texten. 
I nästan alla av våra animerade filmer har vi lagt på en 
berättarröst. Ibland låter vi även en animerad figur vara 
speakerrösten.

Innan det är dags att börja animera så spelar vi in lju-
det, speaker, musik och eventuellt effektljud. Detta för 
att det är lättare att animera om tempot, timingen och 
ljudet redan är på plats. 

Illustration
När bildmanuset är klart görs alla illustrationer som 
behövs för animationen. Det finns många metoder att 
skapa illustrationer till animationer.
Många animatörer köper färdiga objekt som de sätter 
ihop till en film. De filmerna blir ofta opersonliga och 
får därför svårt att ge en feel-good känsla eftersom de 
liknar varandra. Ofta känner man igen stilen och det blir 
lätt opersonligt. 
 
Därför brukar vi skapa nya objekt anpassade efter 
kundens varumärke och stil. Det innebär att vi animerar 
från grunden.
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En variant är att rita bilderna på papper, skanna in dem 
och färdigställa dem i Illustrator och/eller Photoshop.
En annan variant är att skapa bilderna direkt i de digi-
tala programmen. Detta har blivit lättare med åren tack 
vare ritplattor och digitala pennor. 
 
Numera skapar vi de flesta illustrationerna på Ipad med 
Apple-penna i programmet Procreate.
Bilderna blir minst lika bra och vi slipper krånglet med 
att skanna in bilderna efter att vi ritat dem.
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Animation
Vi animerar för det mesta filmerna i After Effects och 
Character Animator.
  

Ganska snabbt blir det många lager och ”keyframes” så 
det är lätt att gå bort sig i projektet. Därför är det viktigt 
att manus och bildmanus är väl genomtänkt och att 
ljudet redan är på plats.

Keyframes
”Keyframes” är, något förenklat, punkter på tidslinjen 
där olika värden är valda.
Om vi till exempel vill ha en bil som kör över bilden från 
vänster till höger, så skapar man en ”keyframe” där bi-
len placeras strax utanför den vänstra delen av filmen.
På tidslinjen, låt oss säga 3 sekunder senare, så sätts en 
”keyframe” där bilen placeras utanför den högra delen 
av filmen. När man sen spelar upp sekvensen så rör 
sig bilen över skärmen från vänster till höger under 3 
sekunder.
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Ibland kan det bli så att man måste lägga in ”keyfra-
mes” varje bildruta, dvs 25 bildrutor per sekund. Detta 
är bra att undvika så mycket det går eftersom det är väl-
digt tidsödande. Sedan finns det många olika tekniker 
och färdiga effekter för att automatisera animationerna 
i tex After Effects. Detta för att slippa animera ruta för 
ruta.

När animationen är klar skickas ett första utkast till 
kunden för några sista justeringar och när de är fixade 
så är filmen klar!
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3D-ANIMERAD FILM
Vad är 3D-animerad film?
En 3D-animerad film utgår från en bild som görs utifrån 
en ritning, foto eller CAD-ritning. Till skillnad från en 
2D-animerad bild går det att vrida och vända på objek-
tet i ett program som fungerar som en ”filmstudio” för 
objektet.  

Eftersom en 3D-modell ska vara så verklighetstrogen 
som möjligt är det viktigt att varje liten detalj blir rätt. 
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Till skillnad från vanlig film utgör mjukvaruprogram hela 
basen för produktionen. Dessutom hänger kvaliteten 
ihop med hur lång produktionstiden är. Projektstyrning 
och att få alla delar rätt från början är otroligt viktigt. I 
en vanlig film går det ofta att klippa om i efterhand men 
vid 3D-animering kan man bli tvungen att göra om stora 
delar av filmen om scener ändras.

Fördelar med 3D-animerad film
De 3D-animerade filmer som Filmbyggarna har gjort 
har varit rena produktfilmer. Att göra 3D-animerad film 
är komplicerat och tidskrävande på grund av alla detal-
jer men har även stora fördelar. 

