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Abstract 
Producing a commercial video targeted at several different formats poses a number of 

challenges. The different formats in this case are the web, TV and different setups of 

projection screens. Additional obstacles arise when the video not only has to be compatible 

with several different forms of display; its information also needs to stay current for as long as 

possible. This thesis addresses some of the issues encountered while producing commercial 

videos for two high schools in Osby kommun. 

 

Sammanfattning 
Att producera en reklamfilm som är anpassad för visning i flera format kan vara 

problematiskt. De olika presentationsformerna som berörs är webben, teve samt 

storbildsprojektorer. Ytterligare problem uppstår då man även måste se till att de har en lång 

livslängd och kan användas under flera terminer. Den här uppsatsen berör de problem som 

kan uppstå då reklamfilmer av det här slaget skapas. I uppsatsen ingår reklamfilmer som 

skapades för två gymnasieskolor i Osby kommun.   
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1. Inledning 
I detta examensarbete på B-nivå i Datavetenskap och Medieteknologi ingår två reklamfilmer 

framtagna för de båda gymnasieskolorna i Osby kommun, Ekbackeskolan och 

Naturbruksgymnasiet. Deltagare i arbetet har varit Christofer Hellqvist och Mikael Fransson 

och material till filmerna har tagits fram under höstterminen 2005 och redigering av filmerna 

har skett under vårterminen 2006. Under hösten 2004 fick vi höra genom en kontakt på Osby 

kommun att ett intresse kunde finnas hos de båda skolorna att ta fram rekryteringsfilmer åt 

dem. Vi tyckte genast att detta lät intressant och fick ett par idéer till hur de här filmerna 

skulle kunna byggas upp och då MSI erbjuder flera kurser i videoproduktion som vi deltagit i 

var det här en möjlighet att applicera kunskaperna i praktiken. Efter kontakt med de båda 

skolorna blev det fastslaget att vi skulle göra arbetet åt dem. Båda skolorna har varit mycket 

tillmötesgående under både de inledande mötena och de efterföljande inspelningarna. Till 

höstterminen 2006 har en ny lag tillkommit som säger att alla gymnasieskolor runt om i landet 

ska ha riksintag. Det medför att elever som går ut grundskolan numera kan söka sig till skolor 

var som helst i landet. Många kommuner, speciellt små kommuner, förlorar elever på detta då 

det är fler elever från små kommuner som söker skolor i större kommuner än tvärtom. 

Kommunerna förlorar inte bara människor i kommunen utan även pengar då de är skyldiga att 

betala den andra kommunen en viss summa för att eleverna ska studera på annan ort. Filmerna 

är tänkta att användas vid mässor och andra tillfällen för rekrytering av nya elever och ska 

vara skolorna tillhanda så snart som möjligt för att användas i detta ändamål. För att 

åstadkomma detta på ett enkelt sätt bör en DVD tillverkas som innehåller båda filmerna. Det 

är tänkt att de här filmerna ska kunna användas som rekryteringsverktyg så länge som möjligt, 

gärna flera läsår. För att göra den tiden så lång som möjligt krävs det att man gör reklam för 

skolan i sig och inte går in för mycket på specifika linjers egenskaper då de ofta ändras från år 

till år.  

2. Problemformulering 
En reklamfilm produceras ofta på ett sådant sätt att den endast går använda under en kort 

tidsperiod. T ex när en vara lanseras eller när en vara fått en prissänkning. Dessutom så riktar 

den sig ofta till specifika medier, TV, biograf eller webben. Vår utmaning låg därför i att 

skapa en reklamfilm som passar flera olika presentationsformer och som har en lång 

livslängd. 
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3. Syfte 
Huvudsyftet med filmerna är att locka nya studenter till gymnasieskolorna i Osby kommun. 

Filmerna är tänkta att användas på mässor eller klassrum samt läggas ut på skolornas 

webbplatser. Därför ska filmerna vara utformade så att de passar för flera 

presentationsformer. Tanken är att filmerna ska skapa en positiv bild av respektive skola. 

Visas filmerna upp på en mässa måste det var någonting i filmerna som intresserar 

förbipasserande. Det gäller även att filmerna inte är för långa och att det inte finns någon 

bunden kronologisk handling i dem. En förbipasserande måste kunna hoppa in i filmen vart 

som helst och ändå förstå vad som händer eller visas upp.  

 

För att uppfylla de kraven krävs att man gör filmerna korta och sakliga. Ett enkelt sätt att 

fånga en förbipasserandes uppmärksamhet är att någon form av bakgrundsmusik spelas upp 

samtidigt som filmen visas.  

4. Avgränsning 
Vid arbetets start upplystes vi om att skolorna hade ett antal KY-utbildningar det vill säga 

kvalificerade yrkesutbildningar. Vi åtog oss då i ett första skede att skapa separata 

reklamfilmer för dessa då ett intresse för detta fanns både hos oss och hos skolorna. 

 

Efter en tids inspelning insåg vi att skapa separata reklamfilmer för även dessa utbildningar 

skulle göra arbetet alltför omfattande och därför koncentrerade vi oss på 

gymnasieutbildningarna. Ett undantag finns eftersom vi redan samlat in material till KY-

utbildningen Trädgårdssäljare. Ett kort inslag om denna utbildning finns därför med på 

Naturbruksgymnasiets video. Detta passar bra då det var den enda KY-utbildningen 

Naturbruksgymnasiet har. Tidsperioden för inspelningarna har varit från början av skolornas 

hösttermin 2005 till dess mitt och redigeringen av filmerna har gjorts från mitten av 

höstterminen 2005 till slutet av vårterminen 2006. Allt material skall vara egenproducerat av 

upphovsrättsskäl.  

