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ABSTRACT 

Med dagens allt hårdare konkurrens inom den ”digitala 

marknaden” är det allt viktigare att kunna presentera sig eller sina 

alster på ett bra sätt. Olika reels har blivit ett allt vanligare sätt att 

marknadsföra sig genom 

I denna artikel tittar vi inledningsvis på vad en showreel är samt 

olika typer av reels som finns. Vidare definierar vi begreppet 

storytelling och tittar på hur begreppet storytelling används inom 

reels. Vi lyfter fram generella punkter på vad som bör tänkas på 

vid skapandet av en reel.  

Syftet med denna artikel är att i slutändan ha utvecklat en modell 

vilken underlättar skapandet av en produkt-showreel.  

 General Terms 

Documentation, Design. 

Keywords 

Showreel, storytelling, produkt showreel. 

1. INTRODUKTION 
Storytelling är idag ett relativt känt begrepp, även showreels har 

kommit att bli allt vanligare. Man gör showreels för att presentera 

sig själv, sin kunskap och sina alster för eventuella arbetsgivare 

men även för vanligt folk.  

Inledningsvis fick vi i uppdrag att skapa en showreel för sajten 

Get the Glass1, det vill säga en reel för en specifik produkt, i detta 

fall en sajt åt North Kingdom2.  

För en sådan showreel finns det inte någon strukturmodell att 

jobba utifrån för en sådan typ av reel, det finns inga tydliga 

riktlinjer på hur en bra sådan byggs upp. Därför har vi utvecklat 

en modell som kan ligga till grund för hur man gör en bra reel till 

en specifik produkt. Denna modell har arbetats fram utifrån en 

kombination av begreppet storytelling, som vi har teoretisk 
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2 http://www.northkingdom.se, 080520 

kunskap om och de praktiska erfarenheter vi fått under vår 

designprocess av showreelen för sajten ”Get the Glass”. 

Utvecklandet av modellen har skett i samspel med skapandet av 

vår showreel, vilket har gjort att dessa delar har format varandra 

till de två slutresultaten. 

Vår modell består av ett antal boxar där vi beskrivit vad varje box 

skall innehålla, inte i specifika klipp utan mer typ av klipp som de 

ska innehålla. 

2. SHOWREEL 
När man söker kreativa jobb är det en förutsättning att man visar 

upp något för arbetsgivaren så denne har något att gå på i sin 

urvalsprocess. Detta görs med en så kallad portfolio, där man 

samlat de verk man har gjort och vill visa upp. Portfolios kan vara 

analogt i bokform eller rent i en portfölj. De kan också vara 

digitala, då till exempel i form av en webbsida, dvd produktion 

eller en showreel. 

En showreel, eller demoreel, är en kortfilm där man sammanfogat 

olika klipp för att snabbt visa upp vad man har gjort. Oftast 

används showreel som en videoportfolio till att visa upp sin 

skicklighet för en tänkbar arbetsgivare. En showreel är aldrig 

interaktiv utan går alltid från punkt A till B. 

2.1 Typer av reels 
Det finns olika typer av showreels, detta beroende på syftet och 

vad för sorts verk som ska presenteras i showreelen. Många olika 

yrkesgrupper använder showreels för att presentera sina verk, 

därför kan de se väldigt olika ut trots dess begränsade format. 

2.1.1 Filmbranschen 
Skådespelare, filmbolag och specialeffektsbolag använder reels 

för att presentera sina verk och projekt. Då det är färdiga filmer 

som ska klippas ihop är det ofta raka, enkla klipp som gäller i den 

här typen av reels. Alla inom filmbranschen har användning av en 

showreel, det kan vara producenter, regissörer eller 

postproducenter. 

http://www.gettheglass.com/
http://www.northkingdom.se/


2.1.2 Animation 
Många som arbetar med animationer tillverkar en showreel från 

grunden och skapar helt nya animationer enbart för reelen. Dessa 

typer av showreels brukar därför vara mer sammanhängande och 

inte vara lika beroende av de svåra övergångarna mellan olika 

klipp. 

2.1.3 Webb 
De flesta som väljer att visa sina webbsidor med en showreel 

spelar in när man klickar runt på sidorna. Oftast är det lite längre 

klipp då man vill visa hur navigeringen funkar, detta då just 

navigering är en central del i webbutveckling. 

2.1.4 Foto 
Man kan säga att ett bildspel är en typ av showreel för fotografer, 

så länge som den inte är interaktiv. Här är det stor fokus på 

musiken då det är den som är drivande i reelen. 

