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1. Abstract 

How can a company brand themselves and what may the effects of this be? How is a 

company perceived by a drastic change of image? This essay describes the creative process of 

a re-design of a website and the development of a presentation movie to see if the production 

company Ligistfilm can be perceived in a new way. From a black, dark and masculine 

website into a bright, modern and open-minded website along with a presentation film about 

Ligistfilm and their work, we will look into how the visitors perception of the company can 

change. The change of the website includes also a shift of focus. From being a website 

focusing on Ligistfilm as a company into a website focusing on their directors individually. 

User tests showed how Ligistfilm are perceived by the old website compared to the new one 

together with the presentation film. 

2. Keywords 

Film, filmmaking, image, presentation film, production company, re-design, responsive 

design, website. 
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3. Sammanfattning 

På vilka sätt kan ett företag profilera sig och vad kan effekterna komma att bli? Hur uppfattas 

ett företag vid en drastisk imageförändring? Denna rapport går igenom skaparprocessen över 

en re-design av en webbsida och framtagning av en presentationsfilm för att se om företaget 

Ligistfilm kan uppfattas på ett nytt sätt. Från en svart, mörk och maskulin webbsida till en 

ljus, modern och frigjord tillsammans med en presentationsfilm över hur Ligistfilm arbetar, 

tittar vi närmare på hur besökarnas syn på företaget kan förändras. Förändringen innefattar 

även ett skifte i fokus, från en webbsida med fokus på företaget Ligistfilm till en webbsida 

med fokus på individuella regissörer. Användartester som utförts visar hur Ligistfilm 

uppfattas utifrån den gamla webbsidan jämfört med den nya webbsidan tillsammans med 

presentationsfilmen. 

4. Nyckelord 

Film, filmskapande, presentationsfilm, produktionsbolag, profil, re-design, responsiv design, 

webbsida. 
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5. Förord 

Vi vill tacka Ligistfilm för att ett smidigt och bra samarbete samt att vi fick göra det här 

arbetet. Dessutom vill vi passa på att tacka vår handledare Mauri Kaipainen för en bra 

handledning och våra respondenter för er tid. 
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7. Inledning 

Hur mycket påverkas ett företags image utav dess webbsida och kan en film på ett effektivt 

sätt komplettera dess budskap? Denna rapport berättar om en re-design av ett företags 

webbsida och en produktion av en presentationsfilm och tittar på hur konsekvenserna av 

förändringar kan belysa och berätta på ett bättre sätt vilka företaget är och vad de gör.  

Examensarbetet som utförts har inneburit två olika uppdrag, men båda åt samma 

uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har varit filmproduktionsbolaget Ligistfilm och uppdragen 

har varit att skapa en helt ny design för webbsidan samt en film som tillsammans presenterar 

företaget Ligistfilm och dess regissörer på ett nytt och modernare sätt. 

Båda artefakterna ska vara fullständigt klara när vi lämnar över arbetet åt företaget, då detta 

kräver mycket arbete har det varit viktigt och nödvändigt att vi varit tre stycken som arbetat 

med detta. Samtliga har olika erfarenheter och vi har kompletterat varandra på ett bra och 

effektiva sätt. 

7.1.  Möte  och  krav  från  Ligistfilm    

För att undvika dubbelarbete och missförstånd hade vi i ett tidigt skede möte med beställaren 

Ligistfilm. Under mötet fick vi tydliga direktiv för hur de ville att webbsidan skulle se ut och 

vad de ville att presentationsfilmen skulle förmedla.   

Vad gäller webbsidan ville de att huvudfokusen skulle ligga på att göra den ljusare och ändra 

riktningen från själva företaget till regissörerna och deras arbete. Deras gamla webbsida var 

svart och allmänt mörk, dessutom visades produktionerna utifrån Ligistfilm som företags 

vinkel, det vill säga att alla produktioner som fanns på sidan presenterades som produktioner 

av Ligistfilm och inte av deras regissörer. De ville alltså att vi skulle skifta om fokusen till de 

två regissörerna så att man tydligt kunde se produktioner som en specifik regissör har gjort. 

De önskade även att vi skulle granska konkurrerande företags webbsidor samt 

modefotografers webbsidor för att få inspiration. 

Vid skapandet av presentationsfilmen ville Ligistfilm att vi skulle fokusera på att presentera 

företaget så att de framstår som ett professionellt företag men framförallt ville de att vi skulle 

framföra deras kreativitet. Det ska framgå att de är nyskapande och bra på att lösa problem. 
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De vill att kunderna ska känna sig trygga med dem samt visa att de producerar bra material 

med kvalité.  

7.2.  Riskanalys  och  avgränsning  

I arbetet med att ta fram webbsidan ser vi ingen större riskfaktor då Ligistfilm redan sitter på 

en befintlig webbsida där innehåll och det mesta redan finns tillgängligt. Att vi ska hinna 

klart ser vi inga problem med eftersom att vi då främst är beroende av oss själva. Däremot ser 

vi en risk med att skapa presentationsfilmen. Då filmen till största del är beroende av material 

och deltagande av Ligistfilm ser vi en risk med att det kan förekomma fördröjningar och 

oberäkneliga motgångar. Eventuella problem som kan uppstå är att inspelningstillfällena inte 

passar in i vår tidsplan vilket kan leda till att vi inte får med allt material som vi önskar. 

Eftersom Ligistfilm arbetar med en rad olika kunder vet vi inte om kunderna har problem med 

att vi deltar vid olika tillfällen. Vissa kampanjer kan vara sekretessbelagda och det kan skapa 

problem för oss. Mycket material kommer att skapas i Ligistfilms lokaler och för vissa scener 

kommer vi att vara i behov av de anställda. Detta kommer självklart medföra att vi blir 

beroende av att de är tillgängliga och ställer upp på att vara med. Därför känner vi att vi bör 

ha en plan B i fall något av detta inträffar. 