 

När det gäller vilket innehåll som skall finnas med i filmerna ordnades ett möte med de 

berörda skolorna där de gav oss relativt fria händer. De hade inga specifika, filmtekniska krav 

utan på det mötet beskrev vi vad vi hade tänkt oss och sen fick vi kontaktuppgifter till folk på 
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skolorna som kunde vara till hjälp. Längden på filmerna sattes i det inledande skedet till cirka 

två till tre minuter vardera, med förbehåll att de kunde bli både kortare och längre.  

5. Teori 

5.1 Reklam 

De regler och tankesätt som gäller för stillbilder gäller desto mer för rörliga bilder, det finns 

bara fördelar med att göra en reklamfilm istället för en annons (Dahlqvist & Linde 2005, s. 

102-103). Alla signaler reklamen sänder ut blir starkare vid användandet av rörliga bilder. 

Tyvärr medför det också att det som kan vara dåligt på en stillbild blir ännu sämre i en film. 

Med andra ord gäller det att man är extra noggrann vid filmskapande. Det är mycket svårare 

att bygga upp en historia med hjälp av stillbilder än med hjälp av rörliga bilder, de 

dramaturgiska möjligheterna ökar alltså. Därför kallas skisserna till filmen för storyboard. 

Naturligtvis är det svårt att skapa en historia om skolorna och sen förmedla den till de nya 

studenterna men med hjälp av de ökade dramaturgiska möjligheterna ökar även möjligheten 

att skapa ett mer sanningsenligt intryck. Att använda den här tekniken ger dessutom en 

modernare känsla av skolan vilket alltid är till fördel när man riktar sig till en ung publik.  

 

När man skapar reklam finns det ett par saker man bör tänka på. Först och främst ska man 

identifiera målgruppen man vill rikta sig till och i vårt fall är det helt självklart. Våra 

reklamfilmer riktar sig till alla niondeklassare som är i färd med att välja utbildning, filmerna 

kan även vara intressanta att se för en del åttondeklassare som vill vara ute i god tid och 

fundera på vad de vill syssla med i framtiden. För att locka dessa bör man i sina produktioner 

hålla ett lagom högt tempo. Utdragna scener gör att målgruppen lätt tappar intresset. 

Användning av klara färger, snabba klipp och iögonfallande eller ovanliga scener är ett stort 

plus för att nå denna målgrupp då merparten är vana vid detta produktionssätt från modern 

television och musikvideor. Att ha korta och koncisa filmer med så lite dötid som möjligt men 

ändå kunna presentera information på ett sakligt sätt var en utmaning som vi ställdes inför i 

denna produktion. Korta och sakliga texter fick förmedla den information vi inte kunde delge 

publiken med intervjuer eller fånga på bild.  

 

Man måste fundera på hur reklamfilmerna kommer att visas och i det här fallet finns det ett 

antal olika sätt. Först och främst är det tänkt att filmerna ska visas på mässor som de två olika 

skolorna presenterar sig på. På sådana mässor brukar de ha någon form av 
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uppställningsmonter och därför får man anpassa texter och liknande efter hur en tv-apparat 

visar en film. Mässor är en av världens äldsta metoder för marknadsföring (Dahlqvist & Linde 

2005, s. 124). I och med att våra filmer ska användas delvis på mässor vet vi på förhand att 

folk kommer att stanna upp när de ser reklamfilmerna för att se vad de handlar om. De som är 

på de här mässorna är där för att hitta en gymnasieskola som passar dem och därigenom bör 

de flesta också ta sig tid att se filmerna. Detta ger möjlighet att skapa personliga relationer 

mellan individer i målgruppen och skolorna.  

 

Filmerna kommer också att visas upp på högstadieskolor. Då får man tänka på vilka sätt den 

högstadieskolan kan tänkas visa upp filmerna för sina niondeklassare. De två sätt som är 

vanligast i de här sammanhangen är att de visar filmerna med projektor på en vit duk eller på 

en tv-apparat. Detta kan ske inför en eller flera klasser eller för ett fåtal elever inne hos en 

SYO-konsulent på skolan. I båda de här fallen får man tänka i samma tekniska banor som när 

filmen visas på en mässa.  

 

Det tredje sättet som filmen kommer att visas på skiljer sig däremot från övriga 

presentationsformer, det är nämligen genom webben. Skolorna lägger ut sina filmer på 

webben för besökarna att själva ladda ner. Det finns inget ställe som är så bra anpassat för att 

kombinera text, bild (rörliga som stillbilder) och ljud som Internet. Det betyder inte att det 

räcker med reklam på Internet men det kan vara ett bra komplement till traditionell 

marknadsföring (Dahlqvist & Linde 2005, s. 123-124). När det gäller filmer på webben får 

man tänka annorlunda. Man kan inte använda sig av samma högupplösta version som ligger 

på DVD, det skulle ta alldeles för lång tid att ladda ner, därför krävs det att man använder en 

helt annan komprimering på filmen med betydligt sämre upplösning. När man använder sämre 

upplösning och mindre bildruta att visa filmen på blir det betydligt viktigare att ha stor och 

tydlig text så det verkligen går att läsa. Det är även positivt på så sätt att vid en mässa behöver 

inte besökarna stå alldeles intill TV:n för att se vad som står på skärmen utan de kan läsa i ett 

förbipasserande skede. I våra filmer hänvisar vi till skolornas webbplatser där de kan ta del av 

ännu mer information än den vi har haft möjligheten att delge i filmerna.  

