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Förord 

 

Den här examensrapporten handlar om mitt arbete på produktionsföretaget Salmonfox. På 

företaget arbetade jag med att ta fram olika trailers samt en crowdfundingfilm för kortfilmen 

”Kapten Sverige”. 

 

Jag är en kille på 22 år som studerar Högskoleprogrammet till Medieproducent vid Umeå 

universitet. Jag har under hela min uppväxt haft ett brinnande intresse av att arbeta med 

mediet film och musik. Under min tid hos Salmonfox har jag fått en bättre inblick i hur 

mediearbetare arbetar och hur man ska tänka inom detta arbete. 

 

Jag vill tacka Mathias Fjellström som tog in mig och gett mig chansen att visa vad jag kan 

och funnits där för att ge mig konstruktiv kritik på det arbete jag jobbat fram under min 

arbetstid. 
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Sammanfattning 

 

Jag tog kontakt med företaget Salmonfox för att se ifall de hade något projekt som de 

behövde hjälp med. Det visade sig att Salmonfox precis skulle börja ta upp och färdigställa ett 

gammalt projekt. De ville ha hjälp med att klippa ett antal olika trailers samt en 

crowdfundingfilm för kortfilmen ”Kapten Sverige”. 

 

De olika klippen skulle användas för att promota filmen och i slutändan förhoppningsvis leda 

till att projektet finansieras så att man kan göra en långfilm. 

 

Projektet inleddes med en förstudie där jag skapade en tidsplan och kravspecifikation, där de 

olika krav som ställts på projektet formulerades.  Av detta efterföljde en rullande 

kommunikation mellan mig och Mathias under arbetets gång. 

 

Resultatet av projektet blev 3 stycken teasers, 1 trailer och 1 crowdfundingfilm. Dessa gjordes 

med hjälp av riktlinjer och förslag på hur man skapar dessa klipp/filmer samt mitt eget tycke 

på hur dessa skulle se ut. 

 

Projektets slutsatser är att göra grunden så bra som möjligt, så att man lätt kan följa sin 

planering och på så sätt är det mindre risk att misslyckas eller bli stressad mot slutet av 

projektet för man inser att tiden inte räcker till. 

 

Rapportens teoretiska delar fokuserar på hur man skapar olika sorters trailers samt ger förslag 

på hur man på bästa sätt når ut till publiken, även vilka olika tekniker det finns. Den teoretiska 

delen kommer även att ta upp vad crowdfunding är och hur det fungerar och vad man ska 

tänka på utifall man vill göra en crowdfundingfilm. Rapporten kommer även att gå in på vad 

Final Cut Pro och Adobe Premiere Pro är och hur de fungerar samt vilka likheter och 

skillnader dessa har. 

 

 

 

 

 



 
Löpnummer ME1402                                                                                                                               4 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

Abstract 

 

I contacted the production company Salmonfox in the hope that they would have any projects 

that they needed help with. It showed that Salmonfox just started up an old project that they 

needed to complete. They wanted my help to edit some trailers and one crowdfundingfilm for 

the short film called, Captain Sweden (Kapten Sverige). 

 

Salmonfox are hopefully going to use the different trailers and crowdfundingfilm to promote 

the short film and get help with the funding to make a feature. 

 

The project began with a pilot study in which I made a time plan and a requirements plan, 

where the different requirements were set. A communication between me and Mathias were 

co-the-working-time. 

 

The project resulted in 3 teasers, 1 trailer and 1 crowdfundingfilm. These were made with 

guidelines and suggestions over how to make a trailer and my own suggestions. 

 

The conclusion of the project is to make a great pilot study so you easily can follow the 

planning and in that way reduce the chances of failure or get the feeling that the amount of 

time is not enough. 

 

The report’s theoretical part focus on how you make different trailers and gives suggestions 

on how to make your trailers better and reach out to the audience, which types of techniques 

there are and what you should think about. The theoretical part will also bring up what a 

crowdfundingfilm is and how crowdfunding works. The report will also focus on the 

platforms Final Cut Pro and Adobe Premiere Pro, what they are and how they are working. 
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1 Inledning 

Bakgrund 

 

Salmonfox är ett produktionsföretag som arbetar med allt mellan reklam, informationsfilmer, 

dokumentärer och kortfilmer. De anordnar även filmteam och rekar inspelningsplatser i den 

svenska naturen för utländska filmskapare. 

 

De har en del projekt som ligger på is, men ett av de olika projekten som de verkligen brinner 

för är kortfilmen Kapten Sverige. De känner att de inte gett projektet nog med 

uppmärksamhet. 

 

Nu har de bestämt sig för att ta upp projektet igen och anlitat mig och jag skall arbeta med att 

ta fram ett antal olika trailers samt en crowdfundingfilm. Detta kommer förhoppningsvis leda 

till att projektet får extra finansiell hjälp så att de kan färdigställa de sista grejerna som behövs 

så att de kan ge ut filmen så att alla kan se den. 

 

Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att skapa ett antal trailers som fångar tittaren samt en 

crowdfundingfilm som skapar ett intresse hos tittaren att vilja vara en del av detta projekt. För 

att kunna göra detta på bäst sätt så kommer jag att ta ett djupdyk i hur man skapar trailers och 

crowdfundingfilmer på bästa sätt. 

 

Avgränsningar 

 

De avgränsningar som har gjorts i denna rapport är fokuserade på hur man skapar en trailer 

och hur man skapar en crowdfundingfilm till en kortfilm, det kommer inte att handla om hur 

man gör en kortfilm eller hur man skapar konton till crowdfunding sidor etc. Det finns många 

olika program som man kan klippa sina trailers i och denna rapport kommer att ta upp två av 

de vanligaste programmen (Final Cut Pro för MAC och Adobe Premiere Pro för PC). 
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Rapporten kommer inte att sätta ett betyg på vilket program som är bäst då Final Cut Pro bara 

finns till MAC. Men man kommer kunna läsa om hur programmen fungerar och vilka 

likheter/skillnader de har.  

Precisering av frågeställningen 

 

 Hur skapar man en trailer? 

 Ur vilka perspektiv kan man klippa en trailer? 

 Vad ska man tänka på när man skapar en trailer? 

 Vad ska man visa i en trailer så att man fångar tittaren på bästa sätt? 

 Vad är den dramaturgiska berättartekniken? 

 Vad är en teaser? 

 Vad är en trailer? 

 Vad är en promotion-trailer? 

 Vad är crowdfunding och hur fungerar det? 

 Vad är Final Cut Pro och hur fungerar det? 

 Vad är Adobe Premiere Pro och hur fungerar det? 

 Vilka likheter/skillnader har programmen? 

 

Jag kommer att svara på dessa frågeställningar i denna rapport och jag kommer att försöka 

hålla rapporten kvalitativ, informativ samt intressant.  
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2 Trailer 

 

Vad är en Trailer? 

 

En trailer är en reklamfilm som innehåller scener från filmen. Förr i tiden så stoppade man in 

en trailer i slutet av filmen och som därför fått namnet ”trailer”. Uppbyggnaden av en trailer 

brukar vara den samma som i filmen, fast i en mycket kortare sammanfattning som inte 

avslöjar för mycket, men håller ändå kvar tittaren och skapar spänning/intresse. 

 

Vilka olika typer av Trailers finns det? 

 

Teaser - En kort trailer som ges ut ett antal månader innan själva filmen släpps, den här typen 

av trailer används för att visa upp vad publiken har att vänta och höja intresset för filmen. En 

teaser är oftast mycket kortare än en vanlig trailer. 

 

Trailer – En trailer brukar ligga mellan 90 sekunder och 2 minuter, här använder man sig av 

de bästa bilderna under filmen. Det som säljer! Men man ska dessutom försöka hålla en röd 

tråd genom sin trailer så att man förmedlar rätt sak till tittaren. 

 

Promotion-trailer – En promotion-trailer är en längre trailer som går mer djupt in på vad 

filmen handlar om men man måste fortfarande vara försiktig och inte avslöja för mycket. För 

då tappar man oftast tittaren om han/hon redan vet vad som kommer hända. 

 

Dramaturgiska Berättartekniken 

 

För att man ska kunna skapa en så bra trailer som möjligt är det bra att man arbetar utifrån 

den dramaturgiska berättartekniken, denna teknik har ett gammalt ursprung från det antika 

Grekland och den beskriver hur ett drama ska byggas upp. Tekniken används ofta hos de som 

skapar film i västvärlden och när man skapar trailers så bör man hålla sig till samma 

standarder. 
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För att fånga tittaren så bra som möjligt så använder man sig av dramaturgi, nedan går jag 

igenom de olika beståndsdelar denna teknik är uppbyggd av. 

 

 Anslag  

 Presentation  

 Fördjupning  

 Upptrappning  

 ”Point of no Return”  

 Klimax  

 Konfliktlösning  

 Avrundning  

 Berättelsens premiss  

 

Den dramaturgiska berättartekniken börjar med ett Anslag där man får tittarens 

uppmärksamhet med olika förväntningar som väcks, en framåtrörelse inleds och tittaren får en 

känsla att resan har startat.  

 

Efter att man påbörjat resan så tar man fram fakta kring de olika huvudpersonerna samt man 

får en bättre Presentation över vad huvudkonflikten är. När man känner att man fått en bra 

presentation av sina karaktärer/konflikter så gör man en Fördjupning där konfliktens 

bakgrund utvecklas mer och man får en bättre insyn och kan lättare ta ställning.  

 

Nu har man lagt en massa tung fakta hos tittare och måste ta oss vidare till den del som kallas 

för Upptrappning, här ökar vi tempot och konflikten trappas upp tills man upp når ”Point of 

no Return”, här har man fångat tittaren och nu finns det inget att gå tillbaka till. Man når 

Klimax där konflikten avtrappas och alla tidigare delar bekräftas, man når en så kallad 

Konfliktlösning.  

 

Efter att allt bekräftats börjar man med en Avrundning, låter berättelsen lugna ner sig. Man får 

dela känslor från huvudpersonen, sidokonflikter reds ut. Finns det något budskap i filmen i 

sådana fall så tar man fram Berättelsens premiss i berättelsen utgångspunkt. (Gratte, Tv-

dramaturgi i det lilla formatet, 2007) 
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Hur går man tillväga när man ska skapa en Trailer? 

 

Först och främst ska man veta att en trailer inte är själva filmen, många gör felet i 

lågbudgetfilmer att de vill få med så mycket som möjligt i sina trailers. Man ska inte gräva 

ner sig över att försöka förklara hela filmen på 2-3 minuter, det är filmens ansvar. 