2.1.5 Ljud 
Jobbar man med ljudeffekter kan showreels vara ett bra sätt att 

sammanställa sina verk. Dessa reels har oftast ingen musik utan 

lägger allt fokus på ljudet på de olika filmklippen. 

2.1.6 Spel 
Även dataspelsbolag använder sig av reels och liknar för det 

mesta filmbolagens showreels. Skillnaden är att man i dessa 

showreels måste försöka få fram det interaktiva, att man får se vad 

som är spel och vad som är filmsekvenser i spelet. 

2.1.7 Övriga typer 
Makeup artister använder även sig av showreels för att visa upp 

klipp där de stylat någon eller några, detta gäller även frisörer och 

kostymare. 

Showreels kan egentligen användas till allt som går att filma, det 

kan handla om stickning, matlagning eller freerunning. Det är 

dock en väldigt liten del som inte är något av det vi framställt 

ovanför. Därför har vi valt att helt inrikta oss på showreels som är 

knutna till digitala media.  

Vanligast är att skådespelare och filmmakare använder sig av 

showreels eftersom det är det absolut bästa sättet att visa många, 

olika klipp genom. Mer sällsynt är att fotografer och ljudläggare 

använder sig av showreels för att visa upp sina verk eftersom det 

finns andra, bättre anpassade sätt så som portfolios. 

2.1.8 Användningsområde 
Trots att det nästan alltid handlar om att visa upp vad man har 

gjort finns det olika syften och användningsområde med en 

showreel. Oftast används denna metod för jobbansökningar. Då är 

det viktigt att man är noga med att välja ut de klipp som visar upp 

ens skicklighet bäst. Detta är ett mycket bra sätt att sammanfatta 

sina kunskaper på en kort tid till en eventuell arbetsgivare. 

Andra syften kan vara att sammanställa allt man gjort i ”arkiv” 

syfte. Detta kan vara bra för att snabbt se alla projekt och handlar 

mer om ett personligt syfte. 

Man kan även använda sig av reels för att visa ett visst projekt, 

hur man har gjort och hur resultatet blev. Syftet med detta kan 

vara för att ge mervärde till användarna som tycker om själva 

produkten. Det kan också vara till för kunden, att den ska få se hur 

mycket jobb som ligger bakom produkten och kanske rättfärdiga 

alla pengar det har kostat. Man kan även använda en produkt-

showreel i utbildningssyfte eller i pr syfte för den verkliga 

produkten. 

3. STORYTELLING 
Människor har alltid och överallt berättat historier. I den orala 

traditionen, inkluderar storytelling både berättaren och publiken. 

Berättaren skapar en upplevelse, medan åhörarna tar emot 

budskapet och skapar mentala bilder från det de hör och ser. I 

denna upplevelse, blir åhörarna medskapare av berättelsen.3 

3.1 Definition av begreppet storytelling 
The National Storytelling Network definierar storytelling som den 

interaktiva konsten att genom användning av ord och rörelser lyfta 

fram element och bilder av en berättelse samtidigt som man lyfter 

fram åhörarens fantasi. 

1. Storytelling är interaktivt. 

Storytelling är interaktion mellan två parter, en berättare 

och en eller flera åhörare. Detta är en av storytellingens 

styrka, just att det blir en närmare kontakt mellan 

berättare och åhörare. 

2. Storytelling använder ord. 

Storytelling använder sig av ord, vare sig det är talat, 

tecknat eller skrivet. Användningen av ord gör att 

storytelling skiljer sig från till exempel dans och 

mimning. 

3. Storytelling använder sig av röstläge, fysisk rörelse och 

eventuellt gester. 

Dessa är delar av språket men på annat sätt än 

användning av ord. Användningen av dessa gör att 

storytelling skiljer sig från skrift och exempelvis chatta. 

Dessa måste inte vara med, man måste inte använda sig 

av gester, men vissa gör det för att det hjälper i 

framförandet av storyn. 

4. Storytelling presenterar en story. 

Storytelling består alltid av en story som presenteras. 

Olika kulter har olika syn på vad som är en story, det 

som vissa anser en story är inte alltid det i andras ögon. 

Vissa tillfällen kräver spontanitet medan andra ska vara 

ordagrant återgett. 

5. Storytelling uppmuntrar den aktiva fantasin hos 

åhörarna. 

I storytelling så fantiserar åhöraren storyn. På 

exempelvis en bio så njuter får man istället se storyn.  