 

Det finns andra aspekter som också spelar in hur man bör gå till väga. Den vanligaste reklam 

som finns idag är produktreklam där produkten är någonting man förbrukar som mat, 

hygienprodukter eller kläder. När det gäller sådana produkter finns det tre typer av reklam 

(Sveriges Reklamförbund, 2006). Den första typen försöker övertyga konsumenten att 
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produkten är det bästa som finns genom att berätta alla fördelar med den. Denna typ av 

reklam är vanlig när det gäller hygienartiklar som t ex schampo. Den andra typen av reklam 

går ut på att man ska övertyga konsumenten om att man blir populär och omtyckt. Den typen 

av reklam används ofta när det gäller kläder då man hela tiden försöker visa hur snygg man 

blir när man använder dessa kläder. Även vissa hygienartiklar använder delvis den här typen 

av reklam, t ex tandkräm, mjällschampo och medel som motverkar håravfall. Den tredje typen 

av reklam är vanlig när det gäller mat och konsumtionsvaror. Då vill man helt enkelt 

framhäva hur mycket pengar man sparar på att köpa just den här produkten på det här stället.  

 

När vi har gjort våra reklamfilmer har vi försökt göra en blandning av de två första 

reklamtyperna, främst den första. Vårt mål har varit att framhäva alla ljuspunkter med de två 

skolorna och deras utbildningar. I andra hand har vi försökt lysa upp en fin stämning över de 

båda skolorna, främst då Ekbackeskolan där vi med hjälp av intervjuer har påpekat hur bra 

sammanhållningen är i klasserna och hur lärarna är. Vi vill helt enkelt få de sökande att känna 

sig hemma på skolorna. För att lyckas med det krävs att filmen sänder ut signaler av 

sammanhållning på ett övertygande sätt. Det gör man enklast genom att låta en elev på skolan 

berätta under tiden filmen går.  

 

Den strategi vi har använt oss av vid skapandet av filmerna kallas för rationell strategi 

(Dahlqvist & Linde 2005 s. 62-63). Rationella strategier är vanliga för t ex producentvaror 

och sällanköpsvaror, även politiska partier använder sig av den här typen av strategi när de 

gör reklam. Rationell strategi är när målgruppen är högt motiverad av att ta till sig reklamen. 

Strategin bygger på att målgruppen redan har stor kännedom om produkten och behöver mer 

information i jämförande syfte. Av texten ovan syns tydligt att våra filmer passar in bra på 

beskrivningen av strategin då vår målgrupp har en hög angelägenhet av att finna den skola 

som passar bäst.  

 

Med hjälp av bilder på skolorna och deras undervisning förmedlar vi i filmerna en så kallad 

produktbild, det gör filmen betydligt mer intressant (Dahlqvist & Linde 2005, s. 97) än ifall vi 

endast hade haft intervjuer och text i filmerna. Produktbild är den bild man visar upp av 

produkten utan att gå in på detaljer, t ex när man visar upp en bild på en bil i en bilreklam. Det 

finns ingen anledning att i detalj gå in på hur skolorna är uppbyggda men små sekvenser av 

olika delar av dem höjer effekten av reklamen hos publiken. Genom att visa väl valda 

utrymmen på skolan kan man ge publiken intrycket av att det är en trevlig skola. Samtidigt 
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ger man publiken ett intryck av skolan som gör att den nya eleven kan forma en bild av hur 

det skulle kunna tänkas vara att gå på skolan.  

 

När man gör reklam, oavsett teknik (annons, radioreklam, tv-reklam), har undersökningar 

(Dahlqvist & Linde 2005, s. 95) visat att man når ut till flest om man har en och endast en 

person på en annons. Vi har visserligen många olika personer som intervjuas men det är aldrig 

fler än en person i taget som är i bild. Att de intervjuade är elever i ungefär samma ålder som 

målgruppen medför att de lättare tar till sig vad som sägs i intervjuerna. En intervju med en 

lärare kan visst vara intressant men ofta tar man lättare till sig vad en jämngammal och på så 

vis också jämlik person säger. 

5.2 Film 

5.2.1 Filmning 

När filmning ska ske krävs det ett manus, alternativt en storyboard, som man följer. Utan 

dessa riktlinjer att följa är det lätt att man missar att filma material eller filmar material som 

aldrig kommer att användas. Det finns en del andra saker som måste stämma också. Normalt 

sett när man filmar skapar man en miljö på sådant sätt att det kommer bli bra på film men vid 

vissa tagningar är det svårt att ändra på miljön och det kan skapa problem. Ett vanligt problem 

är att få lagom mycket ljus i en scen. En för mörk scen ger ett dovt och livlöst uttryck som 

inte passar in i en reklamfilm av det här slaget. Filmerna ska helst ge ett glatt intryck med 

ljusa och varma scener. Placering av ljuskällor är också viktigt för att undvika iögonfallande 

skuggor som påverkar sceners komposition. En mörk, skarp skugga kan dra 

uppmärksamheten från en person som blir intervjuad. Det gäller då att placera ljuskällor på så 

vis att skuggor minimeras eller försvinner helt. Ett bra sätt är att filma i en ljus och luftig lokal 

med rundstrålande ljuskällor såsom lysrör, inte en perfekt lösning men tillgänglig utan extra, 

medhavda lampor.  