 

Ett av de bättre sätten för att inte avslöja för mycket kan vara att man klipper en trailer efter 

en röd tråd som man håller sig till, här använder man sig av de bilder som man tycker säger 

något eller ger tittaren en känsla. Allt handlar om att marknadsföra filmen, alla filmer har sina 

guldkorn. Var inte rädd att använda dig av dina! 

 

Filmskapare håller gärna hårt i sina egna arbeten och tycker att det kan vara svårt att välja ut 

de bästa delarna ur filmen, så det kan vara bra att ta in en tredjeman för att klippa ens trailer 

eller promotion-trailer. I alla fall så kan det vara bra att låta fler personer kolla igenom de 

material som man klippt och låta dem komma med konstruktiv kritik. 

 

Klipp din trailer som om du skulle skriva en synopsis till filmen och utifrån den håller du en 

röd tråd som låter dig följa filmens berättelse men avslöjar inte för mycket. (Evison, How to 

edit a trailer for your movie, 2012) 
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Här nedan finner man ett antal tips på hur och vad man ska tänka på när man klipper en 

trailer: 

 

 Välj ut den röda tråden och håll dig till den. 

 Introducera inte för många karaktärer. 

 Lägg inte ut namn på personer som folk inte känner igen. 

 Vet slutet, temat och känslan som du vill att tittaren ska ha efter att de har sett din 

trailer. 

 Tänk på att en trailer inte behöver vara linjär, oftast är det bättre om man hoppar lite. 

 Släng bara inte ihop massa slumpvisa bilder med varandra utan omtanke. Så länge den 

röda tråden följs så kan man ha olika scener som går in i varandra. Men var inte rädd 

att ändra lite i uppsättningen av bilder. 

 Tänk på att det kan vara svårt att skriva en voice over, men se till att du hellre gör 

filmen rätt med dina ord istället för att ”vara rolig”. 

Men ifall du känner att filmen inte behöver någon voice over så skippa det helt och låt 

filmen tala för sig själv. 

 Använd de bilder som du tycker fungerar bäst i filmen, var inte rädd att du förstör 

filmen om de visas i annat syfte.  

 Nämn en sak en gång, ta inte upp samma sak från två olika karaktärer. 

 

Musiken 

Musik är också ett verktyg och i vissa fall är det en av de viktigaste delarna i en trailer. Om du 

har tillgång till musik som används i filmen och det fungerar, använd det. Annars finns det 

massvis med musikbibliotek runt om på nätet. 

Var inte nöjd ifall du verkligen känner att musiken skulle kunna vara bättre, fortsätt att söka. 

För musiken kan göra så mycket, rätt musik kan höja spänningen i trailern eller få 

uppmärksamheten någon helt annanstans, man ska använda sig av alla medel för att fånga 

tittaren. (Evison, How to edit a trailer for your movie, 2012) 
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Få med mycket, men inte allt 

Den perfekta längden för en trailer ligger mellan 90 sekunder och 2 minuter, allt utöver detta 

brukar istället räknas som en promotion-trailer eller en teaser. Fast detta kan absolut vara en 

tyckes grej, då många av Hollywoods trailers ligger på 2 minuter och 30 sekunder. Men då 

känns det som att de ibland berättar för mycket eller står kvar på samma ställe för länge. 

Kom ihåg att föra trailern framåt, ta med tittaren på resan redan i din trailer. Det går att 

använda sig av den dramaturgiska berättartekniken samt 3 stegs strukturen, som också är en 

av de vanligaste berättarteknikerna och fungerar bra. Börja med en plats och karaktärer i 

början, ha roligt i mitten och tryck sedan vändpunkten mot slutet där du antingen visar vad 

som händer eller så visar du bara en massa blandade bilder. Bygg upp intresset under hela 

trailern, sedan stannar du av!  

Sista bilden är nästan den viktigaste bilden, om du har gjort en skräckis så avsluta med ett 

skrämmande klipp, om det är komedi, avsluta med ett skämt/något roligt. Eller om det är en 

actionfilm, avsluta med explosioner! 

Tänk på att lägga ner tid på att skapa en trailer, förhoppningsvis så har man lagt ner mycket 

av sin tid på sin film, så lägg ner lite extra på att få till din trailer så bra som möjligt.  

Håll kvalitén uppe, spendera tid på att få till ljudmixen, färgkorrigera bilden. Om du vill ha 

med en dialog som inte är med i filmen, så får du använda dig av det, men tänk på att inte röra 

om för mycket, så att tittaren inte blir lurad och tror att det är något helt annat som kommer 

visa sig när själva filmen kommer ut.  

När du klippt färdigt trailern och är nöjd: kolla igenom det du gjort, polera upp det och gå 

igenom det några gånger till. Du får inte glömma att det är marknadsföring det handlar om, du 

vill att folk ska se din film och med hjälp av din trailer så når du ut till tittaren och fångar 

dem. Så du vill att din trailer ska vara så bra som möjligt utan att berätta för mycket och 

förstöra upplevelsen. (Evison, How to edit a trailer for your movie, 2012) 
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Vilka svårigheter finns det med att skapa en bra Trailer? 

 

Det finns en del svårigheter med att skapa en trailer, först och främst så är det väldigt viktigt 

att du inte avslöjar för mycket i din trailer. Du vill skapa ett intresse hos tittaren så att tittaren 

känner att det är ett måste att se filmen. Tänk som ovan, att hålla dig till en röd tråd som går 

igenom hela trailern. Annars kan det bli lätt att man tappar handlingen och känslan man vill 

förmedla med sin trailer. 

 

Om du väljer att klippa trailers till dina egna filmer så är det fortfarande väldigt bra att du 

låter andra få se ditt arbete och låta dem komma med konstruktiv kritik så att du får höra vad 

du kan göra bättre eller får höra vad de tycker är bra med trailern. På så sätt kommer du få ut 

det bästa resultatet.  

 

Kill Your Darlings 

 

En annan sak som är svårt är att man gärna håller kvar bilder i trailern som man tycker är bra 

bara för att man vill. Var inte rädd att ta bort bilder som du gillar, man kan säga att ”less is 

more”. Men det beror helt på vart i tidsplanen man ligger, har man 15 sekunder för mycket så 

kan det kännas väldigt svårt att plocka bort bilder i efterhand. Det är då man inte ska vara 

rädd för att ta död på sina favoritbilder, som ”Kill Your Darlings” står för. (Gratte, Tv-

dramaturgi i det lilla formatet, 2007) 
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3 Crowdfunding 

 

Vad är Crowdfunding? 

 

Crowdfunding är en finansieringsmetod som tillåter alla individer att använda sina egna 

nätverk för att dra in pengar till deras projekt. 

 

Ett crowdfundingprojekt kan både vara ett ideellt projekt eller ett fördelaktigt projekt och 

eftersom att crowdfunding har en väldigt bred marknad, så finns det ungefär 500 olika 

plattformar för crowdfunding som alla har sin egen nisch som de inriktar sig på. 

 

Man kan lätt dela upp crowdfunding i fyra breda kategorier och dessa är Belöningsbaserad, 

Aktiebaserad, Donationsbaserad och Lånebaserad. 

Kategorierna går att använda sig via de olika hemsidor som ger varje kategori egna 

procedurer och riktlinjer som jag kommer att gå in mer på i avsnittet ”Olika typer av 

Crowdfunding”. 

Crowdfundingens Historia 

Crowdfunding har en lång och rik historia med rötter långt tillbaka i tiden, i detta stycke tar 

jag upp hur de gamla har skapat den mer moderna crowdfunding metoden och hur det 

kommer sig att fler och fler entreprenörer och småföretagare börjar använda sig av just 

crowdfunding. 

 

1997 – Påbörjandet av den moderna Crowdfundingen 

Det första bokförda framgångsrika exemplet av crowdfunding är från 1997, då ett brittiskt 

rockband finansierade deras återföreningsturné med hjälp av online donationer från deras fans 

runt om i världen. ArtistShare blev inspirerade av detta och byggde upp den första 

plattformen för crowdfunding år 2000. Strax efter detta började alltfler plattformar dyka upp 

på webben och industrin för crowdfunding har vuxit konsekvent under varje år. 
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2009 – Crowdfunding framträder som ett stort finansieringsmedel 

Industrin har vuxit snabbt som ett populärt medel för entreprenörer att få ut deras idéer, få 

respons och få ekonomiskhjälp att påbörja eller fortsätta med ett projekt som de inte tidigare 

haft råd med att färdigställa. Crowdfunding drog in över 530 miljoner dollar år 2009 och 

tredubblade den summan år 2011 med cirka 1.5 miljarder dollar och är förväntat att öka ännu 

mer de kommande fyra åren. 

 

2011 – Crowdfunding får support från Washington 

Under april 2012 skrev Presidenten Barack Obama under ”the Jumpstart Our Business 

Startups (JOBS) Act” som en ny lag. Detta blev också känt som ”the crowdfunding bill”. 

JOBS Act siktar på att minska den börda hos småföretagare och har legaliserat 

stamaktiebaserad crowdfunding. Detta inkluderar ett borttagande av förbudet om annonsering 

som förhindrar entreprenörer att annonsera om att de söker bidrag till kommande eller 

pågående projekt. 

I USA försöker den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) 

fortfarande att bygga ett regelverk som skyddar både investerare och entreprenörer, SEC 

hoppas att detta blir klart våren 2013. (History of Crowdfunding, 2012) 

 

2013 – Crowdfunding för alla 

 

Den 23 september 2013 blev det klart i ”Title II” av JOBS Act att entreprenörer och 

småföretagare får annonsera via sociala medier om att de söker bidrag till kommande eller 

pågående projekt. Detta har skapat större möjligheter för entreprenörer och småföretagare att 

lyckas med deras olika verksamheter. (Graf, Crowdfunding moves to the next level, 2013) 

 

På den vägen är det, idag finns det många olika plattformar för crowdfunding och ännu fler 

projekt som söker stöd. Det arbetas fortfarande med att försöka få crowdfunding att fungera 

så bra som möjligt för både investerare som entreprenörer och småföretagare. 
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Olika typer av Crowdfunding 

 

Ända sedan 1997 så har det funnits fyra distinkta typer av crowdfunding som vuxit fram inom 

industrin. Dessa typer skiljer sig från varandra väldigt mycket, det är viktigt att förstå de 

underkategorier som ingår i varje typ av crowdfunding för att kunna välja den väg som man 

tycker är mest relevant till sitt projekt och håller sig till det syfte och mål som man satt ut. 