I storytelling är åhörarens roll att själv bygga upp 

miljön, karaktärerna och det som berättas i sin fantasi 

utifrån vad berättaren säger. Därigenom tas även 

faktorer som åhörarens egna upplevelser och tidigare 

erfarenheter med. Den färdiga berättelsen händer i 

åhörarens tanke, en unik och individuell berättelse. 
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Storytelling sker överallt, från konversationer vid 

köksbordet till religiösa ritualer. Vissa situationer 

kväver enkelhet, är mer informellt medan andra är mer 

högtidliga. Vissa kräver ett speciellt tema och artistisk 

inställning. Som man ser så varierar förväntningarna 

och storyn väldigt mycket, trots att det handlar om 

storytelling.4 

3.2 Digital storytelling 
För att kunna analysera reels med utgångspunkt från storytelling 

måste vi titta vidare inom storytelling. Som vi tidigare nämnt 

handlar storytelling mycket om samspelet mellan berättaren och 

åhöraren, där åhörarens fantasi är väldigt viktig. Inom reels 

fungerar inte alla punkter för traditionell storytelling in, men då 

finns begreppet digital storytelling. 

3.2.1 Vad är digital storytelling 
Enligt Miller är digital Storytelling: ”narrative entertainment that 

reaches its audience via digital technology and media”.5 Vad hon 

menar är alltså att digital storytelling är berättande underhållning 

som når sin publik genom digital teknologi och media. Detta är 

något som alltså kan användas i en reel, faktum är att denna 

beskrivning av digital storytelling skulle även gå att använda som 

beskrivning på vad en reel går ut på. 

Wikipedias förklaring på digital storytelling säger att digital 

storytelling är en uppkommande term som använder sig av nya 

digitala verktyg för att hjälpa vanligt folk att berätta sina egna 

berättelser på ett fängslande och emotionellt engagerande sätt. 

Dessa berättelser är ofta ganska korta och kan involvera 

interaktivitet.6 

3.2.1.1 Digital vs analog storytelling 
Det är skillnad mellan digital och analog storytelling, i analog 

storytelling når man ut med analoga medier och teknologier. 

Enligt Miller så menar hon att det är lättare att göra det interaktivt 

med digital storytelling.7 Detta genom att äldre media som stöds 

av analog teknologi, såsom film, video, cd, kan inte stödja fram-

och-tillbaka kommunikation mellan publiken och materialet till 

skillnad från ny media. 

Exempel där analog storytelling används kan vara en 

dansuppvisning eller teater, men även ett brädspel eller rollspel. 

Exempel på digital storytelling är då till exempel en showreel, 

eller ett datorspel. 
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http://www.storynet.org/Resources/KnowledgeBank/whatisstory

telling.html, 080524 

5 Miller 2004 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling, 080524 

7 Miller 2004 

3.2.2 Digital storytelling inom filmskapande 
För att ytterligare definiera vad digital storytelling är finns det 7 

element som digital storytelling, enligt Daniel Lundquist8 , består 

av.  Dessa element, möjligtvis med undantag för punkt fyra menar 

han är användbara utgångspunkter i allt filmskapande. 

1. Berättelsen ska ha en poäng, det vill säga förmedla ett 

budskap eller meddelande. 

2. Berättelsen ska ha dramatik, det vill säga bygga upp en 

spänning som etableras inledningsvis och gör att 

åskådarna vill se fortsättningen. 

3. Berättelsen ska ha ett känslomässigt innehåll, det vill 

säga få åskådarna att leva sig in i historien, bli berörda 

och ta till sig budskapet. 

4. Berättarens röst används för att förmedla budskapet och 

skapa en närhet till publiken. 

5. Ljudillustrationer och musik används för att påverka 

åskådarnas intryck och stämning. 

6. Berättelsen ska ha en disposition och utnyttja de 

visuella och auditiva möjligheter som den digitala 

tekniken erbjuder. 

7. Berättelsens tempo är avgörande för hur vi uppfattar 

historien och avgör mycket av vad som håller publikens 

intresse vid liv. 

Tittar man på dessa 7 punkter som Daniel Lundquist menar går att 

anpassa till allt filmskapande, alltså även reels så är det som han 

säger. Punkt fyra, som handlar om att använda sig av berättarens 

röst är inte alltid möjligt att använda. Självklart går det att 

använda en berättarröst i reels, det skulle bli liknande ett 

kommentatorspår som brukar finnas på dvd-skivor där en 

skådespelare eller regissör berättar vad man ser och hur de tänkte. 