En fördel är att när en produkt är animerad kan den 
sedan återanvändas. En annan fördel är att det går att 
plocka ut högupplösta bilder som kan användas på 
webb eller i tryckt material. Ytterligare en fördel är att 
det går att göra en film med en produkt som inte finns 
eller att visa hur det fungerar inuti en produkt.

Har man en färdig produkt kan man fota den. Men i ett 
prototypstadie går det att ta fram en bild som inte går 
att fotografera. Det är även möjligt att visa omöjliga 
funktioner och insidan av maskiner. Det går även att 
göra omöjliga saker som att följa en kabeldragning i en 
teknisk produkt.
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Modellering
Det första steget för att göra en 3D-animerad film är att 
göra en så kallad modell. Modellen är det objekt som 
ska modelleras, exempelvis en produkt eller detalj. 

Det är en komplex process som kan förklaras på ett 
enkelt sätt. Tänk när du gick på förskola och gjorde 
papier-maché. Med andra ord att du skapar saker med 
hönsnät och annat som du formade till en modell. Se-
dan klädde du modellen i papper och klister för att ge 
ett utseende med färg. Processen för att modellera i 3D 
är snarlik. 
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För att göra tex en kaffekopp behöver vi förstå formen 
på koppen. Tänk att vi tar en kopp, skär ett snitt igenom 
den och får då fram profilen på formen. Formen ritar 
animatören i 3D.
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Genom att sedan rotera 2D-profilen och rotera 360 
grader så får man formen av en perfekt kopp. Tekniken 
kallas för ”3D lathe” och är ett sätt för att svarva fram 
ett 3D-animerat objekt. Örat på handtaget görs sedan 
för sig och sätta på. 

 

Det finns även andra tekniker för att skapa ett objekt. 
Exempelvis genom att extrudera. Det innebär att man 
tar en platt 2D-animerad bild lyfter (extruderar) för att 
ge objektet volym.

För att göra föremålet så verklighetstroget som möjligt 
rundas sedan alla ytor av. Det är få ytor på föremål som 
är knivskarpa.
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När modellen är klar kläs den med ett material. Mate-
rial kan vara komplexa med flera lager med saker som 
påverkar hur ljuset bryts. Ett lager kan vara att glasets 
färg ett annat själva ytan som kan vara matt eller glan-
sig. Alla objekt som finns med i en bild från en skruv till 
en maskin eller blomma modelleras och kläs i material 
på liknande sätt.
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Inspelning i virtuell film-studio
Nästa steg är att sätta in ett eller flera objekt in i en 
filmstudio liknande en verklig studio. Ett objekts posi-
tion bestäms av koordinaterna X, Y och Z. Bakgrund och 
andra modeller kan läggas till för att bilda en miljö. Den 
virtuella välden som byggs upp kallas för 3D-scen eller 
för virtuell värld.
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Även ljussättningen fungerar precis som i en verklig 
filmstudio. Olika typer av lampor och styrkor används 
för att få rätt känsla och kontrast. Tar man stillbilder 
står kameran still. En utomhusscen kan få ett utomhus-
ljus som liknar solens strålar. En miljö inomhus sätts i 
kombination med ett exteriört ljus på samma sätt som 
man ljussätter i en vanlig filmstudio. Exempelvis kan 
solstrålar komma in genom ett fönster och reflekteras 
på ett parkettgolv. Det gäller att skapa ett ljus som är 
stämningsfullt och realistiskt.

Även filmen spelas in med en kamera i den virtuella 
studion. Kameran riggas med rätt optik och brännvidd. 
Man kan antingen röra kameran eller objekten för att få 
rätt filmklipp. Precis som en vanlig filminspelning gäller 
det att filma från rätt vinklar,

Även utomhusmiljöer riggas i studio på samma sätt som 
andra objekt. En bil som kör på en väg har fått parame-
trar för hur den ska röra sig. Men för att matcha den 
med vägen måste även vägen få koordinater i studion. 
Exempelvis när det svänger, när det kommer ett gupp 
eller i olika hastigheter vid bilens acceleration. Så det är 
tidskrävande att få allt rätt så att det blir verklighetstro-
get.
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Rendering
Termen rendering betyder ”Bygga upp bild” och är det 
sista steget i processen när alla inställningar och värden 
är satta. Då renderas filmen och alla projektets delar 
sätts ihop till en slutlig film. Detta kan ta dagar beroen-
de på innehåll, längd och datorkraft.