Om filmen skulle bli försenad på grund av att Ligistfilm inte skulle kunna vara tillgängliga av 

någon anledning kommer vi att tänka om kring filmen och i så fall utgå från tidigare 

produktioner och på så sätt visa vad Ligistfilm har gjort för tidigare filmer. 

Dessa risker minskar vi även med vissa avgränsningar som vi har gjort. Webbsidan kodas 

inte helt från grunden utan skapas med hjälp av Wordpress samt att allt innehåll som ska 

publiceras på sidan kommer Ligistfilm att stå för. Presentationsfilmen ska inte vara längre än 

fem minuter, baserat på förstudien för presentationsfilmen, och kommer endast att innehålla 

musik. Dialog i filmen kommer endast användas ifall vi känner att filmens budskap behöver 

kompletteras. 

8. Bakgrund 

8.1.  Ligistfilm  

Ligistfilm är ett produktionsbolag beläget i Stockholm. Bolaget grundades 2001 av 

regissörerna Peter Mars och Clas Lundin. Från början var Ligistfilm specialiserade på att 
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producera musikvideos. Under de senaste åren så har fokusen flyttats och ligger nu på att 

producera reklamfilm för tv och webb. Ligistfilm består av regissörerna Clas Lundin & Peter 

Mars och producenterna Carl Ljungdahl & Louis Dubois och har under åren arbetat med 

varumärken som bland annat Helly Hansen, Scania, Nestle, Bosch, Samsung, HP, Oriflame, 

Parks & Resorts. Ligistfilm har möjligheten att lägga en stor del av produktionen i sina 

lokaler och kan genomföra både redigering och färgkorrigering/online. Företaget är ett av 

många produktionsbolag i Stockholm, några av deras främsta konkurrenter är: Acne, 

Adamsky, Atmosfär, ED sthlm, Fido, Kvart, Skarp, Standart, The Producers och Visual Art 

med andra ord är konkurrensen hård. 

Som produktionsbolag vill Ligistfilm alltid använda den senaste och bästa utrustningen. 

Utrustningen är varken billig eller bestående och därför är det både dyrt och tidskrävande att 

hela tiden hålla med det senaste. Endast kamerahuvudet som de ibland använder kan kosta 

upp mot 200,000 kr och kan bli omodern inom nära framtid. (RED Digital Cinema Store, 

u.å.) Eftersom att en produktion består av så mycket mer än att enbart filma, väljer Ligistfilm 

att hyra in utrustning inför inspelningar. I och med detta håller de ner kostnaderna och får 

alltid den senaste och modernaste utrustningen. 

En stor anledning till att Ligistfilm anlitat oss är att de just nu, enligt Ligistfilm, genomgår en 

förändring i hur de vill presentera företaget. Marknaden för produktionsbolag är inte längre 

ute efter ett specifikt företag utan är istället intresserad av individerna som regisserar 

filmerna. Det är regissörerna som är företagets unika säljpunkt. När beställare vill ha en film 

anlitar de inte längre ett företag utan går istället efter regissören. I och med denna förändring 

är det viktigt för Ligistfilm att specifikt marknadsföra sina regissörer och visa vilka de är och 

vad just de har producerat. Den nya webbsidan ska tydligt visa vilka filmer varje specifik 

regissör har gjort och presentationsfilmen kommer visa deras arbete i action. 

Ligistfilms nuvarande webbsida håller inte måttet mot deras konkurrenter. De önskar att 

efterlikna andra produktionsbolags och modefotografers webbsidor i design och funktion. I 

samma veva som Ligistfilm vill ändra sättet de marknadsför sig själva på, vill de uppdatera 

kontaktmöjligheterna på webbsidan. De vill väva in medier så som LinkedIn, Skype och e-

mail för att man lättare och smidigare ska kunna kontakta de anställda. 
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9. Tidigare forskning 

Inför arbetet att ta fram en ny webbsida och presentationsfilm studerade vi tidigare 

forskningar och arbeten inom samma område. Detta för att ha en bra förkunskap om vilka 

teorier som finns, vad vi kan tänka på samt vad vi bör undvika i vår arbetsprocess. 

Ett tidigare examensarbete som liknar vårt, handlar om en re-design av ett företags webbsida 

(Beijer, 2013). Rapporten redovisar produktionsprocessen för arbetet och syftet är att skapa 

en trovärdig identitet hos webbsidan som speglar företagets egen syn på sig själv. Beijer 

menade att företaget Curry och Åkessons dåvarande webbsida inte överstämde med vilka de 

är. Genom intervjuer, kravhantering, personas och scenarios tar hon fram ett nytt 

designförslag. En viktig del i arbetet enligt Beijer var att analysera och undersöka andra 

webbsidor och på så vis få inspiration. Designmönster som användes var bland annat att ha 

samma motiv som sidhuvud och som sidfot för att på ett tydligt sätt rama in webbsidan och få 

ett synligt slut. Detta med att göra en förstudie över andras webbsidor var något vi kom att 

utnyttja. I vår studie har vi både undersökt flertalet konkurrerande webbsidor och detsamma 

gäller för presentatonsfilmen där vi undersökte tio andra slumpmässigt utvalda 

presentationsfilmer. Att utnyttja sociala medier och då främst Facebook var något som Beijer 

såg som viktigt och med det menade hon att det används mycket bland konkurrenters 

webbsidor. I vårt arbete bestämde vi oss tidigt för att utnyttja sociala medier och att på ett 

tydligare sätt implementera dessa på Ligistfilms nya webbsida. För att få mer liv i den nya 

webbsidans design valde Beijer att använda mycket bilder och figurer. Hon ordnade så att 

alla sammanhörande bilder på webbsidan har samma format, hon menade att det då blev 

tydligare och enklare att överskåda. Då vår webbsida är byggd utifrån en Wordpresstema 

följer alla sidor ett och samma mönster för att skapa kontinuitet. 