 

Ett annat problem som härrör från ljus är motljus, ljuskällor riktade rakt in i kameran. Detta 

ljus kan vara lampor, vilket kan vara lätt åtgärdat, eller dagsljus från fönster vilket måste 

åtgärdas med gardiner eller persienner. Motljus skapar en väldigt ljus scen där motivet för 

scenen ofta omges av en gloria av starkt ljus som drar till sig all uppmärksamhet och gör 

bilden oskarp, motivet framstår som en siluett. Idag är de flesta kameror förberedda på det här 

och ändrar automatiskt på sina inställningar för att kompensera motljuset. Tyvärr blir det inte 
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helt perfekt, ofta blir hela scenen mörkare, och man bör ha med egna ljuskällor att rikta mot 

motivet för att jämna ut ljusskillnaderna. Det bästa sättet att undvika motljus är att anpassa 

omgivningen eller tidpunkten. Man kan flytta på kameran eller mörka ner inspelningsplatsen 

genom att dra ner gardiner, eller om man är utomhus, vänta på ett molnigt tillfälle. 

 

5.2.2 Filmklippning 

Filmklippning används för att sätta ihop olika tagningar till en enda film, det är då man kan 

välja ut vilka tagningar man anser ska vara med i filmen och vilka som sorteras bort. Lyckas 

man riktigt bra med klippningen märker inte publiken var ett klipp slutar och ett annat tar vid. 

När man klipper ihop två skilda klipp finns det två olika tekniker man använder, hårda klipp 

och övertoning. Med ett hårt klipp menas att man bara lägger två klipp efter varandra. I en 

vanlig kommersiell film är det absolut vanligast med hårda klipp då publiken knappt märker 

av det (Clark & Spohr, 2002).  När det gäller övertoning låter man det klipp som för tillfället 

visas tonas ut tills det inte syns, samtidigt som det nya klippet blir starkare tills det är det enda 

som syns.  

 

Det finns en annan variant av toning som kallas in- och uttoning. De fungerar egentligen 

precis likadant som en övertoning bara det att man går från svart bakgrund till klipp 

respektive klipp till svart bakgrund. In- och uttoning är väldigt vanligt vid början och slut av 

filmer.  

5.2.3 Komprimering 

Det finns olika komprimeringsmetoder som ger olika resultat och därför används till olika 

ändamål. T ex finns det MPEG-2 (Motion Pictures Experts Group version 2) som lämpar sig 

väldigt bra vid skapande av DVD. Det ger filmen en så hög kvalité att man utan problem kan 

visa upp den på en vanlig TV. Något att tänka på när man komprimerar en film för TV är att 

en vanlig TV har ett bildrör som är större än själva skärmen, därför bör man se till innan 

komprimeringen att texter inte ligger för långt ut i bildkanterna då den riskerar att delvis eller 

helt hamna utanför bild.  

 

MPEG-2 ger bra kvalité och skulle naturligtvis ha varit valet även för filmer på webben om 

det inte hade varit för att filerna blir så stora att de inte går att ladda ner inom rimlig tid. 

Istället kan man använda sig av MOV som är QuickTimes egna format. I dagens läge är det 



  8 

väldigt få som använder sig av en Internetanslutning med en överföringshastighet på 28,8 

kbit/s eller lägre. Därför kan man utesluta dessa och komprimera filmerna med 

förutsättningarna att tittarna har en uppkoppling med minst 56,6 kbit/s. I de flesta program där 

man komprimerar film kan man ställa in vilken anslutning man riktar sig till och vilket 

filformat man vill komprimera till, då väljer man alltså filformatet MOV och 

överföringshastigheten 56,6 kbit/s. Sen bestämmer man kvaliteten på filmen efter hur lång tid 

man anser att tittarna orkar vänta på filmen ska börja spelas upp. Den tiden bör inte vara 

högre än 20-30 sekunder. 

6. Metod 

6.1 Förarbete 

Det första steget i våra produktioner var att formulera budskap och ton i dessa. Detta gjorde vi 

genom att granska liknande reklamfilmer samt genom samtal med representanter för skolorna. 

Efter detta skapade vi en storyboard som strukturerade upp hur varje enskild produktion 

skulle se ut och vilket material vi behövde samla in eller skapa. 