Ofta vill man istället använda sig av musik och ljudeffekter för att 

skapa ett tempo och stämning. 

4. STORYTELLING INOM REELS 
Idag finns det en mängd reels ute, väldigt många väljer att göra en 

showreel för att visa upp sig och det man kan. Men oavsett vilken 

reel man nu håller på med så menar vi på att det används 

storytelling. Visserligen är det oftast inte medvetet som man 

använder sig av det, men omedvetet finns det där hur man berättar 

en story. Det lärde vi ju oss som barn när vi fick höra sagor. Så vi 

vill påstå att det alltid finns en bit av storytelling med när man 

skapar en reel. Det som dock saknas är den riktiga kunskapen om 

begreppet om vilka möjligheter som det ger att utnyttja det på rätt 

sätt. 

4.1 Skillnad mellan reel och andra medier 
En av reelens tydliga kännetäcken är att den är kort, en reel ska 

aldrig vara lång. Tanken med en reel är att den ska visa upp 

något/någon på ett kort och koncist sätt, visa upp det som är 

bra/snyggt och väcka en beundran eller intresse. Sedan om 

åskådaren vill ha mer så finns det då en sajt, en film, en 
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produktion och så vidare, där mer information finns att tillgå. 

Reelen ska inte visa upp allt. 

Jämför man en reel med exempelvis en kortfilm så ser man vissa 

skillnader. I en kortfilm lämnas inget för senare, det är ingen 

”teaser” för en längre/större produktion, utan det är något som 

börjar och slutar med filmen. Den ska inte väcka något intresse för 

något mer, ska inte har korta klipp från något längre. Detta är 

motsatsen till en reel som vill väcka intresse för att se mer, som 

bara visar upp en del av det material som finns. Detta visar på att 

det är två olika syften som reels och kortfilmer har. 

5. VIKTIGA PUNKTER FÖR EN REEL 
Vad är en bra showreel då? Ja, beroende på vilken typ av 

showreel som ska göras finns det olika punkter. Vi har tagit fram 

ett par viktiga punkter som generellt gäller för att lyckas göra en 

bra och intressant showreel som fyller sitt syfte.  

5.1 Längd/format 
För att få en bra reel kan man följa vissa punkter. Till att börja 

med så har vi tiden, en reel ska inte vara för lång. 3 minuter bör 

man försöka hålla sig under för att man skall kunna behålla 

åskådarens intresse.  De första 30 sekunderna är väldigt viktiga, 

det är den tiden man har att fånga åskådarens intresse. 

En reel behöver inte vara speciellt lång för att kunna få med 

mycket, Gunshops reel visar på det9, den är drygt en minut lång, 

men innehåller ändå en mängd olika verk/arbeten. 

5.2 Mottagare 
Det är viktigt att man vet vem eller vilka som är mottagaren och 

anpassar reelen efter det. Ska reelen användas för en jobbansökan 

som 3d grafiker är det viktigt att reelen innehåller just sådana 

klipp. Ska reelen läggas upp på en hemsida är det kanske inte lönt 

att sitta och finjustera detaljer då det ändå kommer att försvinna i 

komprimeringen. 

Gobblynne Animations har gjort en showreel10 där det visas upp 

en mängd olika animationer. Ett bra exempel på en reel som 

fokuserar på en mer specifik mottagare eller inom ett speciellt 

område. 

5.3 Övergångar/klippning 
Andra punkten är att man ska ha en röd tråd genom hela reelen. 

Så att åskådaren får en känsla av att de hör ihop och flyter på 

smidigt. Det gör att åskådarna lättare kan följa med i den, om det 

inte flyter på kan det lätt upplevas som hackigt, sådana saker kan 

få åskådaren att sluta titta. I dagens samhälle där mycket ses på 

webben krävs det att det behåller åskådarens intresse. Det finns så 

mycket att titta på att man vid minsta störning kan man sluta titta. 

För att få det att flyta på bra ska man se till att övergångarna är 

bra. Detta gör att man kan få en känsla av att det hör ihop och 

knyts samman även om det inte riktigt gör det. 
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http://www.gunshop.tv/gunshop/pages/show_movie.php?mov=s

howreel.mov, 080528 
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En som jobbat bra med övergångar är Conrad Ostwald, han har en 

riktigt skön reel11 som är bra på många sätt, men framförallt han 

har många bra övergångar mellan sina klipp, där de går in i 

varandra/tar vid från tidigare klipp. 