Rask och Carlstedt (2013) undersöker i en studie hur en modern webbplats kan se ut och hur 

man kan inrikta sig på responsiv design. De berättar om en designteori som innebär att 

utvecklaren i designstadiet skalar ner webbsidan och gör den först och främst mobilanpassad 

och sedan i nästa steg bygger den breddare och då för större skärmar och datorer. Denna teori 

kallas Mobile first och har legat till grund för Rask och Carlstedt i deras undersökning. 

Ligistfilms tidigare webbsida är responsiv, men inte på det optimalaste sättet enligt oss. Den 

känns anpassad för större skärmar och tycks vara anpassad för mobil i efterhand då 

exempelvis navigationsmenyn försvinner och facebookflödet blir avskuret vid mindre 

skärmar. Den webbsidan vi skapat är istället anpassad för alla storlekar och det är viktigt för 
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oss att allt ser bra ut i både stora och små skärmar. Rask och Carlstedts mål har varit att 

leverera ett första utkast av en ny webbsida till företaget GreenB. Webbsidan skulle vara 

interaktiv, avskalad och responsiv. Då de arbetar utefter "Mobile first"-teorin har stort fokus 

legat på att de ska se hur pass bra denna metod fungerar. Lärdomar som Rask och Carlstedt 

berättar om är att inte ta på sig för mycket arbete och om det händer är det viktigt att ha god 

kontakt med beställaren för att gemensamt komma fram till alternativa lösningar. Vi har i 

gruppen hela tiden haft återkommande kontakt och möten med Ligistfilm och på så vis arbetat 

fram en bra förståelse om hur de vill ha sina produkter.  

Ytterligare en studie som fokuserar på responsiv design är Davidsson Pajalas (2013) 

examensarbete. I rapporten beskrivs design- och utvecklingsprocessen i skapandet av en 

responsiv webbsida. Byggandet sker från grunden och företaget Rocket Luncher Studios har 

ingen tidigare webbsida att tillgå. Även detta arbete utgår ifrån "Mobile first"-teorin och tas 

fram i CMS-verktyget Wordpress för att underlätta överlämningen av webbsidan och 

framtida uppdateringar. En stor anledning till varför vi i vår grupp har valt att ta fram 

webbsidan i Wordpress är just för att det ska vara enkelt och smidigt för Ligistfilm att 

uppdatera och ta över webbsidan för framtida uppdateringar. Allt eftersom de producerar nya 

filmer ska dessa på ett enkelt sätt kunna laddas upp. Davidsson Pajala berättar hur hon vid 

test av den responsiva designen använt sig utav programmet Screenfly istället för att testa 

webbsidan på fysiska surfplattor och mobiler. Detta benämner hon som ett problem för henne 

då det inte perfekt speglar funktionerna så som exempelvis touchteknik. För oss har detta inte 

varit något problem, då vi i gruppen haft tillgång till datorer, surfplattor och smartphones. 

Dessutom har vi via Wordpress en funktion som låter oss se hur webbsidan fungerar i olika 

enheter, men här finns samma problem med att vi inte kan testa touchfunktionen. Ett annat 

problem som Davidsson Pajala berättar om är att det varit svårt att agera i flera olika roller 

inom projektet och att det många gånger känts som mycket ansvar för en person. Då vårt 

arbete har innefattat två större uppdrag, med att ta fram en fullstädning webbsida och att göra 

en presentationsfilm har det varit nödvändigt att vara tre i gruppen och av denna anledning 

har vi avvärjt problemet som Davidsson Pajala nämner.  

Tällberg och Paus (2012) skriver om lågbudgetfilm och hur nya tekniker ger större 

möjligheter. Författarna berättar att målet med lågbudgetfilmer är att de ska kosta så lite som 

möjligt men ändå uppfattas som professionella. De menar också att desto billigare produktion 

desto mer frihet ges åt regissören. Han får då vara mer kreativ och göra ändringar utan att 

vara för låst utav beställaren. Om det är regissören som finansierar filmen ges då en väldig 
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frihet. Eftersom att vi producerar presentationsfilmen gratis åt Ligistfilm har vi märkt att vi 

fått stora friheter, de har satt upp stolpar vi ska följa men utöver det har vi arbetat ostört och 

fått möjlighet att vara kreativa på egen hand. Tällberg och Paus menar också att i stort sett 

vem som helst idag kan köpa sig en okej filmkamera och börja producera en film och att 

redigering av film blivit enklare och mer förståeligt för amatören. Att vara väl förberedd och 

insatt i hela processen menar de är ytterst viktigt i lågbudgetfilmer. Kostnaden kan dra iväg 

om inte allt är planerat och bestämt i förväg berättar Tällberg och Paus. Vi har i vårt projekt 

haft detta i åtanke och därför planerat presentationsfilmen i den utsträckning vi kunnat. Detta 

med hjälp av bland annat storyboards och rough cuts. Dessvärre har vi inte kunnat planera allt 

i detalj då delar av filmen direkt har återskapat verkligheten och därmed inte varit regisserad i 

förväg. Ett annat sätt att spara pengar på är att utnyttja sina kontakter. Om man har vänner 

som är insatta i olika specifika områden bör dessa tas till hjälp om det går menar författarna. 

Tällberg och Paus anser också att vänner kan utnyttjas som statister men varnar för att 

använda kontakterna som skådespelare då det krävs en viss auktoritet mellan regissör och 

skådespelare. Vad gäller utrustning menar de att man återigen ska ta hjälp av kontakter och 

låna rekvisita så som bilar och dyrare föremål. Vid val av inspelningsplatser bör man välja 

enklare platser som är gratis att vistas på/i, allt för att kostanden inte ska skena iväg. All 

utrustning vi har använt, kameror, lampor, stativ har vi lånat utav Ligistfilm och vi har även 

filmat antingen i deras lokaler eller i lokaler de har hyrt, med andra ord har vi sparat mängder 

med pengar på både utrustning och platser. Tällberg och Paus menar att det är mycket viktigt 

att hålla huvudet kallt vid redigering av film, då slarvigt klippta scener och dålig 

ljudplacering helt förstör upplevelsen av slutfilmen. Det är därför viktigt att inte stressa utan 

lugnt och metodiskt arbeta fram filmen. När vi hade filmat klart och fått tag i allt material 

som ska visas i filmen så som reklamfilmer skapade av Ligisfilm, fanns det god tid kvar för 

klippning. Detta var något vi planerade in för att just kunna ha tid att klippa i lugn och ro. 