 

På båda skolor förberedde vi arbetet genom att ta reda på så mycket information om 

utbildningarna som möjligt för att skapa en bild över vad som kunde passa att fokusera på och 

vad vi skulle undvika. Samtal med lärare och en del elever gjorde att vi byggde en bild av vad 

vi skulle skapa för respektive skola. Detta ledde sedan till vårt storyboard. Vi bestämde oss 

för att i Ekbackeskolans fall fokusera på intervjuer då vanliga föreläsningar inte ger ett 

särskilt intressant eller spännande intryck. Fokus hamnade då på de människor som studerar 

där och vad de tycker om skolan. Planen var att sedan varva intervjuer med ett ljudspår med 

musik. Naturbruksgymnasiet var annorlunda, de hade mycket fotogeniska aktiviteter som 

passade utmärkt för att skapa bilder man lägger märke till. Fokus här hamnade då istället på 

praktiska övningar. Vi hade i initialskedet tänkt ha intervjuer på båda skolorna men valde då 

bort detta till förmån för ett ljudspår under hela Naturbruksgymnasiets film. Även speakerröst 

valdes bort då vi dels inte tyckte att vi hade tillgång till någon med tillräckligt bra röst och 

även för att det gav ett enklare och renare intryck. Om filmerna t ex spelas upp på en mässa 

kan det vara lite irriterande att hela tiden ha en speakerröst som upprepar samma sak gång på 

gång. En nackdel med att inte ha speakerröst är att informationen måste förmedlas med enbart 

text och bild, det medför bland annat att synskadade inte kan ta in någonting av informationen 

samt att man inte utnyttjar de multimediala möjligheterna fullt ut. En annan nackdel gäller 
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webbversionen av filmen. Där kan viss information vara lite svår att ta in då det är svårt att 

blanda text och bild på ett bra sätt när bildrutan är mindre. 

 

6.2 Inspelning 

Materialet samlades in genom inspelningar av intervjuer, interiör- och exteriörtagningar, samt 

filmandet av diverse aktiviteter såsom laborationer eller utomhuslektioner. Förutom de 

tagningar som har gjorts med videokameran har även stillbilder tagits för att användas i de 

olika filmerna samt i DVD-menyn. 

 

När vi filmade använde vi ett arbetssätt som innebar att vi hellre försökte filma för mycket än 

för lite. Det är känt att ju mer en fotograf filmar desto bättre blir filmerna (Barry & Davenport 

2002, s. 2). Även om vi hade mycket erfarenhet av film i gruppen fanns förhoppningen att en 

stor mängd material skulle ge fler möjligheter till att senare redigera ihop en bättre produkt.  

 

I filmerna önskade vi ha exempel på lokaler, aktiviteter samt intervjuer med elever. 

Intervjuerna med eleverna ämnar beskriva hur skolan upplevs ur deras synvinkel, vinklat på 

ett positivt sätt. I intervjuerna vore det bra om det fanns information om undervisningsformen, 

om det finns några speciella samarbeten mellan klasserna eller mellan skolan och olika 

företag, hur eleverna trivs och vad de tycker. 

 

Den utrustning vi hade att tillgå var endast en enkel digitalkamera och ett stativ. Fördelen med 

att använda så få och enkla saker är att det är lätt att transportera då flera resor gjordes mellan 

Växjö och Osby. Det som visade sig bli vårt största problem med filmningen var ljuset som i 

många fall inte gick att ändra på, då de vi filmade arbetade och skulle bli störda så lite som 

möjligt. Det fanns inte tillgång till några portabla strålkastare, bakgrunder eller parasoller. Vi 

fick helt enkelt göra det bästa av situationen genom att vinkla kameran på sådant sätt att det 

blev så lite ljusskillnader som möjligt. När det gällde de intervjuer som skedde med olika 

elever var det lite enklare att ordna ljuset så det blev tillfredsställande då vi hade ett stort urval 

av lokaler att förfoga över. 

 

Att filma utomhus kan ställa till problem. Ljusförhållanden var svåra att förutse eftersom det 

fanns begränsade möjligheter att bestämma när och var filmning kunde ske. Även vädret 

ställde till problem då det regnade vid ett antal tillfällen, vid andra tillfällen var solljuset 
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alldeles för starkt. Ett paraply visade sig ovärderligt och ofta kan fotografen ställa sig så att 

han/hon har solen i ryggen för att motverka ljusproblem men vid vissa tillfällen finns inte så 

många alternativ för kameraplacering. Att ha en dialog med de personer som filmas är mycket 

viktigt så att en bra scen kan spelas in på det sätt man vill. 

6.2.1 Ekbackeskolan 

Filmningen på Ekbackeskolan inriktade sig på intervjuer och dokumentering av diverse 

aktiviteter och lektioner. Arbetet här var lätthanterligt då skolan inte var så utspridd 

geografiskt. Man kan tillägga att det ibland var lite svårt att hitta intressant material att filma. 

En vanlig föreläsning är inte speciellt spännande att titta på och skiljer sig inte visuellt från 

undervisningen på grundskolan. 

6.2.2 Naturbruksgymnasiet 

Planering och filmning av material på Naturbruksgymnasiet var svårt. Målet var att få med så 

mycket praktiska moment som möjligt då det ligger i utbildningens natur. Problemet var att de 

ofta var utlokaliserade långt ifrån skolan eller bara skedde vid ett fåtal tidpunkter. Många av 

aktiviteterna är också säsongs- och väderberoende. Då merparten av inspelningsperioden var 

förlagd till hösten fick vinter-, vår- och sommaraktiviteter utgå och istället filmades saker som 

älgjakt.    

  

6.3 Redigering 

Redigeringen skedde helt på de datorer MSI tillhandahåller. I gruppen delades huvudansvaret 

upp, så att en var ansvarig för en film vardera. Naturligtvis hjälptes vi åt med att redigera 

varandras filmer vid de tillfällen då det behövdes och hela tiden var vi noga med 

kommunikationen så att båda två skulle veta vad som hände de olika filmerna. 