 

 

5.4 Musik 
Musik och ljud har en stor vikt i showreelen, dessa kan hjälpa till 

att skapa en speciell stämning eller få ett speciellt tempo. Det som 

är viktigt att tänka på med musiken är att den har ett fungerande 

samspel med de olika klippen och hur det är klippt. Det är smart 

att tidigt bestämma sig för vilken musik man skall använda sig av. 

Har man den att utgå ifrån är det lättare att välja ut material som 

passar, och även kunna börja klippa utifrån den. 

Ett bra exempel på samspel mellan musik och klippning är 

”Yeah!Reel” 12 av Serialcut. De ser till att klippningen och 

förändringar i klippen sker i ett fint samspel med musiken. Detta 

gör att den känns skön och flyter på väldigt smidigt. Han kan 

använda sig av exempelvis en bokstav i ena klippet, låter den 

bokstaven följa med till nästa in i ett 3D program, och vidare in i 

en skön animation. Där har han både gjort en skön övergång, men 

även fått med om att han besitter kunskap om 3D-animering på ett 

enkelt sätt. 

5.5 Ljud 
Man kan även använda sig av ljudeffekter i en showreel. Detta 

kan vara klokt att använda sig av för att klippen lite mer levande, 

dock måste man akta sig för att den inte stör musiken. Det 

viktigaste är att ta fram det man vill ta fram, därför måste man 

vara försiktig med ljudeffekter så det inte blir grötigt. 

Gkaster har gjort en reel13 där de blandar musik med ljudeffekter 

och får därigenom fram ett spännande resultat. Genom att använda 

sig av ljudeffekter kan de på ett enkelt sätt växla mellan olika 
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tempon till skillnad från om man bara skulle använda sig av 

musik. 

5.6 Materialurval 
Materialet måste man välja utifrån vilket syfte showreelen har. 

Ska den användas för jobbansökan är det viktigast att man bara tar 

med det som är bra, kvalitet framför kvantitet. Sätt även det bästa 

materialet först i reelen då många arbetsgivare bara tittar på reelen 

i några sekunder. 

5.7 Färger 
I den mån man kan ändra färger så kan färgsättningen vara en 

bidragande faktor till att stärka enligheten i reelen. Det kan vara 

färgsättning i själva klippen eller i något utöver det som binder 

ihop allt. 

5.8 Känslor 
När man sätter ihop en showreel är det viktigt att alla val man 

gjort strävar mot samma känsla, annars blir showreelen väldigt 

spretig. Använder man sig av lugn musik måste även klippningen 

vara av ett sådant tempo. Allting i en reel påverkar känslan, allt 

från materialval till färger, därför är det viktigt att först bestämma 

sig för vilken känsla man vill att showreelen ska ha och utifrån det 

göra resten. 

5.9 Utveckling 
Trots att man följer dessa punkter när man gör sin showreel är det 

ingen garanti för att showreelen blir bra. Man måste framförallt ta 

hänsyn till vilket syfte och mål reelen har och utforma den efter 

det. Därför har vi försökt gå in lite djupare i hur man bygger upp 

en bra reel inom en viss genre. Vi har tagit fram en modell för hur 

en bra produkt reel ska byggas upp och vilka delar för den sortens 

showreel som man bör ha med utöver de mer generella punkterna. 

Vi har även byggt upp en showreel utifrån modellen med de 

viktiga punkterna och storytelling som grund. 

6. MODELL FÖR PRODUKT SHOWREEL 
Vi har gjort en enkel modell som illustreras med en bild här 

nedan. Vad dessa ska innehålla är ungefärligt, men ordningen på 

dem bör hållas, då det ska bygga upp en spänning och dramatik. 

 

Modellen har vi delat upp det i olika boxar eller block, där var 

och en beskriver vad den har för syfte och till viss del vilket slags 

material som kan passa in där. 

Det går inte att berätta precis vilka klipp som ska användas i vilka 

boxar då det är helt olika i mängd och typ av material som man 

har tillgång till. Men genom att ha denna modell att utgå från, och 

när man då går igenom sitt material kan man lättare se vart 

materialet ska läggas och vad som bör vara med, men även det 

som inte bör vara med. 

Denna modell har använts och utvecklats vid skapandet av den 

produkt showreel som vi gjorde till sajten Get the Glass. Då det 

inte funnits något skrivet om detta har vi arbetat fram denna 

modell genom att kolla på en mängd olika reels av olika slag, läst 

in oss på reels och ämnet storytelling. Utifrån detta och det arbete 

vi själv gjort har vi fått utveckla denna modell med egna tankar 

och åsikter vars grund ligger i den research vi gjort. 