Slutsatser som Tällberg och Paus kommer fram till är att det som definierar en lågbudgetfilm 

inte nödvändigt behöver bero på hur mycket pengar som läggs ner, utan att det istället beror 

på förhållandet till ekonomin. Lågbudgetfilmer är filmer där det finns en viss summa pengar 

att tillgå i början och dessa pengar får inte överskridas utan det går ut på att skapa det bästa 

möjliga utifrån den förutsättningen.  Högbudgetfilmer är istället produktioner som oftast 

försöker förbättras genom att skapa mer påkostade scener. Ekonomin är inte begränsad på 

samma sätt. Trots dessa skillnader kan kvalitén på en lågbudget film bli väldigt bra menar de. 

Den största kvalitéökningen för lågbudgetfilm får man enligt Tällberg och Paus genom att 

spendera mycket tid med att redigera filmen. 
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9.1  Utgångspunkter  

9.1.1.  Mobile  first  

Teorin Mobile first är en designmetod som går ut på att utvecklaren börjar att designa en 

webbsida anpassad för mobil och sedan i nästa steg anpassar den för datorer. Wroblewski 

(2011) menar att man ska gå emot traditionell webbdesign som innebär att man först 

utvecklar en webbsida för datorer och sedan gör den mobilanpassad. Anledningen till detta 

menar han beror på att en mobilanpassad sida oftast är mer avskalad och tydlig. Onödig 

information och funktioner slopas och man får därmed en sida som endast fyller sitt syfte, 

varken mer eller mindre. Wroblewski (2011) menar att Mobile first egentligen inte är en teori 

utan mer en designmetod eller filosofi. Han menar även att denna metod förändrat tankesättet 

hos webbutvecklare. Då användandet av mobila enheter blir allt vanligare menar Wroblewski 

att det blir viktigt att utveckla för mobilsurfning. 

9.1.2.  Responsiv  design  

Responsiv design är ett designkoncept framtaget av Marcotte (2011) som bygger på att en 

webbsida anpassar designen efter vilken enhet och skärmstorlek som används. Gränssnittet 

ändras och anpassas automatiskt då olika skärmar och upplösningar används. Fördelen med 

detta är att användaren alltid ska få informationen presenterad på det mest optimala sättet och 

det krävs inte heller olika versioner av webbsidan. 

10. Syfte och mål 

Examensarbetet som vår grupp kommer att utföra är ett konceptuppdrag åt 

filmproduktionsbolaget Ligistfilm. Detta företag inriktar sig främst på reklamfilmer men gör 

även annat så som dokumentärfilmer. Det uppdrag vi har fått är att göra om deras webbsida 

och skapa en presentationsfilm. 

Vad gäller webbsidan ska vi invertera färgerna för den grafiska layouten. Just nu har 

webbsidan svart bakgrund med vit text men den ska inverteras till vit bakgrund med svart 

text. Sedan kommer hela strukturen göras om och informationen ska visas på ett nytt sätt. 

Sidan ska innehålla samma information som tidigare men den ska visas med fokus på 

regissörerna vilket gör att filmerna som ska visas kommer delas upp mellan de två 

regissörerna. Vi kommer skapa webbsidan med hjälp av Wordpress där vi utgår från ett 
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befintligt tema. Vi vill arbeta med responsiv design och utefter designmetoden mobile first 

för att se hur det påverkar slutresultatet.  

Ligistfilms mål med presentationsfilmen är att den ska presentera företaget och ge kunderna 

en positiv bild av dem. Filmen kommer att visa snabba klipp på produktion och de anställda, 

samt visa vilken typ av filmer Ligistfilm producerar. Det viktigaste som filmen ska förmedla 

är att Ligistfilm är trygga och kreativt. 

Vårt mål med detta examensarbete är att på ett tongivande sätt förnya och förbättra 

Ligistfilms profilering. Vi vill skapa professionella och moderna lösningar som presenterar 

företaget på ett tydligare sätt. Tällberg och Paus (2012) beskriver hur man med små medel 

kan skapa film professionellt och dessa tips kommer ligga till grund för oss.  

Våra riktlinjer är att allt vi skapar ska vara modernt och att det ska hålla bästa kvalité utifrån 

våra kunskaper. Vi vill göra Ligistfilm nöjda och villiga att använda det vi producerar åt dem. 

Vi vill se på hur drastiska förändringar i design och utseende samt en film om företaget kan 

påverka användares syn och uppfattning av företaget.  

10.1.  Frågeställning  

På vilka sätt kan en drastisk designförändring och presentationsfilm förändra användarens 

uppfattning av ett företag? 

o Vilka associationer ger den nya designen på webbsidan och vilka ger den 

gamla? 

o Vilken effekt ger presentationsfilmen för företagets image? 

11. Arbetsfördelning och samarbete 

Vad det gäller uppdelning av allt arbete för examensarbetet, såg vi över vad var och en av oss 

i gruppen hade för kompetens inom de olika områdena som arbetet berör. Vi var noga med att 

arbetsfördelningen delades jämt mellan alla parter så att alla känner sig lika delaktiga och 

bidrar på samma villkor. Eftersom att vi har två huvudområden för examensarbetet, re-

designa webbsida och skapa presentationsfilm delade vi upp att Tomasz hade huvudansvar 

för att göra webbsidan, Sandra huvudansvar för att filma till presentationsfilmen och Simon 

huvudansvar för redigering av presentationsfilmen. 
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Detta har inte inneburit att alla har arbetat med sitt egna och inte tagit hjälp av varandra, 

tvärtom har vi från dag ett i projektet arbetat tillsammans och hela tiden planerat och gett 

feedback på varandras arbeten. Dessutom har vi vid flertalet tillfällen tagit över varandras 

arbeten när en av oss kört fast och haft brist på inspiration.  