 Belöningsbaserad 

 Aktiebaserad 

 Donationsbaserad 

 Lånebaserad 

Belöningsbaserad Crowdfunding 

Detta är den mest vanliga typen av crowdfunding, då den är lättast att ta sig an. 

Belöningsbaserad crowdfunding involverar en variation av nivåer av belöningar som 

motsvarar den summa som investeraren betalar.  En vanlig kampanj brukar minst ha tre nivåer 

av belöningar. 

Belöningsbaserade kampanjer brukar fungera bra för att nå ut till kunden och konkreta 

produkter som söker finansiering upp mot 100,000 dollar och varar oftast mellan 1 till 3 

månader. (Types of Crowdfunding, 2012) 

Aktiebaserad Crowdfunding 

Aktiebaserad crowdfunding är på väg uppåt efter att JOBS Act skrevs på 2012 och blev 

verkligt september 2013. Denna typ av crowdfunding är ett utbyte mellan andelar i företaget 

mot kapital. Här kan entreprenörer sätta en gräns på vad den minsta summan som en 

investerare kan betala ska ligga på, etc. Samtidigt som de bestämmer vilka som får och inte 

får kolla på företagsdokumenten.  

Aktiebaserade kampanjer håller oftast på i flera månader eller längre och används bäst till 

nystartade företag som söker minst 100,000 dollar eller mer. (Types of Crowdfunding, 2012) 
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Donationsbaserad Crowdfunding 

Donationsbaserad crowdfunding är precis vad det låter som, man skapar en kampanj som bara 

söker stöd utan att tillhandahålla några belöningar i retur till investerarna. 

Denna typ av kampanj tjänar bäst syfte inom sociala anledningar och välgörenhet, de brukar 

vara i 1-3 månader och brukar kunna dra in summor runt 10,000 dollar. (Types of 

Crowdfunding, 2012) 

Lånebaserad Crowdfunding 

Lånebaserda crowdfunding tillåter entreprenörer att söka finansiering via lån som de kommer 

att betala tillbaka till de som lånar ut pengarna, efter en förbestämd tidsram tillsammans med 

personen som lånar ut pengarna. 

Lånekampanjer brukar vara under en kort period, cirka fem veckor och fungerar bra för 

entreprenörer som inte vill ge ut aktier under uppbyggnadsfasen av deras företag,  

(Types of Crowdfunding, 2012) 

Hur fungerar Crowdfunding?  

 

Crowdfunding fungerar som en plattform för att finansiera sina idéer, nystartade företag eller 

dina kommande projekt och är ett väldigt bra verktyg för att komma ut på marknaden snabbt 

om man lyckas. Mer om detta i nästa stycke ”Fördelar med Crowdfunding” där jag går 

igenom de olika fördelarna som finns med att göra en crowdfunding kampanj till ditt blivande 

projekt. 

 

Som jag redan gått igenom så finns det olika typer av crowdfunding och det kan vara bra att 

man i början redan bestämt sig för vilken typ man ska gå efter och sedan skapar man en 

crowdfundingfilm där du beskriver produkten, företaget eller vad det är du erbjuder 

allmänheten.  
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Här är det viktigt att göra filmen så informationsrik och intressant som möjligt för det är 

första steget till att fånga blivande investerare. Det finns ett par punkter som man bör tänka på 

när man skapar en crowdfundingfilm och de är: 

 

 Håll det personligt 

 Håll det kort 

 Håll det professionellt  

 Lyft fram produkten/servicen  

 Håll det visuellt intressant 

 Berätta en vinnande berättelse 

 Skriv ett manus 

 Använd alltid video 

 Var konsekvent 

 Se bra ut 

 

Håll det personligt 

 

Det är väldigt viktigt att ens pitch skall vara personlig men man ska även försöka hålla det 

professionellt också. Visa att du är engagerad när du presenterar din idé. Att dela med dig av 

både personlig som arbetsrelaterad information är väldigt intressant och inspirerande för 

tittaren. (Holm, 10 tips successful crowdfunding pitch video, 2013) 

 

Håll det kort 

 

De första 10-20 sekunderna är den delen av videon som måste vara mest effektfulla delen i 

din video för att fånga tittaren direkt. Efter cirka 30 sekunder så har man tappat nästan en 

tredjedel av tittarna, så var bestämd med att få fram din idé så snabbt som möjligt. (Holm, 10 

tips successful crowdfunding pitch video, 2013) 
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Håll det professionellt  

 

Du får absolut inte förolämpa tittaren med dåligt ljud och dålig ljussättning. Dock så kan 

ingen förvänta sig att en crowdfundingfilm är topnotch, men man kan försöka att undvika de 

vanliga misstagen med svag belysning, dålig ljudkvalité, dåliga bilder och bakgrundsljud från 

djur eller barn. En oprofessionell video kommer att ge känslan av att huvudprodukten också 

har dålig kvalité. (Holm, 10 tips successful crowdfunding pitch video, 2013) 

 

Lyft fram produkten/servisen 

 

Om du har en prototyp, ritningar, foton, en video eller i princip vad som helst som kan 

illustrera och demonstrera din produkt eller service, då ska detta givetvis ingå i din 

crowdfundingfilm. Tidigare studier har visat att köpare är till stor del mer benägen till att 

köpa en produkt eller stödja en kampanj efter att de sett en kort videodemonstration. I videon 

ska man ta fram alla fördelar med det man erbjuder och eller vilka lösningar ens produkt eller 

service tillhandahåller. (Holm, 10 tips successful crowdfunding pitch video, 2013) 

 

Håll det visuellt intressant 

 

När du arbetar med video är det väldigt viktigt att hålla bilden levande och intressant, använd 

dig av allt från visuella effekter, rekvisita, grafik, och så vidare, för att höja kvalitén på din 

video. Att ha en person som sitter och pratar rakt in i kameran i 5 minuter känns lätt tråkigt 

och ointressant. (Holm, 10 tips successful crowdfunding pitch video, 2013) 

 

Berätta en vinnande berättelse 

 

Varför gör man crowdfundingfilmen från första början? Varför ska tittaren stödja ditt projekt? 

Vad får de i gentjänst? Dela med dig av problem eller berätta vad din service eller kampanj 

löser för problem och dela med dig av det sociala eller verksamhetens värde och slutsatser om 

ditt projekt. Detta vill inspirera och engagera tittarna och får förhoppningsvis dem att dela 

med sig av din berättelse genom deras egna närverk. (Holm, 10 tips successful crowdfunding 

pitch video, 2013) 
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Använd manus 

 

Ta dig tid att skriva ett manus till din crowdfundingfilm istället för att sätta dig ner med 

kameran direkt och hoppas att det blir bra. Att skriva ett manus i förväg kommer göra att din 

film känns mer professionell och du kommer lättare kunna plocka fram nyckelord. Att ha ett 

färdigt manus kan hjälpa väldigt mycket, till exempel så kan personen som ska klippa filmen 

påbörja arbetet innan man har fått allt ljud inspelat. (Holm, 10 tips successful crowdfunding 

pitch video, 2013) 

 

Använd alltid video 

 

Crowdfunding använder sig av visuella berättelser för att på lättare sätt nå ut till de olika 

sociala medierna och på så sätt nå ut till fler framtida investerare. Därför är det så viktigt att 

man levererar en video med hög kvalité, då digital media är vägen till en lyckad 

crowdfunding kampanj. Kickstarter tar upp att det är cirka 50 procent av de som använder sig 

av video i sin kampanj som lyckas mot de 30 procent som lyckas utan video. Så det är bara ett 

stort plus utifall man har en bra crowdfundingfilm. (Holm, 10 tips successful crowdfunding 

pitch video, 2013) 

 

Var konsekvent 

 

Ända sedan man kunde börja prenumerera på crowdfundingprojekt så har det blivit en stor 

trend, som tillåter en fortsatt uppladdning av nya videor med extra material under sin 

kampanj. Det är då viktigt att den fortsatta uppladdningen av nya videor också håller en hög 

kvalité och är konsekvent. Förhoppningsvis kommer man att ha på folk som prenumererar på 

din kampanj och vill kolla in dina nya eller exklusiva videor och de vill att videorna skall 

hålla samma kvalité som det alltid har varit. (Holm, 10 tips successful crowdfunding pitch 

video, 2013) 
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Se bra ut 

 

Klä upp dig, kamma håret och styla skägget. När du ska göra en crowdfundingfilm så måste 

du se till att personerna i filmen ser bra ut, kom ihåg att alla på filmen representerar ditt 

märke! Tänk också på att matcha dina kläder med vad det är du vill förmedla med ditt projekt, 

om det handlar om att du säljer en professionell service så bör du klä dig efter det. Men om 

det handlar om att du tillexempel ska skapa en kortfilm så spelar det ingen större roll, klä dig i 

jeans och en t-shirt. (Holm, 10 tips successful crowdfunding pitch video, 2013) 

 

Fördelar med Crowdfunding 

 

Även om målet med crowdfunding oftast handlar om att finansiera sitt projekt, så kan det vara 

ett fantastiskt sätt att visa upp sig och bygga sin kundkrets. 

Andra fördelar: 

 Dragningskraft 

 Sociala bevis 

 Mediatäckning 

 Marknadsföring 

 Potentiella investerare 

Dragningskraft 

 

När du påbörjar en crowdfunding kampanj kan du få en viss dragningskraft från ditt 

nystartade företag. Utifall man får massvis med stöd från investerare, förhandsbokningar av 

produkten och servicen som du erbjuder. Att skapa dragningskraft till företaget eller projektet 

är viktigt för att bevisa att man lyckats eller för att pitcha vidare sitt projekt/idé för blivande 

investerare. (Benefits of Crowdfunding, 2012) 
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Sociala bevis 

 

När potentiella klienter visar intresse i ditt nystartade projekt eller service, skapar man ett 

socialt bevis. Detta visar att andra människor tror på det du gör. Andra sätt att skapa socialt 

bevis kan vara att ta in konsulter inom de framstående områdena. (Benefits of Crowdfunding, 

2012) 

 

Mediatäckning 

 

Hjälpfulla media täckningar handlar bland annat om ett inslag om ditt företag på en populär 

nyhets station, bloggar eller att det skrivs om dig i tidningen. Mediatäckning står för att allt 

fler får upp ögonen för ditt projekt och ökar varumärkesmedvetenheten. Det är dessutom ett 

jättebra sätt att få investerare från annat håll än ditt egna nätverk. (Benefits of Crowdfunding, 

2012) 

Marknadsföring 

Genom hela din crowdfunding kampanj kommer du ha chansen att engagera supportrar och 

låta dina intressenter bli fler. Vad blir då resultatet av detta? Din kampanj blir en del av din 

marknadsföring och gör mycket av detta för ditt nystartade projekt/företag. (Benefits of 

Crowdfunding, 2012) 

Potentiella investerare 

Investerare är intresserade i en entreprenör som är ambitiös och vars idéer genererat en 

dragningskraft och ett socialt bevis i deras projekt. Vare sig de läser om din nya produkt på 

populära bloggar eller hör talas om din innovativa kampanj från en vän, en framgångsrik 

crowdfunding kampanj är ett väldigt bra sätt att fånga investerares intresse. (Benefits of 

Crowdfunding, 2012) 
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Sambandet mellan Trailer och Crowdfunding 

 

Vad är du sambandet mellan en trailer och crowdfunding? Jo, det är väldigt bra att använda 

sig av en trailer eller bitar av en trailer i en crowdfunding kampanj. Eller att man lägger ut en 

trailer som exklusivt materiel på sin crowdfundingsida, där alla ens prenumeranter och 

potentiella investerare kan få kolla in vad det egentligen är som de investerar i.  