6.1 Vårat uppdrag 
Vi fick i uppdrag av North Kingdom att designa en produkt 

showreel för en av deras produktioner, sajten Get the Glass14. 

North Kingdom ville ha en reel som skulle visa upp deras produkt 

och hur den skapades, de ville ha den på deras hemsida för att folk 

skulle kunna se mer om sajten än vad de får i deras blivande 

showreel. 

Den prototyp vi har gjort kan man säga är en showreel men för en 

specifik produktion. Skillnaden blir alltså att istället för att visa 

upp klipp från olika projekt så visar man mer ingående från ett 

specifikt projekt. Vi har valt att hädanefter kalla det för en 

”produkt showreel”. 

Det blir inte riktigt samma målgrupp för en produkt showreel som 

man har om man till en vanlig showreel. En produkt showreel tas 

oftast inte med för att promota sig till potentiella kunder, utan 

läggs upp på sin sajt, så folk som ser vad de har gjort och vill se 

mer kan tita på den. Förhoppningen är att det skall pratas om 

denna produktion och hur den gjordes. Det lyfts fram hur de har 

arbetat med produktionen och ger ett mervärde för dem som 

tycker produktionen var bra. 

6.2 Storytelling i vår produkt showreel 
Vi har använt oss av dramatik, vi börjar med att berätta små delar 

eller fragment från den kompletta sajten/spelet. Detta för att väcka 

ett intresse som får åskådarna att vilja stanna kvar och se vad 

dessa karaktärer/miljöer i slutändan användes till och hur de hörde 

ihop. Detta har vi gjort genom att exempelvis låtit karaktärerna 

som är med i spelet dyka upp några gånger under reelen och 

springa förbi, eller hoppa ner. De dyker bara upp i några 

sekunder, men är ett spännande och oväntat inslag vilket dels 

skapar ett intresse men även en dynamik i reelen som gör att den 

känns mer levande. 

 

 

                                                                 

14 http://www.gettheglass.com, 080520 
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En annan del som vi jobbat mycket med är samspelet mellan 

musik och klippning. Musiken är med och skapar stämningen men 

även tempot i reelen. Först fick vi söka ett tag för att hitta en låt 

som vi tyckte passade in, inte allt för högt tempo, en skön 

avslappnad stämning men inte långsam. Vad vi sedan lagt ner 

mycket tid på är att klipp och saker som händer ska höra ihop med 

musiken. Det är inte alltid man tänker på att det byter klipp precis 

i takt, men i och med att det är så, flyter allt på bättre och man 

upplever klippningen som smidig. 

I och med att vi jobbar med digital media och material har vi velat 

använda det på ett sätt som känns fräscht och roligt. Vi har lagt 

ner mycket tid på övergångarna för att få dem dels intressanta men 

även för att få ett flyt och en röd tråd genom reelen. Vi ville 

verkligen få känslan av att allt hörde ihop på ett naturligt sätt. 

6.3 Research 
Då vi tittat runt efter liknande typer av reels har vi upptäckt att det 

inte finns så många, därför kan vi inte se att det finns någon 

standard eller upplägg för en sådan reel. Då vi parallellt med 

denna artikel själv jobbat med en produkt showreel har vi även 

arbetat fram en modell. Tanken med denna modell är att den ska 

fungera som en grund eller referens för de som ska göra en reel 

gällande ett annat projekt. 

6.4 Storytelling i modellen 
Då vårt mål med denna uppsats var att titta på användningen av 

storytelling inom reels så har vi självklart jobbat mot det i vår 

egen produkt showreel och för vår modell. 

För att få med detta i modellen så har vi först gjort upplägget som 

det är. Med boxar som ligger i en ordning som är gjort för att 

skapa dramatik och spänning. Vi har introt som ska väcka ett 

intresse och eventuellt ha en sidostory eller format, detta för att ha 

spänningen som etableras inledningsvis och då i och med boxen 

outro vill vi att man ska återknyta till detta och skapa en helhet. 

Vi lyfter även fram vikten av att tydligt visa vad det är för typ av 

reel och vad syftet med den är. Boxen förtext ska innehålla den 

informationen, för att tydligt visa vad den har för poäng eller 

budskap.  