Vi har även i tidigt stadie arbetat med samma typ av arbeten för att ta vara på att vi alla tänker 

och skapar unikt. Tomasz och Sandra har båda i början av processen med att bygga 

webbsidan letat teman för Wordpress och påbörjat en grund för slutprodukten. Vi har därefter 

kunnat gå vidare med en av dessa två varianter för den slutgiltiga webbsidan. På liknanden 

sätt har vi alla i gruppen redigerat ihop egna rough cuts för att få se på olika unika lösningar 

av filmskaparprocessen. Genom att samarbeta på detta sätt utnyttjar vi faktumet att vi är tre 

stycken i detta projekt och därmed tre olika typer av problemlösare. 

Utöver specifikt praktiskt arbete har vi alla tillsammans planerat upplägget för projektet och 

hjälpt till vid idéer för hur artefakterna ska se ut och fungera. Eftersom att vissa 

arbetsuppgifter kan svåra att utföra helt utan assistans har vi i gruppen varit med och hjälpt 

till vid behov. Ett exempel på detta är under filminspelningar då vi alla hjälpts åt med att styla 

scener, belysa filmytan och riggat kulisser, men Sandra har då stått för huvudansvaret och det 

väsentliga inom just den delen som har med filmningen att göra. 

Då arbetet hela tiden har varit mot kunden Ligistfilm utsåg vi Tomasz som kontaktperson, han 

skötte planerandet för när och hur vi kunde ha möte med dem, samt ordnade så att vi kunde 

närvara under deras inspelningar och filma dem. 

12. Genomförande och metod 

12.1.  Webbsida  

Inför re-designen av den nya webbsidan har vi kollat igenom konkurrerande filmföretag och 

även modefotografers hemsidor. Detta för att dels få inspiration och för att veta vilken nivå 

de likande hemsidorna ligger på och vad de fokuserar på. Att undersöka detta var något som 

Ligistfilm önskade utav oss men det även något som vi hade tänkt att göra redan från början. 
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12.1.1.  Förstudie  

12.1.1.1.  Filmproduktionsbolag  

Vi har handplockat tio slumpmässiga produktionsbolag i Sverige som huvudsakligen arbetar 

med reklamfilmer precis som Ligistfilm (se bilaga ”Filmproduktionsbolag” för lista över 

webbsidor). Ett mönster vi direkt kunde urskilja var att nästan samtliga har film i tydligt 

fokus. På vissa sidor tog en film upp hela startsidan och på vissa visades en mängd olika 

filmer de producerat (se figur 1).  

 

Figur 1. Printscreen på The Producers startsida. Webbsidans startsida tas upp utav en film över hela skärmen. 

Vi kunde också se att många var otraditionella i sin design och därmed även svårnavigerade. 

Till exempel kunde menyerna vara ovanligt placerade och information på sidorna var ibland 

svår att hitta. Många var även ganska fattiga på information utöver de filmer som tydligt 

visades upp (se figur 2). 
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Figur 2. Printscreen av Standart AB startsida. Webbsidan är fattig på information. 

Vad det gäller färgval hos de olika sidorna går ett överlägset tema med svart eller vit färg. 

Det används sällan mer än två färgkombinationer på en webbsida (se figur 3).  

 

Figur 3. Prinstscreen på Atmosfärs webbsida. Används en svart bakgrund och vit text.  

  12.1.1.2.  Modefotografsföretag  

Även vid undersökandet av modefotografers hemsidor har det valts ut tio slumpmässiga 

modefotografers webbsidor (se bilaga ”Modefotografsföretag” för lista över webbsidor). 

Efter att ha undersökt samtliga webbplatser ser vi också här ett ovanligt sätt att organisera 

webbplatsen och många stora foton är i fokus (se figur 4 och 5) 
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Figur 4. Printscreen över Simon Hellstens webbsida. Många och större foton tar mesta fokuset. 

 

Figur 5. Printscreen över Mstudios webbsida. Ett stort bildspel tar upp hela startsidan. Menyn finns "gömd" till vänster. 

Vad det gäller färgval och stil används stilren design med mycket inslag av svart och vitt (se 

figur 6). Sammantaget finns mycket likheter mellan filmbolagens webbsidor och 
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modefotografernas. 

 

Figur 6. Printscreen över Jade Hannahs webbsida. Svart färg används och foto i fokus. 

12.1.2.  Wordpress  

Wordpress är ett modernt publiceringsverktyg som fokuserar på utseende, webstandard och 

användarvänlighet. Wordpress är det perfekta verktyget för den som vill skapa en privat 

webbsida eller en webbsida åt ett företag samt att det är gratis att använda (Wordpress, u.å.). 

Från början var Wordpress enbart ett bloggverktyg men dess räckvidd har ökat kraftigt under 

de senaste åren och används numera för att skapa alla typer av webbsidor (Moore, 2013). 

Wordpress är idag det mest använda CMS (content management system) som på ett enkelt 

och smidigt sätt låter användaren logga in, publicera, och göra ändringar genom webbläsaren 

utan att behöva ha några kunskaper inom kodning eller programmering (ibid).  

12.2.  Skapande  av  webbsida  

När förstudien var klar påbörjade vi arbetet med webbsidan genom att skapa en wordpressida 

lokalt på våra datorer. Detta för att alla enkelt skulle kunna jobba på sina egna datorer, och 

även utan internetuppkoppling om skulle behövas samt att Ligistfilms webbsida skulle vara 

orörd och tillgänglig under hela arbetsprocessen. När detta var gjort började vi med att leta 

efter ett wordpresstema som vi skulle kunna använda som grund för webbsidan. Vi började 

sökningen av teman på officiella wordpressidan, wordpress.org. Detta är sidan där man kan 

ladda ner alla versioner av wordpress CMS, dess plugins, teman med mera. Nästan allt 

innehåll som fanns på sidan var användargenererat vilket gjorde att det fanns stort utbud av 

wordpressrelaterat material, att det mesta var fritt samt att det fanns stort nätverk av 



   
 

  20 
 

människor där man kunde få hjälp. Alla dessa saker skulle vara till hjälp vid utvecklingen av 

webbsidan och förhoppningsvis underlätta processen. 