 

Innan renderingen har vi ställt in alla parametrar för 
objekten. Vi har även placerat ut kameror och ljus. När 
det är klart startar vi en kraftfull dator för att rendera 
bilden. 
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När det gäller fotorealistisk 3D behövs kraftfulla dato-
rer, datorn ska beräkna fram hur ljuset bryts genom 
olika material t.ex när ljuset går igenom ett fönster och 
reflekteras på ett parkettgolv. 

Alla beräkningar görs för att vi ska få film som liknar 
verkligheten så mycket som möjligt. Med vårt sätt att 
arbeta får vi ett ljus och bildkänsla som hänger ihop och 
som skapar den känsla som behövs för att sälja våra 
kunders projekt.
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CAPTURE SCREENFILM
Vad är capture-screen
En capture-screen inspelning är helt enkelt att man 
spelar in det man gör på datorn eller mobilen med ett 
program. Det blir själva filmen. Sedan klipps filmen i 
efterproduktion precis som en vanlig instruktionsfilm. 

Varför capture-screen
Capture-screen kan väldigt effektivt beskriva hur man 
använder och/eller jobbar i ett program i tex. En dator. 
På YouTube finns det idag sk. tutorials som hjälper an-
vändare att komma igång och utvecklas i nästan vilket 
program som helst, för att inte tala om alla påYouTube 
som spelar spel och pratar till dem. 

Manus
Innan man börjar är det viktigt med manuset som pre-
cis i andra filmer är det som är bland det viktigaste och 
som styr klippningen. Så när manuset är klart läses en 
voice-over in. Om det passar kan vi lägga till bakgrunds-
musik för att fylla ut tomrummen.
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Olika nivåer
Innan man börjar spela in är det viktigt att komma fram 
till vilken nivå man vill lägga sig på. 

Enklast är att bara spela in exakt det som händer på 
skärmen. Vi brukar spela in i högre upplösning än det 
färdiga materialet vilket gör att vi kan zooma in i bilden 
om det skulle behövas.

Nästa steg skulle kunna vara att markera delar av bilden 
för att förtydliga. Vidare, så kan jag lägga in pilar, cirklar 
osv för att bli ännu tydligare. 

En variant är att inte spela in muspekaren utan i stället 
animera in en större eller anpassade pekare som tydli-
gare visar var man klickar i bilden.

Ibland animerar vi in en tecknad figur som pekar och 
som ser ut att vara den som är speakerrösten.
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Redigering
Vi redigerar oftast filmerna i Premiere och vid behov 
animerar vi i After Effects och Character Animator.

Som vanligt skickas ett första utkast till kunden för 
några sista justeringar och när de är fixade så är filmen 
klar!
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PUBLICERING
När det gäller att publicera film brukar våra kunder ofta 
lägga ut dem på sin webbsida, LinkedIn, Facebook och 
YouTube. Andra alternativ är att skicka en länk i ett mejl 
till blivande kunder. 

Vimeo och YouTube
Ett alternativ till att lägga upp film på YouTube är att 
starta en kanal på Vimeo och lägga filmen där. Det kan 
se lite proffsigare ut än Youtube eftersom man slipper 
att andra filmer än sina egna dyker upp när filmen är 
slut. På Vimeo är det fritt från annonser. Det är inte så 
snyggt att ha en webbsida där det sedan dyker upp en 
film om något helt annat.

I både Vimeo och YouTube går det att ställa in olika 
säkerhetsinställningar. Exempelvis och tittare får lad-
da ner filmen, skriva kommentarer eller dela filmen 
på olika sätt. Det går även att lösenordskydda eller att 
göra filmen dold så att bara de med en direktlänk så 
se filmen. Vimeo ger större möjlighet att anpassa den 
inbäddade spelaren. 