 

Under redigeringen av varje inslag har mängden tillgängligt material varierat. Detta har berott 

på flera orsaker. Det har varit svårt att samla ihop visst material då många aktiviteter var svåra 

att planera in eller så låg de helt utanför inspelningsperioden. En del material har varit mycket 

intressant men har pga. av någon teknikalitet såsom dåligt ljus, ostadigt ljud, oskärpa eller 

tekniska fel inte uppfyllt den kvalité vi eftersökt. Begränsade inspelningsmöjligheter gjorde 

dock att vi vid ett fåtal tillfällen tvingades att använda material som helst borde ha filmats om.  
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Trots dessa problem spelades flera timmar film in från varje skolas utbildningar. Detta 

förredigerades och grovsorterades in i användbara klipp och tilldelades en ungefärlig plats i 

varje video. Efter detta byggde vi upp en följd av klipp som tog form enligt vår storyboard. 

Storyboarden var ibland svåra att följa, antingen på grund av saknade klipp eller att vi såg en 

naturlig följd av klipp som passade bättre än hur vi först tänkt. Varje enskilt klipp 

detaljredigerades för att få det till rätt längd samt för att ge det rätt utseende. Vissa klipp fick 

göras ljusare eller mörkare och andra fick färgbalanseras för att passa in. 

6.3.1 Grafik och text 

Den grafik vi skapade eller, som i logotypernas fall, redigerade erbjöd en del utmaningar.  Till 

exempel fanns det inte tillgång till högupplösta logotyper från någon skola utan dessa fick 

förbättras från dem som fanns allmänt tillgängliga på skolornas webbplatser. Vi märkte även 

att de färgval på text vi gjort, framförallt i Naturbruksgymnasiets passade dåligt då de visades 

på en teve. Detta löstes genom att ändra till säkrare och mörkare färger som inte blödde ut för 

mycket på skärmen. Detta är ett vanligt problem då färger återges olika på en datorskärm 

jämfört med en teve (Monger, 2006).  

 

Något som inte förts in i storyboarden från början var hur grafik eller visuella teman skulle 

utformas i de två olika produktionerna. Detta var något som fick bestämmas under 

redigeringens gång. Målet var att inte göra de två filmerna för snarlika, det skulle finnas en 

klar skillnad mellan skolorna. En gemensam nämnare som inte gick att undvika var att 

textinformation i båda filmerna skulle presenteras i stora, tydliga typsnitt med passande 

bakgrund. Detta är viktigt med all textinformation i film, här framstod det ännu tydligare då 

filmerna skulle passa både i högupplösta och komprimerade format. Detta var ett medvetet val 

och gjorde att vi då undvek att skapa två separata filmer för DVD och webb vilket hade gjort 

vårt arbete mer omfattande och tidskrävande. Att arbeta med text i reklam är alltid 

problematiskt och det gäller att göra en avvägning av hur mycket information vi ville 

förmedla med text mot dennas läsbarhet. Vi känner till att rubrikerna är det som drar till sig 

den huvudsakliga uppmärksamheten (Dahlqvist & Linde 2005, s. 101–102) och även om 

målgruppen i detta fall säkerligen är intresserad av mer djup i informationen än bara rubriker 

gav utrymmesbrist oss en naturlig begränsning av hur mycket brödtext vi kunde infoga. Detta 

gjorde att vi fick använda ett antal kärnbegrepp för att beskriva varje program och skola, 

dessa valdes ut genom att undersöka skolornas existerande informationsmaterial och 

programmens kursplaner. Båda filmerna slutar medvetet med en referens till skolornas 
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webbplatser, där intresserade elever förhoppningsvis kommer att ta del av den detaljerade 

information som av naturliga skäl inte får plats i två till tre minuter reklamfilm. 

 

6.3.2 Ekbackeskolan 

Under redigeringen av Ekbackeskolans film var tanken att publiken skulle få en någorlunda 

klar bild av hur skolan ser ut, samtidigt som de skulle få känslan av en hemtrevlig omgivning 

med ett bra samarbete mellan elever och lärare. En blandning av intervjuer och undervisning 

ger fart i filmen, en film med tal blir genast mycket mer intressant än en film med enbart text.  

6.3.3 Naturbruksgymnasiet 

Under redigeringen av Naturbruksgymnasiets film användes olika färger för att skilja skolans 

olika utbildningar åt. Skogsbruk förknippades med grönt, jakt med en brun nyans påminnande 

om höstlöv, vatten med blått och äventyr med en vibrerande röd färg. Varje utbildning fick 

sedan ett eget avsnitt och däri presenteras översiktlig information om utbildningen. Det var ett 

medvetet val att fokusera på ett fåtal punkter med information om varje utbildning för att inte 

göra presentationen för detaljerad och tung.  