När vi letade efter ett tema hade vi följande kriterier i åtanke: det skulle vara minimalistiskt 

det vill säga simpelt där innehållet ligger i fokus, det skulle ha en grafisk profil med få färger 

för att snabbt kunna förändra eller invertera det, det skulle innehålla ett galleri och ha stöd för 

video, det skulle ha stöd för inbäddning av vimeofilmer, ett rutsystem för att presentera 

inlägg eller filmer, detta rutsystem skulle helst kunna filtreras efter olika typer av inlägg eller 

filmer och slutligen skulle det vara mobilanpassat och helst responsivt. Vi utgick även ifrån 

Ligistfilms gamla webbsida för att se vilken typ av information och material som skulle visas 

och publiceras (se figur 7). I uppbyggnadsfasen tänkte vi importera all denna information för 

att ha något att forma sidan efter. 

 

Figur 7. Ligistfilms gamla webbsida som användes som utgångspunkt i uppbyggnadsfasen. 

När vi väl hade hittat ett antal olika teman som vi kunde tänka oss att använda började vi med 

att undersöka dem och kolla ifall de skulle fungera tillsammans med den informationen vi 

tänkte presentera på den slutliga webbsidan. Men när vi skulle implementera dessa teman 

märkte vi att de inte får användas i kommersiellt syfte. Vi kontaktade Ligistfilm och frågade 

ifall de var villiga att betala för ett tema med en licens för kommersiellt bruk, vilket de var. 

Återigen så började vi att leta efter olika teman med tidigare nämnda kriterier men denna 
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gång på webbsidan Themeforest.com som hade tillgång till en stor mängd av betalteman med 

olika licenser. De teman som passade till projektet och uppfyllde våra kriterier visades för 

Ligistfilm vilket resulterade i att två förslag återstod som vi skulle utgå ifrån. När dessa två 

teman var köpta och nerladdade började vi med att undersöka dem och strukturera upp 

webbsidan. 

Först gick vi igenom dokumentationen för temana som visade hur de är uppbyggda för att vi 

skulle förstå hur de fungerar. Detta visade oss vilket tema som var lättas att jobba med. 

Utifrån detta bestämde vi vilket tema vi skulle arbeta med och installerade det. Vid 

byggandet av webbsidan utgick vi ifrån Marcotte (2011) och hans designkoncept samt delvis 

från Wroblewskis (2011) Mobile first teori. Eftersom temat som vi använde var responsivt 

och mobilanpassat från start arbetade vi utifrån både stora skärmar och mobilskärmar 

samtidigt. Även om detta gick emot Mobilefirst teorin till en viss del då vi inte började med 

att mobilanpassa sidan först, så var det ett bra sätt att arbeta på som inte krävde något 

dubbelarbete. Davidsson Pajala (2013) använde sig av samma verktyg vid sitt arbete och 

utgick också från Mobilefirst teorin. 

För att fortsätta byggandet av webbsidan behövdes vissa tilläggsprogram för olika saker som 

exempelvis kontaktformulär och portfolio. Vissa av dessa fick vi ladda ned från olika externa 

sidor som wordpress.org medan några följde med teman. Programmen som behövdes för att 

komplettera sidan var FeedThemSocial, som skulle visa senaste nyheter från Ligistfilms 

facebooksida samt Category Order and Taxonomy Terms Order för att kunna sortera 

kategorier i portfolion efter våra behov. När dessa var installerade och aktiverade började vi 

med att strukturera och bygga upp sidan efter Ligistfilms krav och önskningar. I grund och 

botten tog vi information och innehåll från deras gamla sida och implementerade i det nya 

temat. När allt innehåll såsom filmer, bilder, loggor och information var importerat började vi 

formge alla dessa element. Vi anpassade allt så att det skulle fungera med sidans design, hålla 

samma profil genom hela sidan samt vara format efter Ligistfilms kriterier och önskemål. Vi 

höll oss till det utseendet och formgivningen som vi kom överens om under första mötet med 

Ligistfilm. När vi hittade ett tilläggsprogram som länkade hela vimeokontot och alla dess 

filmer till ett galleri på webbsidan fick vi boka in nytt möte för att diskutera ifall de ville köpa 

och använda det. Med hjälp av programmet skulle man slippa ladda upp filmer både på 

vimeokontot och webbsidan, samt slippa uppladdningen av bilder som presenterar de olika 

klippen. Vi tog även upp frågor angående bilder på de anställda, ifall de skulle visas, vad 

vissa rubriker skulle döpas till samt vilka medier olika delar av sidan skulle länkas till. Detta 
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möte gav oss en mycket tydligare bild på hur de ville att diverse saker skulle byggas upp då 

vi hade en prototyp att visa som de kunde utgå ifrån och visa exakt vad som skulle ändras 

eller bytas ut. Slutligen så kom de fram till att de inte ville ha några bilder på anställda utan 

de ville enbart kontaktinformation till dem, såsom Skype, LinkedIn, telefonnummer och mail. 

När det gällde galleriet så ville de behålla det som följde med temat även om det innebar att 

det skulle ta längre tid att få upp bilderna. De ansåg att utseendet var viktigare än 

funktionaliteten vilket vi höll med om då filmer inte laddas upp dagligen utan det blir ett par 

klipp i månaden. Efter mötet implementerade vi alla dessa ändringar och önskemål vilket 

resulterade i en preliminär slutlig webbsida (se figur 8). 

 

Figur 8. Preliminära färdiga versionen av webbsidan 

Det slutliga steget var att genomföra ett par användartester på både den gamla och nya 

webbsidan. Detta för att se om vi missat något eller om saker kan förbättras innan det sista 

mötet med Ligistfilm där vi ska presentera den slutliga webbsidan. 