Storytelling ska uppmuntra till att åskådarna utnyttjar sin aktiva 

fantasi, detta försöker vi lyfta fram genom urvalet av material. Där 

vi menar på att man bör försöka se alternativa 

användningsområden för materialet, lyckas man med det så får det 

åskådarna att se alternativa möjligheter. Samma sak gäller där 

man visar upp korta klipp eller fragment av något, då åskådarna 

inte riktigt vet vad dessa klipp används till i slutproduktionen så 

använder de sin fantasi och skapar egna bilder på vad som händer. 

6.5 Modellens upplägg 
Modellen är uppbyggd med fem boxar eller lådor som sedan fylls 

med material. 

6.5.1.1 Förtext 
Det första en showreel bör ha, oavsett typ, är en förtext där man 

berättar vad det är för sorts reel som kommer, vem som har gjort 

den, alternativt vilket företag showreelen gäller. 

I vår reel har vi valt att låta förtexterna vara en del av resten av 

filmen för att få en enhetlig känsla. Vi förmedlar ett budskap om 

att det är en produkt showreel för Get the glass som ska komma. 

Vi har även valt att visa vilka som har gjort reelen och för vilket 

företag.  

6.5.1.2 Intro 
Med ett intro kan man starta en liten historia eller ett format 

utöver de klipp man tänker visa upp. Det är ett sätt att väcka 

åskådarens vilja att se hela reelen. Här gäller det att fånga intresset 

snabbt, undvika långa sega klipp, hellre jobba på att få ett bra 

tempo. Detta gör att showreelen känns intressant och värd att se, 

istället för långdragen. Detta kommer dels från olika showreels vi 

tittat på men även digital storytelling, där det handlar om att 

bygga upp en spänning, dramatik som väcker intresse. 

Vi valde att bygga hela vår reel på en uppritad storyboard.  

 

 

I introt visar vi ett papper som tomma rutor ritas upp på. Dessa 

tomma rutor gör åskådarna nyfikna, de vill se vad som kommer att 

komma i själva rutorna. Vi försöker alltså fånga betraktarens 

intresse med deras nyfikenhet och förhoppningsvis gör det att de 

stannar kvar genom hela showreelen.  

6.5.1.3 Uppbyggnad 
Eftersom denna typ av reel bland annat har som syfte att ge 

mervärde till användarna så bör man visa något från hur det gick 

till att skapa denna produkt, till exempel bakom kulisserna 

material såsom bilder och klipp. Därför är det bra att börja från 

början, så man får se en ungefärlig bild av arbetsflödet. Här bör 

man alltså visa hur man har gjort produkten, vägen från ax till 

limpa. Man kan välja att vara väldigt detaljrik, men kom ihåg att 

en reel ska vara kort, så det gäller att hitta en bra balans där 

emellan.  

I vår showreel valde vi att visa uppbyggnaden i olika delar för att 

kunna utnyttja den mängd varierande material som vi hade 

tillgång till, men även för att kunna göra våra olika övergångar 

och samspel mellan de olika klippen. Vår tanke med att utgå ifrån 

en storyboard var att knyta tillbaka till början av produktionen, då 

man ritar en storyboard. Därifrån växer det man ritar upp till delar 

som sedan blir slutprodukten. Så vi ville förmedla det arbetsflödet 

och därigenom blev det ett inte helt linjärt berättande. 

Efter att storyboarden ritats upp började vi med att visa upp hur 

karaktärerna i spelet blev till, då de även är med i introt för själva 

spelet. Då karaktärerna var klar ville vi lyfta fram andra fordon 

och själva ön som var vitala delar i produktionen. Detta för att 

kunna använda oss av dem senare i reelen, utan att det skulle 

Den uppritade storyboarden 



kännas oväntat och konstigt. I vårat fall blev det till viss del våra 

utvalda klipp som fick påverka i vilken ordning de skulle visas. 

Då vi tidigt byggt upp karaktärerna kan vi utnyttja detta, när de 

sedan springer förbi så känner åskådaren igen dem och kan 

relatera lite till dem, det bygger upp en slags kontakt som gör det 

mer personligt och gör det lättare att leva sig in i. 

 

 

6.5.1.4 Demo 
Efter att man har visat upp hur projektet har skapats är det på sin 

plats att man även visar det slutgiltiga resultatet. Åskådaren 

kanske inte har sett den färdiga produkten, därför är det viktigt att 

visa hur det färdiga resultatet blev. Här liknar produkt showreelen 

en helt vanlig showreel där man ska visa upp det bästa materialet 

på ett sätt så det flyter på smidigt. Det är även viktigt att följa upp 

saker man påbörjat under uppbyggnaden, har man visat hur en bil 

skapats vill man som åskådare även se den färdiga bilen i sitt 

sammanhang. 