 

6.4 Musik 

Musiken i produktionerna skapades för att förankra den känslostämning som förmedlas 

genom bilderna. Musiken är oftast lugn med taktfasta slagverk, något som ofta uppfattas som 

harmoniskt (Bjurström & Liiliestam, 1993). Då dess ”funktion är att skapa en klingande 

atmosfär” (Bjurström & Liiliestam, 1993, s. 82) ska den gärna dra till sig uppmärksamheten 

hos tittarna och skapa en positiv atmosfär men inte ta över upplevelsen helt. I 

naturbruksgymnasiets film använder vi vad som kallas för en musikalisk bumper. En 

musikalisk ansats skapas genom att använda en musikstil med högt tempo för att markera 

filmens start. Detta följs sedan av en tempoväxling till ett lugnare stycke där man kan inhämta 

informationen från filmen utan att distraheras av musiken. I Ekbackeskolans film blandas 

intervjuer med musik, vi valde då att tona ner musiken i bakgrunden för att skapa kontinuitet i 

presentationen. Vi fick då tänka på att intervjuavsnitten inte stördes av några opassande 

tempoväxlingar som kunde uppfattas som störande av publiken. Ett trumsolo mitt i en mening 

kan medföra att fokus faller bort från det som sägs. All musik i filmerna skapades efter det att 

filmerna var färdigredigerade för att passa i bildväxlingarna och följa det visuella tempot.  
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När vi skapade musiken drog vi fördel av den kunskap vi hade i gruppen om 

musikproduktion, Då det fanns begränsade möjligheter att skapa och spela in 

egenkomponerad musik fick vi nöja oss med att göra så mycket som möjligt i de 

musikverktyg vi hade. Merparten av arbetet bestod då i att arrangera ihop redan existerande 

ackord till musikstycken som förmedlade den känsla vi var ute efter. Att på egen hand skapa 

musik som passar bra i en reklamproduktion är dock svårt utan att ha professionella resurser 

eller möjlighet att använda sig av licensierad musik. Ingen i gruppen var professionell 

musiker.  

 

En fördel med att skapa musiken helt själv är att den då går att anpassa till bilderna på ett 

enkelt sätt. Det går att göra stycken exakt så långa som man vill ha dem, till skillnad från 

produktioner som använder sig av mer känd eller färdiginspelad musik. Att använda sådan 

musik gör att bildspråket ofta måste anpassa sig till musikens tempoväxlingar och inte 

tvärtom. Vi uppfattade det som att det var lättare att musiksätta filmerna än att anpassa dem 

till redan färdiga musikstycken och det var så vi arbetade från början. 

 

Under musikens skapande bestämdes först tempot och ett lämpligt slagverk lades in för att på 

så sätt enklare få in resten av instrumenten på ett tillfredsställande sätt. Efter det valdes de 

instrument som kunde tänkas passa in i låten ut, detta utan garanti att alla de instrument som 

valdes ut skulle vara med i den slutgiltiga versionen. Under hela tiden då musiken skapades 

jämförde vi med filmen för att vara säkra på att det skulle passa ihop. En lämplig introduktion 

på låten lades in för att sedan gå över till huvuddelen av låten. Så här långt finns endast 

slagverk och melodislinga i låten och det har blivit dags att lägga in en basgång i låten. Efter 

det var det dags att komplettera efter behov med saker som ackompanjerade instrument och 

möjligen kan slagverket utökas eller bytas ut. Nu var själva låten färdig och det enda som 

behövde tillkomma var avslutet, vilket enklast sköttes med hjälp av en gradvis volymsänkning 

därför att musiken var gjord som en slinga utan markerat slut.  

6.5 Redovisning och överlämning 

Vid produkternas färdigställande överlämnas de till en representant från respektive skola. 

Produkterna visas även upp för lärare och handledare på MSI. Muntlig redovisning av arbetet 

sker på MSI vid Växjö Universitet. 
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6.6 Material och verktyg 

Strävan har, under hela produktionens gång, varit att endast använda egenproducerat material. 

I slutprodukten finns således nästintill enbart egenproducerat material. Detta gäller både 

grafik, bilder, musik samt inspelad film. Det enda undantaget är material från 

Naturbruksgymnasiets program Vildmark & Äventyrs där vi fick använda skolans egna bilder 

för att skapa ett kollage. Anledningen till detta var att vi hade svårigheter att delta i de 

aktiviteter de genomförde under inspelningsperioden då det var saker som bland annat 

fjällvandring och paddling på annan ort. 

 

Bilder i produkten togs med hjälp av en digital stillbildskamera eller den i videokameran 

inbyggda stillbildsfunktionen. All musik skapades i programmet GarageBand. Grafik 

redigerades i Photoshop CS. Delar av effekter och bildövergångar skapades i LiveType. 

Redigering och sammanställande av film skedde i Final Cut Pro. Finjustering och 

brusborttagning på ljud gjordes i Audacity. För att skapa DVD:er användes DVD Studio Pro. 

7. Diskussion 
Under arbetets gång har många nyttiga erfarenheter erhållits. Några av dessa har vi samlat i 

anteckningar om varje moment. 

7.1 Intervjuer 

I en av filmerna finns flera inspelade intervjuer med elever. Vikten av att förbereda intervjuer 

med frågor och hur man tänkt utföra dem är något som framstått tydligt. Då flera intervjuer 

utfördes med grupper av elever i samma rum märktes det att många svar blev mycket liknande 

då eleverna gärna upprepade saker de redan hört. Detta blev ett problem eftersom vi bara 

ställde frågor och inte gav dem färdiga meningar att säga. Färdiga meningar skulle kunna vara 

saker som slagord eller andra positiva saker om skolorna. Vi diskuterade problemet i 

efterhand och kom fram till att detta kan lösas enkelt genom att skilja de som ska intervjuas åt 

för att på så sätt få mer individuella svar. Ser man tillbaka på inspelningarna hade 

färdigskrivna repliker varit bra att använda som komplement till de användbara saker eleverna 

själva sade.  