 

Om du inte har ekonomin till att göra en kortfilm, men känner att du har ett bra manus och en 

bra idé. Skapa du ett trailermanus så att du kan filma in de delar som du tror att du behöver 

för att skapa en trailer så att du kan sälja in din film hos tittarna, det blir mycket lättare på det 

viset än om man ska sitta och beskriva manuset från början till slut. Prioritera i så fall de 

”bästa scenerna”, det kan vara svårt att veta det i förväg vilka scener som är bäst, men 

förhoppningsvis så har man ändå en viss koll över vad som kommer bli de bästa bilderna i 

filmen om man skrivit manuset och regissera filmen.  

 

Att ha med delar från filmen eller skapandet av din produkt eller ditt företag gör att de 

potentiella investerarna får en bättre insyn över vad det är som de investerar i och får se hur 

mycket man har hunnit göra, tills man känner att man behöver hjälp med finansieringen eller 

bara vill använda sig av crowdfunding kampanjen för att nå ut till fler människor och 

förhoppningsvis få fler intresserade av sitt projekt. Om du då klipper ihop en trailer 

tillsammans med din crowdfundingfilm då ger du tittaren fler anledningar till att titta, detta är 

ett smart sätt att fånga tittaren för att sedan prata om vad projektet är eller under tiden trailern 

rullar.  
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4 Final Cut Pro och Adobe Premiere Pro 

 

Vad är Final Cut Pro och hur fungerar det? 

 

Final Cut Pro är Apples version av ett icke-linjärt videoredigeringsprogram. Icke-linjär 

redigering blev populärt under det sena 90-talet. Final Cut Pro har blivit under senare tid det 

mest populära alternativet hos filmskapare. Detta beror mest på att det är väldigt 

användarvänligt och billigt. Förr krävdes det speciella och dyra datorer för att kunna sitta och 

redigera, men Final Cut Pro kan installeras på vilken Apple-dator som helst och kostar bara 

några hundra kronor. 

 

Icke-linjär videoredigering betyder att du kan importera ditt material till 

videoredigeringsprogrammet och klippa det eftersom, i vilken ordning du vill. Detta har 

underlättat och gjort att det går snabbare att klippa filmer nu än förr. Förr i tiden var man 

tvungen att använda band och klippa banden med de scener som man ville ha och klistra ihop 

dem med varandra.  Nu använder de flesta videoredigeringsmetoder som är icke-linjära då det 

är det mest effektiva sättet att redigera video med. (Steves Digicams) 

 

Vad kan man göra i Final Cut Pro? 

 

 Går bara att använda på Mac. 

 Importera videofiler med formatet MTS, MPEG, MPEG-2 och MXF. 

 Importera ljudfiler med formatet AIF, MP3 och WAV. 

 Redigera, ändra och arrangera filmklipp i den visuella tidslinjen. 

 Lägg på effekter, texter, rubriker, övergångar 3D-redigering. 

 Färgkorrigera. 

 Exportera ditt material till Blu-ray, DVD, Podcasts, QuickTime och Youtube. 
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Vad är Adobe Premiere Pro och hur fungerar det? 

 

Adobe Premiere Pro är också ett icke-linjärt videoredigeringsprogram som passar både för 

professionella filmskapare och amatörfilmare. Det går att köpa fristående eller tillsammans 

med en rad olika applikationer som Adobe har att erbjuda, som till exempel Adobe Photoshop 

eller After Effects. 

 

Som många andra videoredigeringsprogram så fungerar Premiere Pro på samma sätt, man 

importerar allt material till programmet och sedan sitter man och klipper och när man är nöjd 

kan man välja att exportera det. 

 

Premiere Pro är ett kraftfullt redigeringsverktyg som klarar av att producera högkvalitets 

videor och serier. Premiere Pro är också ett väldigt populärt redigeringsprogram på grund av 

de applikationer som finns till programmet. (Owen, Overview of Adobe Premier Pro, 2012) 

 

Vad kan man göra i Premiere Pro? 

 

 Använd det på både Windows som Mac. 

 Importera alla möjliga format inom video, ljud och grafik. 

 Redigera, ändra och arrangera filmklipp i den visuella tidslinjen. 

 Lägg på effekter, undertexter, rubriker, filter, övergångar, animeringsverktyg. 

 Färgkorrigera. 

 Exportera ditt material till det format som passar dig bäst! 
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Vad finns det för skillnader och liknelser mellan programmen? 

 

Skillnader: 

 

Den största skillnaden mellan dessa videoredigeringsprogram är att Final Cut Pro bara finns 

till Mac, en annan sak som skiljer programmen är priset. Adobe har infört ett nytt system som 

heter Adobe CC där du betalar månadsvis för alla Adobes olika applikationer och det är en 

summa på 19 dollar i månaden för Adobe Premiere Pro och Final Cut Pro har bara en 

engångssumma på 300 dollar och går att köpa via App Store.  

 

Utöver detta så skiljer sig Adobe Premiere Pro mer från Final Cut Pro, då de kan importera 

fler olika format, allt från 3GP, AVI, MPEG-4 och FLV till MTS, MXF och QuickTime. 

Samt fler ljud format och bildformat. Dessutom så har du fler valmöjligheter när det gäller att 

exportera ditt arbete, men båda programmen fungerar lika bra till att skapa och klippa ihop 

trailers. (Find the Best, 2014) 

 

Likheter: 

 

Både Final Cut Pro och Adobe Premiere Pro är väldigt bra videoredigeringsprogram och de 

liknar varandra i utformningen av layouten. De är mest för att vi är vana vid att det ska se ut 

på ett visst sätt.  

 

Man kan göra i princip samma saker i båda programmen, det handlar egentligen bara mer om 

vilken programvara man väljer att arbeta på. Använder du PC blir det ganska klart att man 

använder sig av Adobe Premiere Pro, men om man använder sig av Mac så har man 

möjligheten att använda sig av Final Cut Pro. (Find the Best, 2014) 
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5 Resultat 

 

Detta projekt har resulterat i tre stycken teasers, en trailer och en crowdfundingfilm och nu är 

det helt upp till beställaren utifall de väljer att använda sig av det som jag gjort. Men det har 

varit lärorikt och jag känner att jag fått en bättre bild över hur man arbetar inom och med 

media.  

 

Projektet inleddes med att jag färdigställde en kravspecifikation samt en projektplan som jag 

sammanställde. Den har varit ett rullande dokument som ändrats under projektets gång. (Hela 

projektplanen samt kravspecifikationen finns att läsa i bifogad bilaga A och B under 

”Bilagor”) 

 

Följande krav fastställdes för projektet: 

 

Produktkrav:  

 

 De olika delarna i projektet ska ha en längd mellan 30 sekunder och 4 minuter. 

 Utforma trailern utifrån målgruppen.  

 Tänk nytt! 

 

Användningskrav: 

 

 Skapa intresse för dessa filmer så att man i framtiden kan lägga ut filmerna eller söka 

ekonomiskt stöd från bland annat crowdunding. 

 

Innehållskrav: 

 

 Få med storyn (början-mitten-slutet). 

 Tänk på den klassiska dramaturgin och skapa spänning för tittaren. 

 Trailern ska inte avslöja för mycket och tänk på hur du klipper din trailer, använd dig 

gärna av snabba ”klipp”. 
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Val av tillvägagångsätt 

 

Jag har valt att arbeta i Final Cut Pro då jag inte har arbetat i det tidigare och för att 

Salmonfox försedde mig med en dator och det var en Mac. Jag insåg snabbt att det inte skilde 

sig så mycket från Adobe Premiere Pro som jag är mer van vid att arbeta i. Det enda jag hade 

svårt med, var att lära mig alla snabbkommandon igen, då de inte var desamma som i Adobe 

Premiere Pro. Men att lära sig fler program ser jag bara som ett plus och det höjer bara mina 

arbetserfarenheter och möjligheter till att arbeta på flera olika plattformar. 

 

Beställaren har kommit med konstruktiv kritik på det arbete som jag gjort och det har hjälpt 

mig att göra arbetet så bra som möjligt och på så sätt blir det lättare att få beställaren nöjd. 

Men det har aldrig varit så att jag behövt börja om från början, utan jag har varit på rätt väg, 

sedan har jag bara fått lite mildra tips som man kan tänka på eller ifall han inte vill att jag ska 

använda mig av vissa bilder. 

 

Kvalitet 

 

Kvalitén på detta projekt har jag valt att lägga stor vikt kring, då mitt arbeta kanske används i 

framtiden för att promota ”Kapten Sverige”. Själva filmen har redan hög kvalité och det vill 

jag absolut inte dra ner på grund av att klippa lite fel på något ställe, så jag har suttit och 

kollat igenom andra trailers, läst artiklar som redigerare har skrivit och kollat upp tips och 

tricks på hur man skapar trailers samt crowdfundingfilmer på bästa sätt. 

 

Som man kan läsa i denna rapport så har jag tagit fram de delar som jag tycker har varit 

viktigast att ta upp och det har handlat om vad man ska tänka på och hur man ska göra en 

trailer samt en crowdfundingfilm.  