I slutet så övergick vi från att visa hur delar kom till och skapades 

till att visa klipp ifrån det riktiga spelet. Man får då se det 

slutgiltiga resultatet där man känner igen klipp som tidigare 

byggts upp, men nu i sin slutgiltiga form och sitt sammanhang. Då 

man känner igen sig och nu vet hur det gått till att skapa det knyts 

allt ihop och man känner att man fått ett mervärde av att se reelen. 

 

 

6.5.1.5 Outro 
I och med ett outro kan man binda samman hela reelen och 

avsluta vad introt började. Här knyts den röda tråden ihop och 

man kan få ett bra slut på showreelen, avslutningen är ofta det 

folk minns bäst då det är det sista de ser i form av material, därför 

är det bra att sluta på ett bra sätt med bra klipp. 

I vårat fall blev vårat outro samma som vår demo. Vi slutade med 

spelsekvenser från den färdiga sajten, som kom ifrån den sista 

rutan på storyboarden. Därigenom knöt vi ihop allt och gick från 

början till slut 

6.5.1.6 Eftertext 
Här är det viktigt att det framkommer vem som har gjort reelen 

och hänvisningar till var man kan hitta den färdiga produkten. Om 

man har använt sig av musik är det även viktigt att det 

framkommer vilken låt det är och vem/vilka som har gjort den. 

Detta är dels för att tydligt visa vilka som gjort den, men även så 

att den fyller sin funktion som är att skapa ett intresse och leda 

dem till den färdiga produkten, i vårat fall sajten.  

6.5.1.7 Urval av material 
Ibland sitter man med en nära på oändlig mängd material och 

ibland motsatsen. Oavsett vad man har gäller det att plocka ut 

relevant material. Vad vi upptäckt under detta arbete är att även 

fast det är en produkt showreel så fungerar det inte att göra en 

enkel reel med klipp på rad. Visst är folk intresserade av hur det 

gick till att göra produkten, men det betyder inte att de vill sitta 

och lyssna på långa intervjuer eller långa klipp där ingen berättar 

vad det är de ser eller vad som händer. Även då det är en produkt 

showreel bör man hålla den kort och intressant. 

Välj material som visar upp olika sidor av produktionen, se till att 

få med de olika arbetsmomenten som funnits. Har några delar 

gjorts i 3d så försök visa det på något sätt. Det behöver inte 

skrivas, eller vara ett klipp där de skapar exempelvis karaktären, 

man kanske kan använda sig av ett klipp med karaktären i 3d, eller 

som en wireframe modell. Har det gjorts illustrationer eller bilder, 

försök ta med lite av det, kanske visa hur dessa illustrationer 

byggts upp. 

Försök se alternativa användningsområden med det material du 

har, undvik om möjligt att bara köra klipp, utan försök istället få 

det mer levande genom att kanske blanda klipp med varandra eller 

på annat sätt hitta bra övergångar. 

För oss blev urvalet av material en stor del av arbetet då det 

visade sig att vi hade tillgång till otroligt mycket material. Vi hade 

en klar bild på hur vi ville visa upp vårat material och på vad vi 

ville få ut av den. Då vi skissade på eventuella övergångar vi ville 

använda oss av så började vi kolla på de klipp eller delar i spelet 

som vi hade bra material för. Så man kan säga att delvis så 

påverkade vårat material urvalet av materialet. Då vi ville ha 

övergångar där klipp tog vid varandra behövde vi hitta klipp och 

material som gjorde det möjligt att realisera dessa tankar. Därför 

fick en kombination av vackra klipp som visade det vi ville lyfta 

fram tillsammans med de klipp som faktiskt fungerade med 

varandra göra vårat urval av material. 

7. SLUTSATS/DISKUSSION 
Genom detta arbete har vi fått fram en modell som hjälper till att 

skapa en produkt showreel som även innefattar storytelling. 

Genom att storytelling är invävd i modellen så skapas en 

slutprodukt som har ett mer genomtänkt upplägg och struktur, 

men som även berättar storyn på ett bra sätt 

Nu har vi gjort en modell för detta, men fortfarande kvarstår det 

att testas i andra projekt och se hur den fungerar där. Först när 
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andra använt sig av denna modell i skapandet av andra produkt 

showreels kan vi se hur bra denna modell verkligen fungerar.  
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