Vimeo är blockerad och kan inte ses i Indonesien. 
YouTube är blockerad i Kina, Sudan, Sydsudan, Turkiet, 
Syrien och Pakistan.
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Lista med fördelar
Flest användare – YouTube
Sökoptimering – YouTube
Mobilfilmer – YouTube
Kostnad – YouTube (gratis även för företag)
Teknisk support – Vimeo
Lagring – YouTube (obegränsad gratis lagringsyta)
Annonsfrihet – Vimeo
Community – Vimeo (lugnare debattklimat)
Privat-inställningar – Vimeo
Anpassa spelaren -Vimeo
Analysverktyg (mäta tittarnas beteende) - YouTube

Nyhetsbrev
Det går att lägga in film direkt i ett nyhetsbrev. Men 
många webbläsare stödjer tyvärr inte det än. Så då 
finns en möjlighet att lägga in en länk eller bild och så 
öppnar sig en ny session av webbläsaren med filmen 
som ligger på exempelvis Vimeo eller YouTube.

Facebook
Facebook har ändrat sina logaritmer så att film rankas 
högt. Det gäller speciellt film som läggs in direkt i Face-
book istället för att länkas in från Vimeo och YouTube. 
Detta för att Facebook vill behålla sina besökare. Det 
är bra om det händer något de tre första sekunderna 
i en Facebookfilm eftersom många scrollar snabbt och 
man har kort tid på sig att fånga uppmärksamheten. 
Bilder är liten, många tittar på Facebook i mobilen och 
har ljudet avstängt. Så därför är det populärt med stora 
slagkraftiga texter i filmer som läggs upp där.
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Mässor
Film i en monter på mässor är lite speciellt. Man får 
ofta bara några sekunder på sig att fånga besökarnas 
uppmärksamhet och det är för hög ljudvolym för att 
höra vad någon i en film säger. Därför brukar det vara 
stora bilder och rörelse i filmer så att besökare stannar 
till en stund och tittar. Eftersom det är såg hög ljudvo-
lym har vi ofta inget ljud, det är bättre att texta i så fall. 
Eller grafik som pilar, kryss och förstärkande ord. Någon 
enstaka gång har en kund haft hörlurar till besökarna.

På en mässa delade vi in filmen i många olika delar och 
skapade en app. Sedan kunde utställaren ha en surf-
platta med en app och kunde visa besökare en specifik 
del av filmen beroende av vad de var intresserade av.

Vid ett annat tillfälle hade vi en film med ett fordon 
som körde mellan två olika skärmar.
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Streaming
Streaming är när man tittar på tex. en film eller lyssnar 
på musik på nätet och filen laddas upp samtidigt som 
man tittar/lyssnar. Det innebär att om man vill hoppa 
framåt i t.ex filmen så kan det ta en liten stund inn-
an filmen kommer igång igen bla. beroende på vilken 
bandbredd man har.
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Livestreaming
Livetreaming är streaming med den skillnaden att det 
sänds direkt. Den enda egentliga skillnaden mellan 
live-TV och Livestream är om man sänder till en TV 
eller streamar över internet. I övrigt så ställs det sam-
ma krav. En live-streamad filmning kan, om man som 
avsändare vill, alltid sparas och ses på i efterhand.

Bilden och ljudet tas upp på samma sätt som en vanlig 
inspelning, exempelvis med kamera och mikrofon. Du 
behöver en ”breakout”-box till datorn. Boxen omvand-
lar signalerna, med hjälp av mjukvara, från kameror och 
mikrofoner till bild och ljud som datorn och kan hante-
ra. På datorn finns sedan en programvara som streamar 
ut på nätet. Det är viktigt för sändningen att ha tillgång 
till en hög bandbredden där man sänder ifrån.

Hur fungerar livestreaming med flera kameror?
På exakt samma sätt som vanlig TV- sändningar!

Till flerkamerainspelning måste man åtminstone ha:
• Mixerbord för bild och ljud.
• Inspelningsenhet
• Kameror
• Mikrofoner
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Vid sändningen måste en person (så kallad bildmixer) 
sitta vid mixerbordet och välja vilken bild (och ljud) som 
ska sändas live. Det krävs skickliga TV-fotografer och 
bildmixer för att få rätt rytm i klippningen. Detta efter-
som klippningen sker live och då blir det sekundsnabba 
beslut.