 

Det finns inte direkt något rätt och fel, det handlar mer om att hålla sig till de olika normer 

som finns. Fast det är klart att man inte vill vara precis som alla andra, men om man börjar 

ändra alldeles för mycket så tappar man lätt tittaren som är van vid det gamla. Därför kan det 

vara bra att tänka lite nytt, men ändå hålla sig till de bitar som man redan vet fungerar och 

som alla andra använder sig av. Detta gör att man kvar håller kvalitén och försöker uppnå det 

där lilla extra istället. 
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Risker 

 

De risker som har funnits går att läsa om i projektplanen som ligger som bifogad bilaga A, där 

tar jag upp de mer ”vanliga typerna” av risker och hur jag ska hantera dessa.  

 

Något jag inte riktigt hade räknat med var att jag skulle få möjligheten att arbeta med flera 

projekt under min tid hos företaget Salmonfox, men jag har fortfarande haft huvudansvaret 

över ”Kapten Sverige-projektet” och arbetat med det under de andra projektens gång. Detta 

vet jag inte om det ska ha varit med i en riskanalys, men eftersom att jag har varit med på 3 

stycken projekt under tiden så har min rapport blivit lidande. Men detta är förstås mitt egna 

fel då jag tackat ja till extra arbeta under mitt examens arbete.  

 

Jag ser det bara som ett stort plus för mig att jag fått delta i fler projekt, för då har jag fått visa 

vad jag kan. Dessutom så bygger det bara på mitt CV till framtida jobb. Att få möjligheten till 

att träffa andra inom branschen och arbeta tillsammans med dem ger mig ett större kontaktnät 

och jag får ut mitt namn. 

 

Slutlig användning 

 

Tanken med detta projekt är att Salmonfox skall använda sig av dessa filmer för att promota 

kortfilmen ”Kapten Sverige” och de har visat stor tacksamhet över arbetet jag gjort och nu är 

det som bestämmer ifall de kommer att använda sig av dessa filmer eller om de kommer att 

välja att gå en annan väg. Men hur som så har jag fått arbetserfarenhet och fått visa vad jag 

kan och fått fler kontakter inom branschen. 

 

Jag är nöjd med vad jag tagit fram åt beställaren och det känns som att det är likasinnat från 

deras håll också. 
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6 Slutsats 

 

Vad är de för slutsatser jag kan dra efter att ha arbetat med att ta fram trailers och en 

crowdfundingfilm åt produktionsföretaget Salmonfox? 

 

Det har absolut varit en läroriktid för mig, det känns som att jag har fått göra precis det jag 

velat göra och det har gjort att jag verkligen tagit in den information som jag fått och läst. 

Inför detta projekt hade jag en del erfarenhet av att redigera film och skapa musik, men jag 

hade aldrig klippt någon trailer. Det kändes spännande att få ha ansvar över att ett projekt ska 

göras och färdigställas. Men jag hade nog tur att jag hamnade på ett ställe som verkligen tog 

in mig och gav mig råd och tips på hur man ska tänka samt erbjöd mig att vara med på fler 

projekt under min tid hos dem. 

 

Jag tycker att jag alltid har haft det rätt så lätt för att delta i projekt och jag tar gärna 

ledarrollen, så att jag nu skulle arbeta själv så jag aldrig som något negativt eller jobbigt. Det 

kändes mer skönt, att få planera arbetsdagarna lite som man ville, bara arbetet blev klart i tid.  

 

Syfte 

 

Projektets syfte var att jag skulle skapa tre stycken teasers, en trailer och en crowdfundingfilm 

till kortfilmen ”Kapten Sverige”. Detta ska användas för att försöka få hjälp med 

finansieringen så att de tillslut kan släppa filmen och förhoppningsvis väcka investerare så att 

de kan göra en långfilm av det hela. 

 

För att jag skulle få en bättre blick över vad det är jag ska göra och så att jag ska kunna göra 

detta på bästa sätt så har jag sökt efter information bland artiklar, böcker och videor om hur 

man klipper och redigerar trailers och vad crowdfunding verkligen är och hur det fungerar. 

 

Detta hjälpte mig verkligen under tiden jag suttit och klipp de olika trailerna, då jag inte gjort 

det tidigare. Dessutom så hjälpte dig mig väldigt mycket inför den teoretiska biten. Då jag 

redan fått information om vad de olika delarna handlar om och vad man ska tänka på när man 

skapar trailers och crowdfundingfilmer, så kunde jag använda mig av den informationen när 

jag satta mig ner för att skriva om de olika delarna i min rapport. 
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Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar inför detta projekt såg ut såhär: 

 

 Hur skapar man en trailer? 

 Ur vilka perspektiv kan man klippa en trailer? 

 Vad ska man tänka på när man skapar en trailer? 

 Vad ska man visa i en trailer så att man fångar man tittaren på bästa sätt? 

 Vad är den dramaturgiska berättartekniken? 

 Vad är en teaser? 

 Vad är en trailer? 

 Vad är en promotiontrailer? 

 Vad är crowdfunding och hur fungerar det? 

 Vad är Final Cut Pro och hur fungerar det? 

 Vad är Adobe Premier Pro och hur fungerar det? 

 Vilka likheter/skillnader har programmen? 

 

Efter att jag har arbetat hos Salmonfox och arbetat tillsammans med dem och skapat dessa 

filmer åt dem, så har jag tagit fram den informationen som krävdes för att jag skulle göra ett 

så bra jobb som möjligt. Om jag inte hade gjort det tror jag inte att resultatet hade sett likadant 

ut. Jag har fått en bättre inblick över hur allting fungerar och hur man ska tänka när man 

klipper trailers samt när man klipper film överhuvudtaget, då det inte skiljer sig så otroligt 

mycket. 

 

I denna rapport finns det väldigt mycket tips på vad man ska tänka på när man gör olika 

trailers. Om jag hade haft mer tid hade jag försökt sammanställa en handlingsplan på hur man 

gör trailers och crowdfundingfilmer, då jag själv tycker att det var svårt att hitta den 

informationen så finns det säkert fler. Men som mycket annat så handlar det väldigt mycket 

om eget tycke och hur man har arbetat tidigare, det finns inte så mycket rätt och fel. Man kan 

redigera sina videor på precis vilket sätt man vill, vissa sätt kanske är snabbare, vissa kanske 

alltid använder sig av samma teknik eller så är man villig att pröva olika sätt och använda sig 

av blandning av dem alla. 
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Jag tycker att jag svarar på alla mina frågeställningar i min rapport och det har jag försökt att 

vara väldigt noggrann med, då jag alltid utgått ifrån mina frågeställningar och sedan har jag 

samlat den information och fakta som jag tyckt varit intressant och relevant till de olika 

delarna i rapporten.  

 

Inför arbetet 

 

Innan jag började med att skriva rapporten så var det väldigt mycket information och fakta 

som jag var tvungen att ta fram, sam börja arbeta med att skapa de trailers som jag skulle ta 

fram så att jag hade egna reflektioner kring det hela. Jag har kollat igenom olika sorters 

trailers för att få en bättre uppfattning om hur trailers kan se ut och hur de är klippta. 

 

Informationen var ganska svår att hitta då jag gärna ville ha så uppdaterade artiklar och videor 

som möjligt. Mycket som jag hittade var sen 2008 och de har jag inte använt mig av. Även 

fast det inte skiljer så mycket från hur man arbetar med det idag från hur man arbetade med 

det då. Men de som jag har använt mig av är från 2010 och uppåt till idag. Varför jag valt de 

artiklar jag valt är för att jag tycker att de är bra skrivna och lätta att förstå. 

 

Jag har aldrig tidigare klipp ihop några trailrar eller arbetat med Final Cut Pro, men eftersom 

att jag arbetat med film och Adobe Premiere Pro tidigare så kändes det inte alldeles nytt för 

mig. Jag tycker mest att det är roligt att lära sig nya program och arbeta med nya saker. Fast 

jag tror att det har varit till stor hjälp att jag har arbetat med liknande uppgifter tidigare, då det 

kändes väldigt naturligt för mig att sitta och redigera videoklipp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Löpnummer ME1402                                                                                                                               33 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

Projektet i helhet 

 

Jag är väldigt glad över att Mathias vid Salmonfox gav mig chansen att ha eget ansvar över 

detta projekt och att han fanns där som bollplank om jag hade några nya idéer eller ville ha 

respons på mitt arbete. Jag känner att jag har utvecklat inom branschen och verkligen känt att 

jag fått användning av min tidigare erfarenhet inom området. Jag har dessutom fått ett större 

nätverk och bättre inblick på hur branschen fungerar och jag känner verkligen att jag valt rätt. 

 

Projektrapporten har låtit mig fördjupa mig inom ämnen som jag verkligen är intresserad av 

och har varit det så länge jag kan minnas. Genom att jag fördjupat mig så har jag lärt mig mer 

om hur man skapar de olika delarna av mitt projekt på bäst sätt.  

 

Detta projekt har fått mig att försöka börja frilansa, men om det finns några jobb där ute vet 

jag inte. Men jag känner att jag kan det jag håller på med, men självklart finns det mer att lära 

och det vill jag absolut göra också. Jag tycker att det är lättast att lära sig nya saker genom att 

arbeta med dem, det kan ta lite extra tid. Men i slutet är det alltid värt den nya kunskapen man 

fått. 

 

Jobb eller inte, detta projekt har öppnat ögonen för mig och nu inser jag verkligen att det är 

detta jag vill hålla på med. Och att jag fått delta i fler projekt under min tid hos Salmonfox har 

bara gjort att jag fått mer kunskap om hur allt fungerar samt att jag kan lägga till det i mitt 

CV. 
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7 Förslag till förbättringar 

 

Det finns några grejer som jag känner att jag kan ha skött bättre nu i efterhand, men det finns 

inte något jag kan göra åt det nu. Men jag kan ta med mig den erfarenheten till framtida 

projekt och att jag kan dela med mig av den erfarenheten till blivande arbetspartners. 

 

De två mest utstickande delarna av projektet som jag känner att jag kunde ha gjort och följt 

bättre är planeringen och att jag borde ha prioriterat vissa delar av projektet. 

 

Planering 

 

Jag känner att jag hade gjort en bra planering, men jag kan ha gjort den lite mer utförligt. Sen 

är det största problemet att jag inte riktigt följde min tidsplan, utan jag satt mest och gjorde 

allt samtidigt och då kändes det som att jag hade hur mycket som helst att göra. 

 

Nu i efterhand så vet jag att jag borde ha satt ut milstolpar när vissa kapitel av min rapport 

borde varit klara, det känns som att det är rapporten som har fått vika sig mest. Även fast jag 

är väldigt nöjd med rapporten i helhet. 