12.3.  Presentationsfilm    

12.3.1.  Förstudie  

Innan vi började processen med att skapa presentationsfilmen undersökte vi andra filmer som 

har liknande syfte. Detta för att se på upplägg och få inspiration till hur vår presentationsfilm 

skulle göras, om det finns ett specifikt sätt som de flesta använder eller om det är något som 
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vi andra gjort som vi inte alls tycker ska vara med. Vi ville helt enkelt ta reda på hur 

marknaden för dessa filmer ser ut och därefter börjar fundera på hur vi ska lägga upp vår 

produktion. Vi undersökte tio stycken slumpmässigt utvalda presentationsfilmer för olika 

företag, skolor och tjänster (se bilaga ”Presentationsfilm” för alla filmer). Det var varierande 

upplägg på hur man valt att presentera produkten i dessa presentationsfilmer och ingen var 

längre än fem och en halv minut. Att ha en berättarröst i presentationsfilmen är vanligt men 

vi bestämde tidigt att vi inte ville ha någon berättarröst i vår film utan ville ha musik igenom 

hela filmen. Detta för att det skulle krävas mycket mer tid och arbete samt utrustning som vi 

inte alltid kunde få tillgång till. Eftersom vi då också skulle behöva planera vad som skulle 

sägas skulle det påverka vad som skulle filmas och mycket fokus skulle behöva läggas på att 

ljudet som togs upp blev bra och tydligt, med andra ord skulle detta leda till mer efterarbete 

och därmed skulle mindre fokus hamna på resten av filmen.  

Skaparna av presentationsfilmerna för bilmärket Mercedes Benz och Lunds universitet valde 

att ha musik genom hela filmen utan någon berättarröst men valde att istället lägga in korta 

informerande budskap, detta för att exempelvis framföra bilens egenskaper. Detta kan vara 

användbart att utnyttja om man vill framföra något viktigt som tittaren behöver veta, istället 

för att behöva använda en berättarröst (se figur 9 och 10). 

 

 

Figur 9. Skärmdump ur Mercedes Benzs presentationsfilm där de utnyttjar berättande text för att lyfta fram budskap. 



   
 

  24 
 

 

Figur 10. Skärmdump ur Lunds Universitets presentationsfilm där de använder informerande budskap i text. 

 

De informerade budskapen tyckte vi var en bra idé som vi kunde använda i vår egen 

presentationsfilm för att komplettera den eftersom i inte kommer att ha någon berättarröst. 

Bland Ligistfilms tidigare filmer hittade vi en presentationsfilm om Swedbank som vi tittade 

på för att se hur de valt att lägga upp innehållet. Den var cirka två och en halv minut lång och 

de valde att ha en person i filmen som berättade om Swedbank och hur de arbetar där. Det är 

många miljöbilder över Stockholm där kameran långsamt glider över bilden vilket gav en 

snygg effekt. Denna effekt skapar ett lugn och en seriositet i filmen och drygar även ut filmen 

och ger den ett lugnare tempo då de skiftar mellan informerande klipp och utfyllnadsklipp 

som gör att tittaren inte hela tiden måste snappa upp vad som händer i filmen (se figur 11). 
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Figur 11. Skärmdump ur Swedbank presentationsfilm där det visas miljöbilder över Stockholm. 

12.3.2.  Adobe  Premiere  Pro  CS6  

Vid redigering av film är det väldigt viktigt att ha ett bra och lättarbetat 

filmredigeringsprogram. Adobe Premiere Pro är ett redigeringsprogram som ingår i Adobe-

serien. Med detta program kan man klippa videoklipp, lägga in effekter som exempelvis 

slowmotion och lägga på musik eller röster till klippen. På ett snyggt sätt kan det 

implementeras undertexter eller andra texter i filmen. En fördel med Premiere Pro är att den 

stödjer de flesta videoformat och det är därför enkelt att börja redigera (CS4store, u.å.). 

12.3.3.  Idéer  och  storyboard  

Inför arbetet med att ta fram presentationsfilmen åt Ligistfilm började vi med att diskutera 

idéer och olika scener som kan förmedla det som beställaren önskar. Vi la fram olika 

scenarios som kan associeras med trygghet och kreativitet. Punkter som vi diskuterade var 

bland annat ifall regissörerna skulle prata lite kort om hur de jobbar samtidigt som en 

filminspelning pågår i bakgrunden, men på grund av tidigare nämnda punkter valde vi att 

endast ha musik genom hela filmen. För att visa på Ligistfilms kreativitet och skapande tänkte 

vi ha med scener där vi filmat deras lokaler. Deras arbetsplats är kreativ och annorlunda 

inredd och det tror vi kan visa på att de har ett intressant sätt att lösa saker på. För att 

ytterligare påvisa deras kreativa förmågor tänker vi ha med kortare klipp från tidigare 

produktioner där innovativa lösningar använts. Även klipp från inspelningar som vi tänkte 

inkludera kan förstärka dessa olika attribut. Eftersom att Ligistfilm, i denna profilförändring, 

vill visa upp sig själva på webbsidan med fokus på regissörerna har vi även till 

presentationsfilmen lagt mer tyngd på regissörerna. Detta genom att specifikt presentera båda 
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medan de arbetar tillsammans med en presenterande text om vilken roll de har och vad de 

heter.  

När vi väl satt upp stolpar för vad vi ville ha med i filmen började vi planera hur scener skulle 

filmas och gjorde därför en storyboard för att veta exakt i vilken ordning allt skulle filmas. 

Inledande i presentationsfilmen ville vi visa ett gäng olika produktioner de gjort, några 

reklamer som är snyggt gjorda och allmänt kända. Genom att visa detta tänker vi att 

presentationsfilmen kommer att vara lockande genom att tidigt visa Ligistfilms färdigheter. 