Flera plattformar
Eftersom det krävs en del resurser och tankekraft är det 
bra att lägga upp en film på flera olika digitala plattfor-
mar, nyhetsbrev, webbsida. Det går att göra olika länger 
av en film eller olika storlekar. Exempelvis en längre film 
som läggs på webbsida och som görs till kortare versio-
ner för sociala medier.

Personuppgifter
Film räknas enligt dataskyddsförordningen som per-
sonliga uppgifter. Därför ska man exempelvis inte filma 
närbilder på personer på stan som inte är med på det. 
Även skolor, sjukhus och badhus är extra känsliga. Där 
ska man alltid fråga verksamheten om tillåtelse och inte 
filma personer som inte blivit informerade innan.
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MJUKVARA
All efterproduktion sker i dag nästan uteslutande på 
datorer. Till det krävs en del mjukvara. De två största 
redigeringsprogrammen är Avid och Premiere. Andra 
alternativ är t.ex Final Cut och Sony Vegas.

Avid Media Composer
När vi redigerar film använder vi i första hand Avid Me-
dia Composer. Media Composer var i början av 1990-ta-
let det första icke linjära redigeringsprogrammet. Detta 
blev en stor revolution inom redigering. Tidigare var 
man tvungen att redigera videor linjärt vilket innebär 
att det var nödvändigt att redigera filmen i rätt ordning. 
Behövde man gå in och ändra något i filmen var man 
sedan tvungen att redigera om allt material efter jus-
teringen. Med Avid det blev enkelt att lägga till eller ta 
bort material var som helst i filmen. Avid är än i dag en 
av de ledande utvecklarna inom ickelinjär redigering.

Avid har en stor utbredning i Hollywood, vid stora TV-
hus och hos filmproduktionsbolag.
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Fördelarna med Avid är:
• Förmågan att hantera stora projekt.
• Trimningen. Det är väldigt smidigt att finjustera mel-

lan två klipp, något som är en väldigt viktig funktion 
inom filmredigering

• Stabiliteten! Även stora projekt med hundratals 
klipp kraschar i princip aldrig, och skulle det trots 
allt hända så är det väldigt lätt att återställa.

• Colorgrading (färgkorrigering) i redigeringen, utan 
att behöva byta program, är väldigt fördelaktigt. 
Särskilt i Symphony-versionen.

Adobe Premiere Pro
En betydande konkurrent är Adobe Premiere som tack 
vare sin integration med After Effects, Photoshop och 
Illustrator får allt fler användare. Vi arbetar naturligtvis 
också i Adobes programvaror men vi jobbar inte lika 
ofta i Premiere.

Fördelarna med Premiere Pro är:
• Integrationen mellan Adobes programvaror som 

tex. ”Dynamic links”. Detta gör att du lättare kan 
byta mellan programmen. Nackdelen är att om det 
kraschar kan det bli svårt att rädda projektet. 
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Adobe After Effects
After Effects är ett sk. Compositing program. Tekniken 
att genom digitala effekter kombinera rörliga bilder, 
ljud, stillbilder och datorgrafik kallas compositing.
För att skapa de färdiga kompositionerna av bild, ljud 
och effekter använder sig After Effects av lager som 
kombineras till en komposition, vilken därefter kan ani-
meras för att skapa rörlig grafik. Till varje lager i kompo-
sitionen kan ett stort antal effekter läggas på.

Vi använder oss mycket av After Effects när effekterna 
blir för avancerade för Media Composer eller Premie-
re. Exempelvis för avancerade animerade namnskyltar, 
specialeffekter i filmer och för 2D-animering.
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DaVinci Resolve
Davinci Resolve är ett av de bästa färgkorrigeringspro-
grammen som finns. Dessutom med en gratisversion 
som slår de flesta. Du kan till och med redigera i pro-
grammet.

Vi använder oss av Resolve när vi behöver göra avance-
rad färgkorrigering.