 

Projektplaneringen kring själva projektet var svår att fastställa del mål, då det var en rullande 

kommunikation mellan mig och Mathias. Det tycker jag underlättade mitt arbete mer än om 

jag skulle haft en massa milstolpar när jag skulle visa upp de olika delarna av projektet. Så jag 

ser inte att projektet tagit någon skada av att jag inte har följt tidsplanen som jag skrivit den, 

det är bara rapporten som har blivit lagd åt sidan. 

 

Prioritering 

 

Eftersom att jag fick möjligheten att vara med i andra projekt och tackade ja till att vara med i 

de projekten, så har jag haft extra arbete på sidan av mitt projekt. Det har gjort att jag inte 

riktigt vetat vad eller vilka delar jag ska hålla på med, men det är helt mitt egna fel. Fast jag 

tycker inte att det har varit jobbigt att ha flera projekt samtidigt, det enda som blev svårt var 

att bestämma sig för vilket projekt man skulle arbeta med under dagen och då blev det att man 

gjorde lite av allt hela tiden.  
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Jag tycker att det har fungerat bra och har lärt mig att det är så man måste kunna arbeta inom 

den här branschen. För ibland kan det hända att man knappt får något jobb alls och ibland har 

man 3-6 stycken projekt under samma period. 

 

Men jag känner ändå att det är väldigt viktigt att lära sig prioritera saker och har man en bra 

tidsplan och vet exakt när de olika milstolparna är på de olika projekten så kan man enkelt 

göra en prioriteringslista där man ser vilka delar som ska vara klara först och i vilka projekt 

de ligger. 
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1(A) 
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1 Översikt                                      3(A) 

 

Bakgrund och syfte 

 

Projektets syfte är att skapa tre stycken teasers, en trailer och en crowdfundingfilm som 

beställaren Salmonfox ska använda sig av för att promota kortfilmen ”Kapten Sverige”. 

 

”Kapten Sverige är ett försök till att skapa en svensk superhjälte!”- Ted Kjellson, Regissör. 

 

Mål 

 

Målet med detta projekt är at skapa intresse hos en blivande investerare och få ut filmen så att 

man fångar fler tittare och får ett större tryck kring filmen. I längden är det stora målet att få 

hjälp med finansieringen så att kortfilmen kan släppas så att alla får se den. 

 

Men man hoppas självklart på att det ska öppna dörren för en blivande långfilm med en 

svensk superhjälte. 

 

Beskrivning av förstudien och dess resultat 

 

Förstudiens resultat 

 

Förstudiens resultat kommer att underlätta mitt genomförande av projektets båda delar, det 

vill säga under skapandet av de filmer jag ska göra och i min rapportskrivning. 

 

Resursåtgång för genomförandet av projektet 

 

Personer: 

 

Robin Fjällström, Mathias Fjellström, Kalle Prorok 
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Material:                                                             4(A) 

 

Mac-dator, Final Cut Pro, Tv-dramaturgi I det lilla formatet & internet. 

 

Lokaler: 

 

Salmonfoxs egna lokaler, hemma. 

 

Kostnader: 

 

Detta projekt kommer inte att ha någon budget, då jag har tillgång till allt jag behöver hos 

Salmonfox. 

 

Hur stödjs projektet?  

 

Förhoppningsvis så kommer detta projekt öka intresset hos allmänheten för en svensk 

superhjälte och hjälpa Salmonfox att finansiera kortfilmen ”Kapten Sverige”. Salmonfox 

hoppas att detta projekt både ska leda till finansieringshjälp och att det ska leda till att 

”Kapten Sverige” blir en långfilm I framtiden. 

 

Effektivisering av projektet 

 

Jag kommer att utgå från mitt gantt-schema där man kan se hur jag har tänkt arbeta genom 

projektets alla delar. I gantt-schemat ser man tydligt vilka milstolpar jag har satt ut för att på 

så sätt kunna se när jag har tänkt att de olika delarna I projektet ska vara klara. Jag kommer att 

arbeta utifrån den kravspecifikation som jag och Mathias har sammanställt tillsammans så att 

projektet ska bli så bra som möjligt och vi kommer att ha en rullande kommunikation under 

hela projektet. 
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2 Intressentanalys                  5(A) 

 

Kärnintressenter: 

 

Projektgruppen – Robin Fjällström och Mathias Fjellström 

Projektledaren – Robin Fjällström 

Beställaren – Salmonfox 

 

Hur påverkas intressenten? 

 

Ifall kärnintressenten misslyckas med att fånga primärintressentens intresse så mister man 

potentiella investerare till projektet. 

 

Hur påverkar intressenten? 

 

Beställare godkänner, tar beslut om projektet ska fortgå, om olika delar bör göras om osv. 

Projektledaren genomför projektet, skapar, formulerar osv. 

Projektgruppen bollar idéer mellan varandra så att projektet ska bli så bra som möjligt. 

 

Primärintressenter: 

 

Allmänheten 

Blivande investerare 

 

Hur påverkas intressenten? 

 

En bra crowdfundingfilm samt teasers och trailer kommer leda till ett ökat intresse hos 

målgruppen och förhoppningsvis leda till flera investerare. 
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Hur påverkar intressenten?                  6(A) 

 

Allmänheten och målgruppen kan komma med kommentarer och åsikter om kortfilmen och 

på så sätt kan vi ta in den informationen och tänka på det när vi skapar den slutliga filmen 

eller utifall finansieringen leder till en långfilm. 

 

Sekundärintressenter: 

 

Kreator 

Vänner och bekanta 

 

Hur påverkas intressenten? 

 

Kreator påverkas genom att jag använder mig av deras lokaler tillsammans med Salmonfox 

för att sitta och redigera dessa filmer samt skriva min rapport. 

Vänner och bekanta påverkas genom att jag kommer att arbeta väldigt mycket med detta nu 

under en längre tid och kommer mest troligt inte ha lika mycket tid som jag haft tidigare. 

 

Hur påverkar intressenten? 

 

Bra eller dåligt internet på arbetsplatsen kan leda till att jag inte kan arbeta så mycket med 

min rapport då större delar av den information som jag kommer att använda mig av finns på 

internet. 

 

Lösningsförslag 

 

För att projektet ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att jag har bra kommunikation 

med Mathias samt med Kalle för att få respons på min rapport under tiden jag skriver den. Jag 

kommer att ta kontakt med Mathias utifall jag stöter på några problem under projektets gång, 

så att jag och han kan gå igenom det tillsammans. 

 

Jag ser till att jag vet vad det är som ska göras och när det ska göras. 
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Metod för genomförande                                     7(A) 

 

Jag kommer att arbeta utifrån mitt gantt-schema som jag tagit fram, där kan man se de 

milstolpar jag har för de olika delarna I projektet och när de ska vara klara för inlämning. 

 

3 Nulägesanalys  

 

Miniriskanalys:  

 

Sjukdom 

 

Om jag är sjuk så kan jag arbeta hemifrån, kan därifrån både ha kontakt med Mathias och 

Kalle. 

 

1-5 

Risk:0 

Sannolikhet:3 

Riskvärde:0 

 

Tekniska problem 

 

Jag ska se till att göra backuper på mitt arbete för att undvika detta. 

 

1-5 

Risk:5 

Sannolikhet:1 

Riskvärde:5 
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Dålig kommunikation                                     8(A) 

 

Kan leda till missade milstolpar, men detta kommer jag att undvika nu när jag skapat en 

tidsplan som jag kommer att följa noga och uppdatera eftersom för att se till hur man ligger 

till i projektet.  

 

Jag tycker att jag och Mathias har bra kommunikation mellan varandra, vi har varandras 

nummer och e-post, så om det skulle dyka upp något när vi inte är på kontoret så kan vi ändå 

få tag på varandra. 

 

1-5 

Risk:2 

Sannolikhet:3 

Riskvärde:6 

 

Projektrapporten 

 

Den skrivande delen i projektet kommer jag att försöka få igång så snabbt som möjligt, men 

det är svårt då jag sitter och arbetar med klippningen för det mesta på kontoret och inte har 

tid/ork när man kommer hem. Men ska börja ta minst en timme till att skriva ner hur jag 

arbetat och hur det gått.  

   

Följa upp med dagbok för att underlätta mitt skrivande framöver, när jag ska reflektera över 

mitt arbete. 

 

1-5 

Risk:3 

Sannolikhet:2 

Riskvärde:6 
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Projektet läggs ner                                      9(A) 

 

Utifall det skulle ske, så har jag ändå lärt mig något och skapat trailers, illustrerat bilder och 

skapat en crowdfunding film. Jag kommer ändå att skriva mitt arbete och kommer kunna 

redovisa vad jag gjort fram tills projektet lagts ner. Men förhoppningsvis så kommer detta inte 

att inträffa. 

 

1-5 

Risk:3 

Sannolikhet:1 

Riskvärde:3 

 

Swot-analys: 

 

Styrkor 

 

Jag har tidigare erfarenhet med att klippa film och jag har väldigt lätt för mig att lära mig nya 

program och tycker att det är roligt att lära sig använda ny teknik. 

 

 

Svagheter 

 

Jag har inte arbetat med större projekt som detta, men det känns som att det kommer att gå 

bra. Då Mathias är en bra handledare och kommer med kritik på mitt arbete. 

 

Möjligheter 

 

Det finns möjlighet till att mitt arbete används i framtiden till sociala medier, crowdfunding 

etc. Detta skulle leda till att jag kan utöka min portfolio. 
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Hot                                                          10(A) 

 

Att tekniken inte fungerar, utifall hårddisken skulle dö så blir det svårt för mig att fortsätta 

mitt arbete och måste börja om i sådana fall. Detta skall lösas via att jag ska göra backuper på 

det arbeta jag gjort. 

4 Aktivitetslista 

Jag har tagit fram en aktivitetslista på vad jag ska ta fram och vad som skall göras.  

 

Aktivitet Vad ska göras? Tid Milstolpe 

Förstudie Ta fram information om projektet 

till projektplanen, så att jag vet vad 

som skall göras. 

20 timmar M1 

Kravspecifikation Skriva upp alla de krav jag har och 

de krav som beställaren har på hur 

filmerna skall utformas och se ut. 

20 timmar M2 

Projektplan Skapa en projektplan som visar 

alla de olika delarna I projektet. 

10 timmar M3 

Leveransrapport Jag skriver hur arbetet har gått till 

väga och vad vi gjort för ändringar 

under projektets gång. 

10 timmar M5 

Projektrapport Jag sammanställer hela projektet I 

ett examensarbete, där jag 

fördjupar mig I de olika delarna. 