7.2 Ljud och ljus 

Ett annat problem vi hade var att hitta bra lokaler att vara i. Merparten av de rum vi hade 

tillgång till hade något störande moment som fläktar eller dåligt ljus. Problem med ljud löstes 



  15 

till största delen genom justering av detta i efterhand med hjälp av mjukvara. Att ordna bra 

ljus för scenerna var betydligt mer tidskrävande än planerat. När vi kom till plats var vi 

visserligen väl medvetna om att vi inte hade några externa ljuskällor men mer än så hade vi 

inte tänkt på det. Därför krävdes en hel del experimenterande med kameravinklar, antal tända 

lampor eller nerdragna gardiner. I slutändan insåg vi att om man hade spelat in i en studio 

hade intervjuerna gett ett konstruerat intryck, att ha dem i skolans vardagliga lokaler kändes 

därför mer naturligt och gav ett mer hemtrevligt intryck. 

7.3 Filmning 

Vi lärde oss en hel del praktiska saker om filmning, bland annat att flera tagningar hade blivit 

bättre om vi hade låtit dem vara längre. Med detta menas att flera tagningar blev mycket korta 

då man ständigt flyttade kamerans position eller zoomning under tagningen. Detta gäller 

främst exteriörbilder på lokaler men även vissa inomhusscener. Anledningen till att de borde 

ha varit längre är att det lämnar mer material att klippa i och ger fler användbara scener. 

Dessutom kan man då av en slump få oväntat bra scener. T ex var det ett fall då vi gjorde flera 

svepningar över Ekbackeskolan och av en slump kom en cyklist förbi och skapade mer rörelse 

i bilden.   

 

Många gånger gjorde tidsbrist att vi inte kunde förbereda filmplatserna, t ex när vi filmade 

elfiske vid en å långt ut i skogen. Vi blev meddelade att de hade gett sig av för att filma en 

stund efter att de faktiskt hade börjat fiska, alltså var det bara för oss att åka ut och göra det 

bästa av situationen. Vi borde ha förberett oss själva lite bättre på vad som kunde hända, 

dessutom borde vi ha förberett lärare eftersom vi många gånger kom oannonserade och 

filmade.  

7.4 Samarbete 

Under arbetets gång har vi i stort sett haft ett bra samarbete med de båda skolorna. Dock var 

det så att i arbetets början fick vi inget svar från skolorna när vi försökte kontakta dem 

angående när filmningen kunde sätta igång. Det var snarare ett rent planeringsmässigt 

problem från deras sida än ovilja att ha ett samarbete med oss. Det visade sig klart och tydligt 

när vi väl kom till plats för att sätta igång. Då fick vi ett vänligt bemötande av såväl lärare 

som elever.  
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För att sedan diskutera samarbetet i gruppen flöt det på bra och vi hade inga större problem att 

anpassa oss efter varandra. Anledningen till det är troligtvis att vi har läst samma kurser och 

har samarbetat förut. Något vi har varit dåliga på är att sätta upp och hålla tidsgränser, så 

kallade deadlines. Detta beror på att vi inte haft någon riktig ledare i gruppen och av tidigare 

erfarenheter är det inget ovanligt i en grupp om två. I framtida arbeten måste man sätta upp 

klara deadlines för olika delar i projektet. Är man sen noga med att hålla dessa deadlines blir 

filmen färdig när den ska utan förseningar.  

7.5 Distansarbete 

Något som har varit nytt för oss och faktiskt också en utmaning har varit att jobba på distans. 

Det var egentligen ingenting vi kunde göra något åt då skolorna är belägna nästan tio mil från 

våra bostäder. Det har krävt helt annan planering än ifall vi hade filmat på egen ort då resor 

och transport av utrustning har gjort att arbetstiden har ökat. Det bästa hade varit att vara på 

plats en hel vecka i taget för att få kontinuitet i arbetet. Det var tyvärr väldigt svårt då deras 

schema sällan passande med vårt.  

7.6 Utveckling 

Det finns flera saker man skulle kunna förbättra i filmen. En sak som vi har tänkt på är att det 

vore möjligt att dela upp filmerna i olika utbytbara inslag. På så sätt kan man få med alla 

program och skolorna skulle enkelt kunna ändra på delar av filmerna när programmen ändras, 

tillkommer eller tas bort. Detta skulle medföra att man skulle behöva tänka om distributionen 

av filmerna. En DVD skiva går inte att ändra på tillräckligt enkelt och en Internetbaserad 

lösning skulle då kunna vara lösningen. En ny version av filmen skulle då kunna skapas på 

skolan och laddas ner för visning på plats eller i förväg. Detta skulle kräva att visningslokalen 

hade en dator tillgänglig och eventuellt Internetanslutning.  

 

Eftersom vi fick fria händer har vi inte gjort något användartest utan har gjort filmerna på det 

sätt vi själva tror skulle kunna locka nya elever. Det har visserligen förenklat något för oss i 

många avseende, t ex har produktionstiden minskat då vi inte har behövt göra några 

användartester. Vi hade t ex behövt visa upp filmerna under produktionens gång för att göra 

en utvärdering och modifiera dem därefter. Skulle vi ha gjort den här filmen idag hade vi tagit 

mer hjälp av de förstaårselever som går på skolorna då vi är helt övertygade om att de vet 

bättre vad en niondeklassare tittar på när de söker en ny skola.  
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