Adobe Photoshop
Photoshop är ett det marknadsledande bildredigerings-
program som används av miljontals fotografer, desig-
ners, grafiker och hobbyanvändare. Photoshop skapar 
och redigerar i huvudsak rastergrafik och klarar av 
många olika bildformat.

En av Photoshops stora fördelar är "lager". Med hjälp 
av lager kan man ha olika delar av en bild på separata 
lager så man på så vis kan redigera delar av bilden utan 
att övriga delar av bilden berörs.

Vi använder oss av Photoshop till att skapa bilder och 
effekter som vi sedan animerar i After Effects, Premiere 
eller Media Composer.
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Adobe Illustrator
Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram. 
Vektorgrafik består av geometriska primitiver, såsom 
punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans be-
skriver en bild. Detta till skillnad från rastergrafik (bit-
maps) som enbart består av bildpunkter/pixlar. I princip 
all form av modern 3D-modellering görs med hjälp av 
vektorbaserad teknik. 

Eftersom alla geometriska primitiver kan förstoras eller 
förminskas hur mycket som helst kan man i teorin skala 
vektorgrafik upp eller ner hur mycket som helst utan att 
bilden blir suddig eller tar större plats. I praktiken mås-
te man emellertid i de flesta fall omvandla vektorerna 
till bildpunkter i sista steget innan visning på bildskärm 
och då kommer man att finna att vissa skalor ger bättre 
bilder än andra beroende på avrundningsfel.

I princip alla datorsystem visar rastergrafik på bildskär-
men. En vektorbild konverteras av grafikkortet till en 
rasterbild innan den visas på skärmen, och hela skär-
men ritas om många gånger i sekunden.

Vi använder oss av Illustrator främst när vi skapar bilder 
till 2D-animering, men ibland till effekter i After Effects.
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Adobe Character Animator
Character Animator är en programvara som kombinerar 
levande rörelseinspelning med ett flerspårigt inspel-
ningssystem för att styra lagrade 2D-marionetter ritade 
i Photoshop eller Illustrator. Den används för att produ-
cera både levande och icke-levande animeringar.
Character Animator importerar lagrade Photoshop och 
Illustrator-dokument till marionetter som har beteen-
den som tillämpas på dem. 

Marionetterna placeras sedan i en scen, som kan ses i 
scenpanelen och tidslinjen. Riggning ställs in i mario-
nettpanelen, fast grundriggningen är helt automatisk 
baserat på specifika lagernamn som tex. ”Right Ey-
ebrow” and ”Smile”. Egenskaper för valda element kan 
granskas och ändras i Egenskaper-panelen, inklusive 
beteendeparametrar. 
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Live-ingångar inkluderar en webbkamera (för ansikts-
spårning), mikrofon (för läppssynkronisering), tang-
entbord (för att utlösa lager för att dölja / visa) och 
mus (för att vrida specifika handtag). Scener kan också 
släppas direkt till After Effects och Premiere Pro, med 
hjälp av Dynamic Link för att undvika rendering.

Vi använder Character Animater vid 2D-animering och 
Screencapture-filmer.

Procreate 
Med surfplatta och en digital penna blir det möjligt 
för illustratörer att skapa digitalt för en rimlig kostnad. 
Procreate är förmodligen det bästa ritprogrammet som 
finns för surfplattor. Procreate finns för tillfället bara på 
iOS. 

Vi använder oss av Procreate när vi skapar bilder för 
2D-animationer.

Snagit
Snagit är ett inspelningsprogram som spelar in video 
och ljud på skärmen, det vi kallar ”Screencapture”
Man kan välja vad man ska spela in, tex. Kan man låta 
bli att spela in muspekaren för att i stället animera in en 
större pekare i tex. After Effects.
Vi använder Snagit när vi skapar ”Capture-screen”- fil-
mer.
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Adobe Audition
Audition är ett ljudredigeringsprogram som kan redige-
ra ljud både icke-destruktivt och destruktivt.

Vi använder oss mest av Audition när vi spelar in egna 
speakers till våra filmer, annars redigerar vi ljudet direkt 
i redigeringsprogrammet.