100 timmar M6 

Tre stycken teasers Ta fram tre stycken teasers som 

innehåller komedi, drama och 

action 

60 timmar M5 

Trailer Ta fram en trailer som innehåller 

hela storyn. 

60 timmar M5 

Crowdfundingfilm Skapa en crowdfundingfilm 

innehållande material från gamla 

projekt samt ”Kapten Sverige” 

60 timmar M5 
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5 Milstolpeplan                                                          11(A) 

                       
Milstolpe Aktiviteter Datum 

1 Förstudie, Kravspecifikation & projektplan 22/4 

2 Huvudtrailer & Dialoglista 28/4 

3 Avlämnande/Projektrapport/Blandade 30 sek trailer 6/6 

(Datum = aktivitet skall vara klar och inlämnad) 

 

Gantt-schema      
 

 
 

Prioriteringar 

 

Jag kommer att prioritera att få klart huvudtrailern, men eftersom att det är under så lång tid 

ska måste jag varva med de andra klippen jag ska klippa ihop så man inte gräver ner sig och 

arbetet blir tråkigt och enformigt. Sen ska jag varva med att skriva på projektrapporten och 

göra i ordning leveransrapporten i förväg så att man inte behöver stressa i slutet av projektet. 
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1(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravspecifikation – Salmonfox Trailers 

Projektansvarig Robin Fjällström 

Datum 22/4-14 
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Bakgrund                                                         2(B) 

 

Jag ska klippa ihop trailers till olika projekt som sedan skall användas till bland annat 

crowdfunding och de olika sociala medierna. Jag har fått fria händer att klippa och klistra med 

materialet jag blivit tilldelad. Men jag har en bollande konversation med Mathias så att vi ska 

nå det mål han är ute efter. 

 

Beställare  

Mathias Fjellström, Salmonfox 

 

Projektmål 

Att ta fram trailers, teaser och promotion-trailers till de gamla projekten så att man i framtiden 

kan lägga ut detta på de olika sociala medierna. 

 

Effektmål 

Skapa mer intresse för dessa filmer så att man i framtiden kan lägga ut dessa filmer eller söka 

efter ekonomiskt stöd från bland annat crowdfunding. 

 

Dokumentation 

Jag kommer att föra dagbok, där jag skriver ned vad jag har arbetat med under dagen. Hur det 

har gått, om saker och ting har krånglat eller om vad jag ska tänka på till nästa dag. Samt 

kommer ett större dokument skrivas där jag förklarar hur jag gått tillväga, vad man bör tänka 

på, hur crowdfunding fungerar. 

 

Konkurrensanalys 

De konkurrenter som man slåss mot är alla som gör film och vill ha hjälp med att kunna 

slutföra dessa projekt. Men som det ser ut så har vi bra med material och kan använda detta 

till att skapa bra trailers/teasers för att sedan kunna släppa filmen framöver. 

 

Skisser/prototyper 

Jag kommer att ta fram olika förslag till dessa trailers och ha en rullande konversation med 

Mathias och få kritik på det jag gör och förhoppningsvis kunna ta fram ett antal trailers som 

Mathias blir nöjd med. 
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Uppgifter                                                     3(B) 

 

 Klipp en trailer till Kapten Sverige 

 Klipp en ca30 sekunders teaser för Kapten Sverige med fokus på action 

 Klipp en ca30 sekunders teaser för Kapten Sverige med fokus på drama 

 Klipp en ca30 sekunders teaser för Kapten Sverige med fokus på humor 

 Klipp en Crowdfundingfilm till Kapten Sverige 

 

 Skriv en dialoglista till Kapten Sverige (om det finns tid) 

 Byt ut offline-material i gamla Kapten Sverige-trailern mot online-material 

(om det finns tid) 

 Lägg in online-datorgrafik i online-versionen av Kapten Sverige (om det finns tid) 

  

Krav på trailer 

 

 Trailer, teaser och promotiontrailer 

 Ska vara mellan 30 sek – 4 minuter lång 

 Skapa spänning för tittaren 

 Avslöja inte för mycket 

 Utforma trailern utifrån målgruppen  

 Tänk på hur du klipper (till exempel actionfilm = snabba klipp) 

 Få med storyn (början – mitten – slutet) 

 Tänk på den klassiska dramaturgin 

 Får använda sig av speaker, text och musik 

 Tänk nytt 
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1(C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektplan – Salmonfox Trailers 

Projektansvarig Robin Fjällström 

Datum 22/4-14 
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Bakgrund och syfte                  2(C) 

 

Jag ska klippa ihop blandat material från gamla projekt som Salmonfox har tagit upp nu efter 

ett antal år.  Det som jag kommer att klippa ihop kommer förhoppningsvis användas på olika 

sociala medier.  Mer info kring vad det är jag ska göra finner du i bifogad kravspecifikation. 

Där går jag igenom de olika kraven som finns på de olika delarna i projektet som jag ska göra. 

 

Projektmål 

 

Att ta fram trailers, teaser och promotion-trailers till de gamla projekten så att man i framtiden 

kan lägga ut detta på de olika sociala medierna. 

 

Effektmål 

 

Skapa mer intresse för dessa filmer så att man i framtiden kan lägga ut dessa filmer eller söka 

efter ekonomiskt stöd från bland annat crowdfunding. 

 

Lösningsförslag 

 

Jag kommer att ta fram olika förslag till dessa trailers och ha en rullande konversation med 

Mathias och få kritik på det jag gör och förhoppningsvis kunna ta fram ett antal trailers som 

Mathias blir nöjd med. 

 

Metod för genomförande 

 

Jag kommer att använda mig av appledatorer (mac) då jag blivit tilldelad en sådan från 

Salmonfox, detta betyder också att jag får lära mig ett nytt klippningsprogram då Final Cut 

Pro inte finns till pc. 

 

Mathias kommer att ge mig ansvar över att klippa ihop ett antal trailer och kortfilmer som de 

förhoppningsvis kommer att använda sig av i framtiden då de ska promota deras företag och 

filmen i slutändan. 
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Resursplan                                        3(C) 

 

Personer: Robin Fjällström, Mathias Fjellström & Kalle Prorok 

Material: Dator och annat material från Salmonfox 

Lokaler: Hemma, Universitetet & Salmonfoxs lokaler 

Tid: 3/4-6/6 

 

Mötesplan 

 

Jag har möten tillsammans med Mathias veckovis eller när vi träffas på kontoret då jag visar 

vad jag gjort och får konstruktivkritik på det arbete jag gjort. Jag och Kalle har inte direkt 

några möten inplanerat, men skulle det dyka upp något så tror jag absolut inte att det skulle 

vara några problem att träffas och diskutera. 

 

Dokumentplan 

 

Jag kommer att föra dagbok, där jag skriver ned vad jag har arbetat med under dagen. Hur det 

har gått, om saker och ting har krånglat eller om vad jag ska tänka på till nästa dag. Samt 

kommer ett större dokument skrivas där jag förklarar hur jag gått tillväga, vad man bör tänka 

på, hur crowdfunding fungerar. 

 

Kvalitetsplan                   

 

Eftersom att Salmonfox hoppas kunna använda det jag gör i framtiden, så ligger det stor vikt 

på kvalitén på det jag klipper ihop och hur jag gör det. Jag kommer att läsa på om detta och 

kolla hur andra har gjort trailers till större filmer etc. 
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Miniriskanalys:                                        4(C) 

 

Sjukdom 

 

Om jag är sjuk så kan jag arbeta hemifrån, kan därifrån både ha kontakt med Mathias och 

Kalle. 

1-5 

Risk:0 

Sannolikhet:3 

Riskvärde:0 

 

Tekniska problem 

 

Jag ska se till att göra backuper på mitt arbete för att undvika detta. 

1-5 

Risk:5 

Sannolikhet:1 

Riskvärde:5 

 

Dålig kommunikation 

 

Kan leda till missade milstolpar, men detta kommer jag att undvika nu när jag skapat en 

tidsplan som jag kommer att följa noga och uppdatera eftersom för att se till hur man ligger 

till i projektet.  

 

Jag tycker att jag och Mathias har bra kommunikation mellan varandra, vi har varandras 

nummer och e-post, så om det skulle dyka upp något när vi inte är på kontoret så kan vi ändå 

få tag på varandra. 

1-5 

Risk:2 

Sannolikhet:3 

Riskvärde:6 
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Projektrapporten                                       5(C) 

 

Den skrivande delen i projektet kommer jag att försöka få igång så snabbt som möjligt, men 

det är svårt då jag sitter och arbetar med klippningen för det mesta på kontoret och inte har 

tid/ork när man kommer hem. Men ska börja ta minst en timme till att skriva ner hur jag 

arbetat och hur det gått.  

   

Följa upp med dagbok för att underlätta mitt skrivande framöver, när jag ska reflektera över 

mitt arbete. 

1-5 

Risk:3 

Sannolikhet:2 

Riskvärde:6 

 

Projektet läggs ner 

 

Utifall det skulle ske, så har jag ändå lärt mig något och skapat trailers, illustrerat bilder och 

skapat en crowdfunding film. Jag kommer ändå att skriva mitt arbete och kommer kunna 

redovisa vad jag gjort fram tills projektet lagts ner. Men förhoppningsvis så kommer detta inte 

att inträffa. 

1-5 

Risk:3 

Sannolikhet:1 

Riskvärde:3 

 

Swot-analys: 

 

Styrkor 

Jag har tidigare erfarenhet med att klippa film och jag har väldigt lätt för mig att lära mig nya 

program och tycker att det är roligt att lära sig använda ny teknik. 

 

Svagheter 

Jag har inte arbetat med större projekt som detta, men det känns som att det kommer att gå 

bra. Då Mathias är en bra handledare och kommer med kritik på mitt arbete. 
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Möjligheter                                                            6(C) 

Det finns möjlighet till att mitt arbete används i framtiden till sociala medier, crowdfunding 

etc. Detta skulle leda till att jag kan utöka min portfolio. 

 

Hot 

Att tekniken inte fungerar, utifall hårddisken skulle dö så blir det svårt för mig att fortsätta 

mitt arbete och måste börja om i sådana fall. Detta skall lösas via att jag ska göra backuper på 

det arbeta jag gjort. 