X-Rite Colormunki
Colormunki är programvara 
med hårdvara för att kali-
brera skärmar och skrivare.

Vi använder oss av Color-
munki för att våra dator-
skärmar skall visa färger så 
exakta och lika verklighe-
ten som det är möjligt.  
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ORDLISTA
1080 25p
Ett inspelningsformat som betyder att filmen har upp-
lösningen 1920 x 1080 pixlar och bildhastigheten 25 
bilder i sekunden.

180-gradersreglen
Regel för att ställa kameran i förhållande till motivet.
Detta för att det inte ska se ut som att motivet byter 
plats.

4K 25p
Ett inspelningsformat vi använder som betyder att fil-
men har upplösningen 3840 × 2160 pixlar och bildhas-
tigheten 25 bilder i sekunden.

Bländare
Är en öppning i kamerans objektiv vars storlek kan 
varieras och som bestämmer hur mycket ljus som når 
sensorn.

Bildutsnitt
Exempelvis helbild, halvbild, närbild och detaljbild.

Breakoutbox
Hårdvara som kopplas till dator för ingående och utgå-
ende ljud och bild.



95

Brännvidd
Brännpunktens avstånd från en lins mittpunkt.

Colorgrading (färgkorrigering)
Innebär arbete med färgerna i efterproduktion för att få 
färgerna i klippen stämma överens.
 

Codec
En codec kodar en dataström eller signal för överföring 
och lagring. Programvaran tolkar sedan den för upp-
spelning eller redigering. 

Dynamiskt omfång
Hur stor skillnad mellan ljust och mörkt som kan regist-
reras. Människans ögon har ett större dynamiskt om-
fång än en filmkamera. 

Etableringsbild
Filmklipp i början av en film som visar var filmen är in-
spelad. Exempelvis ett filmklipp på några sekunder från 
en drönare som flyger över en fabrik.

Eye Scan
Filmteknik för att hjälpa tittaren att fokusera på rätt sa-
ker i bild. Därför läggs fokus i den nya tagningen så nära 
det som har varit i fokus i den förra tagningen.

Exponering
När sensorn i en kamera utsätts för ljus.
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Extrudera
Ett sätt att skapa ett 3D-animerat objekt genom att ge 
en 2-dimentionell bildvolym.

Färgtemperatur
Ljuskällans färgton. Hög färgtemperatur ger blåaktiga 
färgtoner medan låg färgtemperatur ger rödaktiga färg-
toner.

GoPro
Liten actionkamera som bla.  kan fästas på bilar, hjäl-
mar och cyklar.

Halogenlampa
Sedan 2018 är det inte tillåtet att sätta nya halogenlam-
por på marknaden. Drar fem gånger så mycket ström 
som en LED-lampa.

Inklippsbilder
Filmklipp i en intervju som används för att visa något 
eller som miljöbild för att skapa en känsla.
Powerpointbilder kan användas som inklippsbilder vid 
en föreläsning.

Keyframes
Punkter på tidslinjen där olika värden är valda.
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Komprimering av film
Tar bort information från filmens fil så att filen tar min-
dre plats på hårddisken. För hård eller felaktig kompri-
mering kan orsaka att filmens bildkvalitet blir mycket 
sämre.

Kontrast
Skillnaden mellan ljus och mörker i bilden. En stark 
kontrast gör att objekten i bilden lättare går att urskilja 
mot varandra.

Lath
En svarvliknande teknik som används för att skapa 
3D-animerade objekt.

LED-lampa
LED är en förkortning av ‘light-emitting diodes’ och den 
består av en lysdiod. En LED-lampa är dyrare att köpa 
in men är mer energieffektiv och håller längre än andra 
lampor.

Linjärt redigeringsprogram
Det analoga sättet att redigera film. Då var man tvung-
en att redigera filmen från början till slutet.

Livestreaming
Livetreaming är streaming med den skillnaden att det 
sänds direkt. Så den enda egentliga skillnaden mellan 
live-TV och Livestream är om man sänder till en TV eller 
streamar över internet.
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Mixerbord
Enhet som används till att fördela flera bild- och/eller 
ljudkällor till en bild-, ljudström. 