 

Milstolpeplan            

 
Milstolpe Aktiviteter Datum 

1 Förstudie, Kravspecifikation & projektplan 22/4 

2 Huvudtrailer & Dialoglista 6/6 

3 Avlämnande/Projektrapport/Blandade 30 sek trailer 13/6 

(Datum = aktivitet skall vara klar och inlämnad) 

 

Gantt-schema      
       

 
 

Prioriteringar 

 

Jag kommer att prioritera att få klart huvudtrailern, men eftersom att det är under så lång tid 

ska måste jag varva med de andra klippen jag ska klippa ihop så man inte gräver ner sig och 

arbetet blir tråkigt och enformigt. Sen ska jag varva med att skriva på projektrapporten och 

göra i ordning leveransrapporten i förväg så att man inte behöver stressa i slutet av projektet. 

 

Projektavslut 

 

Projektet avslutas med att jag lämnar in mina färdiga filmer tillsammans med en 

leveransrapport där jag beskriver hur det har gått under projektet och vad jag tycker har gått 

bra och mindre bra. 
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1(D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveransrapport – Salmonfox Trailers 
Projektansvarig Robin Fjällström 

Datum 23/5-14 
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Innehållsförteckning            2(D) 

 

1 Leveransrapportens innehåll 

 

2 Kontaktpersoner 

 

3 Beskrivning av förstudien och dess resultat 

 

4 Beskrivning av kravspecifikationen 

 

5 Beskrivning av projektet 

 

6 Leveransgodkännande 
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1 Rapportens innehåll            3(D) 

 

Denna leveransrapport kommer att innehålla den information som jag tagit fram för att kunna 

utföra projektet så bra som möjligt. Rapporten kommer att smått beskriva de olika 

specifikationer som jag gjort samt hur jag gått tillväga för att uppnå de olika kraven som 

fanns på projektet. Dessutom tar rapporten upp hur jag har hanterat de olika delarna i 

projektet. 

 

2 Kontaktpersoner 

 

Projektansvarig 

 

Robin Fjällström – Robinfjallstrom@hotmail.com 

 

Beställare 

 

Mathias Fjellström – Mathias@Salmonfox.com 

 

Handledare 

 

Kalle Prorok – Kalle.Prorok@tfe.umu.se 

 

3 Beskrivning av förstudien och dess resultat 

 

I förstudien gick jag igenom syftet med projektet och vilket mål som man ville uppnå, på så 

sätt underlättade det mitt arbete. Genom att få en bra förklaring av beställaren av vad det är 

man ska göra eller vad det är beställer egentligen vill med projektet. I min förstudierapport 

kollade jag upp de intressenter som fanns för projektet och hur dessa intressenter påverkas 

och påverkar projektet. 

 

Jag tog även fram lösningsförslag så att projektet skulle kunna flyta på som vanligt under 

projektets gång och jag skriver även om att jag har tänkt arbeta efter mitt gantt-schema. 

 

mailto:Robinfjallstrom@hotmail.com
mailto:Mathias@Salmonfox.com
mailto:Kalle.Prorok@tfe.umu.se
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             4(D) 

I miniriskanalysen tar jag upp de risker som finns i projektet och hur stort riskvärde det har, 

dessutom så tar jag upp hur jag på bästa sätt kan undvika detta. 

 

Även här finns min aktivitetsplanering och milstolpeplan samt gantt-schemat, alla dessa delar 

har underlättat mitt arbete. Även fast det varit lite struligt nu i efterhand, men jag känner att 

jag hade nog legat mycket efter om jag inte hade gjort förstudien i god tid. 

 

4 Beskrivning av Kravspecifikation 

 

I kravspecifikationen så tar jag upp de olika delarna som ingår i en kravspec och ser till att 

alla finns med projektet, så som projektmål, effektmål, konkurrensanalys och hur jag kommer 

arbeta med skisser/prototyper osv. 

 

De olika uppgifterna i projektet:                    

 

 Klipp en trailer till Kapten Sverige 

 Klipp en ca30 sekunders teaser för Kapten Sverige med fokus på action 

 Klipp en ca30 sekunders teaser för Kapten Sverige med fokus på drama 

 Klipp en ca30 sekunders teaser för Kapten Sverige med fokus på humor 

 Klipp en Crowdfundingfilm 

 

 Skriv en dialoglista till Kapten Sverige (om det finns tid) 

 Byt ut offline-material i gamla Kapten Sverige-trailern mot online-material 

(om det finns tid) 

 Lägg in online-datorgrafik i online-versionen av Kapten Sverige (om det finns tid) 
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Kravlistan:                                                                                                                             5(D) 

 

 Trailer, teaser och promotiontrailer 

 Ska vara mellan 30 sek – 4 minuter lång 

 Skapa spänning för tittaren 

 Avslöja inte för mycket 

 Utforma trailern utifrån målgruppen  

 Tänk på hur du klipper (till exempel actionfilm = snabba klipp) 

 Få med storyn (början – mitten – slutet) 

 Tänk på den klassiska dramaturgin 

 Får använda sig av speaker, text och musik 

 Tänk nytt 

 

5 Beskrivning av Projektet 

 

Jag tycker att det har gått bra att arbeta med dessa uppgifter, jag har fått mer erfarenhet av att 

arbeta med film på högre nivå än vad jag gjort tidigare och känner att jag fått bra kontakter i 

branschen. 

 

Jag tycker att uppgifterna är färdigställda och jag har försökt få med alla krav, sedan har jag 

och Mathias haft diskussioner kring projektet fram och tillbaka under hela projektets gång. 

Jag tycker att det är jätte bra att få konstruktiv kritik på sitt arbete under tiden man arbetar 

med det, på så sätt får man nya tankeställningar och kommer in på nya banor kring samma 

projekt om man suttit med det länge eller kört fast någonstans. 

 

6 Leveransgodkännande 

 

Projektet kommer att avslutas i början av juni och kommer att lämnas över till Salmonfox, jag 

kommer att redovisa mitt arbete och överlämna min rapport som jag skrivit kring detta projekt 

den 4/6 på Umeå universitet. 
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Dagbok Exjobb Robin Fjällström             1(E) 

 

3/4 

Möte med Mathias Fjellström, vi pratade om projektet som jag skall göra och att jag kommer 

att ha till stor del fria händer med att kolla igenom gammalt material från olika filmer som de 

har gjort och klippa ihop trailers till dessa och komplettera filmerna med de nya klippen som 

de har arbetat med. 

 

4/4 

Kolla igenom material Mathias skickat på mail, det var både från de projekten som jag 

kommer att vara delaktig i och sådant som de gjort tidigare och fått nomineringar på från 

olika filmfestivaler. Så att jag ska få en insikt i vad de gjort tidigare och hur de brukar arbeta. 

 

7/4 – 11/4 

Varit på kontoret och fått mer material att arbeta med, Mathias gav mig en arbetsdator och jag 

upptäckte att jag skulle arbeta i final cut pro och inte premier pro som jag var van vid. Men 

detta är inget problem för mig, jag lär mig snabbt och känner att jag kom igång bra med 

arbetet. Börjat ta fram en kravspecifikation samt ta fram en tidsplan och projektplan.  

Har haft ett fortsatt arbete med att plocka fram en bra trailer, har tagit fram flera olika 

modeller som jag kommer att arbeta vidare på och bolla idéer med Mathias och regissören 

Ted som jag kommer att träffa senare i veckan. Jag har dessutom arbetat med att kolla igenom 

gamla bilder och fortsatt arbeta med huvud trailern som jag ska klippa ihop. 

Varit iväg tillsammans med Mathias på ett företagsmöte där det var två killar som skulle 

pitcha en filmidé på företaget Hercules. Det var intressant att sitta med på mötet och lyssna på 

vad de hade att säga och vad man bör tänka på och så vidare. 

 

14/4 – 18/4 

Har börjat klippa de kortare trailerna som ska vara inriktade åt drama, humor och action. 

dessutom har jag Klippt bilder till trailern och suttit och kollat in hur man fixar en bra 

kickstarter och har samlat information till rapporten. Har arbetat med kravsåecen och 

projektplanen och kollat videor på youtube om hur man bör klippa trailers/filmer. 
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21/4 – 25/4                                                               2(E) 

Har haft ett rullande arbete med både huvudtrailern samt teaserna för att inte fastna och känna 

att jag håller på med samma sak hela tiden. Dessutom så har jag börjat arbeta med rapporten, 

jag har tagit hjälp av gamla examensarbeten för att få en struktur som känns bra. 

Varit iväg på företagsmöte i Skellefteå där jag fått träffa hela teamet inom Salmonfox och fått 

veta att jag mest troligt kommer att få vara med på fler projekt. 

 

28/4 - 30/4 

Har varit med och hjälpt till under projektet Convoy, någon äldre dam som fått 200.000+ kr 

får att odla gräs i barnvagnar för att sedan gå runt med dessa. Dessutom har jag varit iväg på 

jobblunch och träffat frilansar fotografer och fått information om hur det är och hur man 

frilansar. (Något som känns väldigt roligt, men jobbigt) 

 

5/5 - 9/5 

Har suttit och kollat igenom Convoyprojektet och hållit på med Kapten Sverige, rapporten 

och samlat mer information. Har dessutom varit med på ett till projekt ”Vägen till SM”, ett 

projekt om 6 stycken friidrottare från Umeå universitet som pratar om hur det är att gå på 

friidrottshögskolan och hur de känner inför SM som är i Umeå i augusti. 

 

12/5 - 16/5 

Har loggat alla intervjuer till ”Vägen till SM” projektet, inte det roligaste jag gjort. Men det är 

roligt att jag får vara med och arbeta. Jag har äve klippt 3 av 6 filmer av det material som vi 

har från förra veckans inspelning. 

Kapten Sverige projektet rullar på, jag försöker varva så mycket som möjligt för att inte köra 

fast, har visat upp det jag gjort för Mathias och har fått bra respons på det och lite tips på vad 

jag kan ändra på.  

 

19/5 - 23/5 

Jag har mest suttit och skrivit på rapporten och hjälpt till att logga Convoy intervjun. Känns 

som att rapporten snart är klar, jag har i alla fall skickat iväg den till kollegial granskning. Så 

nu är det bara vänta och se vad man får för respons på arbetet man har gjort.  

Jag har även skickat iväg rapporten till Kalle för att få respons från honom och se ifall han 

tycker att det ser bra ut eller ifall det är något som bör ändras på etc. 
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26/5 – 28/5                                                               3(E) 

Jag har färdigställt rapporten och klargjort trailerna så mycket som möjligt. Mathias kollade 

igenom dem och tyckte att det såg bra ut. Nästa vecka kommer jag att göra klart inför 

redovisningen och lämna in min rapport. Mathias kommer att vara borta nästa vecka, så jag 

arbetar på som vanligt och sedan tar vi ett avslutningsmöte veckan efter (9:e eller 10:e juni). 

 