ND-filter
Filter som minskar ljusmängd in till sensorn,
utan att påverka färgtemperaturen.
Vissa kameror har inbyggda filter så att man kan 
ändra ljusinsläppet och ändra bländaren.

Riktmikrofon
En mikrofon som tar upp ljud på håll, exempelvis den 
man intervjuar. 

Rendering
När en films alla beståndsdelar sätts samman och själva 
filmen skapas.

Sensor
Den del på kameran som känner av ljuset och omvand-
lar den till elektronisk signal.

Slutare
En ridå som släpper in ljus till kameran.

Slutartid
Hur länge slutaren ska vara öppen.
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Skärpedjup
Den del av an bild som uppfattas som skarp.
Ibland låter en filmfotograf en del vara oskarpt
för att framhäva något annat.

Streaming
När man tittar på tex. en film på nätet och filen laddas 
upp samtidigt som man tittar.

Subclips
Märkning av del av filmklipp för att underlätta i efter-
produktion.

Subjektiv kamera
Kallas även förstapersonsperspektiv, när åskådaren 
upplever det som händer i filmen genom en rollfigurs 
ögon.

Vitbalans
Vitbalans är det färgtemperaturvärde man ställer in ka-
meran på, dvs den färgtemperatur som ett vitt papper 
ser vitt ut.

Wipe
Teknik där bilden långsamt tränger sig in från ena sidan 
(eller annat håll) så att den till slut täcker hela bildytan.
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Övertoning
Innebär att den ena tagningen gradvis blir svagare, 
medan den andra gradvis blir starkare, tills bilden har 
förändrats helt.
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Filmbyggarna är en filmbyrå som finns i Stockholm, 
Halmstad, Göteborg samt i Malmö.

Filmbyggarnas styrka är att vi har standardiserat vårt 
sätt att arbeta med film. Det innebär att ni sparar tid, 
kostnader och får filmer med hög kvalitet.

Vi producerar film B2B främst till företag inom tillverk-
ningsindustrin och tjänstesektorn. Produktfilm, presen-
tationsfilm, instruktionsfilm och animerad film. Vi är 
ensamma i Sverige med att ha specialiserat oss på den 
här typen av film. 

Vi är även ensamma om att ha byggt upp ett globalt 
nätverk med filmfotografer i 100+ länder. Det innebär 
att vi kan spela in film var ni än har era kontor och 
produktionsanläggningar utan kostnader för restid och 
resor.

Exempelvis har vi spelat in en film i flera länder och 
sedan gjort all efterproduktion i Sverige.
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Hjälp med att göra kraftfulla företagsfilmer?

Vi är övertygade om att era kunder vill veta mer om er 
och era tjänster och produkter. Film är det kraftfullaste 
sättet att marknadsföra sig på. Därför har marknaden 
för film på internet den senaste tiden har ökat 
med 15 % per år och fortsätter att öka. 

Men en företagsfilm behöver vara välgjord för att 
beröra, stärka varumärket och öka försäljningen. 

Kontakta oss idag så hjälper vi er!

Filmbyggarna Sverige AB

Tel: 0727-280 355
Mejl: info@filmbyggarna.se
Webb: www.filmbyggarna.se



Film är det kraftfullaste sättet att marknadsföra ditt företag och dina 
produkter på. 

Den här boken är för dig som arbetar med marknadsföring på tjänste-
företag, företag inom tillverkningsindustrin B2B och som vill öka din 
försäljning med hjälp av företagsfilm.

Lär dig hur du skriver manus, planerar filmens innehåll, inställning och 
användning av kamera vid egen inspelning, animerad film i 2D och 3D 
samt hur du använder filmen i din marknadsföring och sprider den. 

Filmbyggarna producerar film för marknadsföring i Sverige och interna-
tionellt. Våra vanligaste uppdrag är instruktionsfilmer, presentationsfil-
mer, produktfilmer samt animerad film som förklarar hur något funge-
rar. Vi har samarbeten med filmfotografer i över hundra länder och har 
spelat in filmer över hela världen. 

www.filmbyggarna.se

Filmbyggarna
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