Efter dessa klipp har vi en idé som går ut på att vi filmar ingången till deras lokal där en 

anställd välkomnar oss in. Detta dels för att skapa en känsla av att de är ett öppet och 

välkomnande företag och för att samtidigt ta del av hur det ser ut där de arbetar. För att 

ytterligare få en överblick hur Ligistfilm arbetar och miljöerna de befinner sig i väljer vi att 

filma delar av lokalen för att få en bra överblick. Vardagliga uppgifter och interaktioner 

kommer att visas snabbt för att fånga stämningen och ambitionen på arbetsplatsen. Detta ska 

helst inte vara regisserat i förväg utan ska vara spontant och lättsamt. För att få tittaren 

involvera sig i hur en inspelning går till kommer vi att filma en inspelning och visa olika 

delar av den. För att återigen visa på trygghet för kunden tänkte vi eventuellt filma ett 

kundmöte och kanske ha med en handskakning för att visa på att kunden och Ligistfilm är 

överens och nöjda med deras samarbete (se figur 12).

 

Figur 12. Storyboard inför filmning 
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12.3.4.  Rough  cuts  

När förarbetet var klart och vi visste vad vi ville ha med i filmen kom nästa steg. Det var dags 

att ta reda på hur allt skulle fungera rent praktiskt, hur det ska filmas och vad vi måste tänka 

på vid varje scen. Vi funderade på vilka scener som skulle vara passande, vad som kunde 

vara onödigt eller olämpligt samt om några scener behövde ändras och ifall nya skulle kunna 

tillkomma. Det var därför vi inledde produktionen med att göra de första rough cutsen. 

Vi tog oss till Ligistfilm och testfilmade alla scener som involverar deras arbetsplats, så som 

olika rum, mötet och ingångsscenen. Vi testade olika typer av filmtekniker där det varierade 

mellan olika hastigheter som vi rörde kameran och provade också hur användandet av 

skiftande fokus kan se ut och ge för signaler i filmen. Alla olika scener filmades både med 

stativ och med kameran i handen. Genom att besöka platsen och testa olika varianter var 

tanken att vi skulle få en bättre förståelse och vara mer förberedda på hur den riktiga 

inspelningen sedan ska gå till. 

När testfilmandet var klart satte sig alla med materialet och gjorde varsin variant av rough 

cuts. Dessa filmer hade olika tempo och hade olika sätt på vilket de levererade sitt budskap. 

Detta var ett bra sätt att se vad som kan göras med filmen och hur vi tänker kring hur 

Ligistfilm ska presenteras. Det är även en bra övning och tillfälle för att lära sig från sina 

misstag vilken förhoppningsvis leder till effektivare arbetsprocess längre fram i projektet (se 

figur 13). 

  

Figur 13. En stillbild från rough cuten, bilden är mörk och otydlig.  

Efter att ha granskat dessa två filmer kunde vi snabbt ta reda på vad vi bör tänka på vid nästa 

inspelningstillfälle och vad som kunde göras bättre vid de olika scenerna. De punkter som 
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kom upp skrev vi ner på en lista som vi hade med oss vid det nästa kommande tillfället. 

Några av det saker vi tog med oss var att alltid filma varje scen där kameran både rörs sig 

väldigt fort och väldigt sakta, detta för att alltid ha två olika alternativ att välja mellan för att 

skapa rätt känsla. En annan viktig lärdom var att alltid se till att platserna var respektabla, det 

vill säga att vi alltid städar och ställer i ordning scenerna så att det inte finns skräp och smuts 

här och var i klippen. Vid rough cutsen använde vi inte heller någon lampa för att lysa upp 

vilket gjorde att kvalitén blev sämre, därför är det viktigt att lampor används vid den riktiga 

inspelningen. Vi märkte även att småsaker som exempelvis reflektioner och skuggor från 

olika föremål behövde tas i bejakande när vi spelar in då man ofta kunde se oss eller själva 

kameran i reflektioner. 

12.3.5.  Skarp  inspelning  hos  Ligistfilm  

Då rough cuten var klar och vi fått med oss viktiga erfarenheter och lärdomar kunde vi ta 

nästa steg, att filma de riktiga scenerna som förhoppningsvis ska kunna användas i 

slutproduktionen. Vi åkte till Ligistfilm igen och den här gången var vi väl förberedda av hur 

scenerna skulle filmas och hur deras lokaler såg ut. Dagen vi var där hade Ligistfilm ett möte 

som vi fick vara med och filma, vi riggade mötesrummet med flera lampor och stylade 

rummet så det såg respektabelt ut. Allt filmades både på frihand och med stativ och i olika 

rörelsehastigheter. Vi såg till att filma mer en vad vi behöver för att vara säkra på att vi får 

material som vi är nöjda med. Alla scener och platser som inte var naturligt upplysta använde 

vi lampor för att få en klarare och ljusare bild, allt för att få så bra och proffsiga klipp som 

möjligt. All utrustning så som kameror, inser, stativ, lampor och annat lånade vi utav 

Ligistfilm som fanns på plats under inspelningarna. Detta sparade både tid och pengar, då det 

är dyrt med proffsig utrustning medan skolans utrustning krävde mer plats samt transport och 

hade lånetid.  

Eftersom att vi senare skulle komma att filma en reklaminspelning som leddes av en av två 

regissörer så skulle detta generera mycket fokus på just den regissören. Detta ledde till att vi 

fick filma den andra regissören, som inte närvarar under reklaminspelningen, när han klipper 

film eller arbetar med annat. Det var viktigt att ingen av dessa två får mer fokus en den andra, 

båda ska synas och presenteras så likvärdig det går men detta skulle bli svårt då väldigt lite 

hade hänt på kontoret under inspelningstiden. Det resulterade i att Peter, som är den ena 

regissören fick väldigt lite tid i vår film i jämförelse med Clas. 
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12.3.6.  Skarp  inspelning  i  filmstudio  

Under två dagar fick vi möjlighet att närvara vid en riktig reklamfilmsinspelning. Det var en 

av Ligistfilms större projekt, där mycket pengar var inbladat och många personer och 

skådespelare var inhyrda utöver den redan existerande grupp anställda som arbetar hos 

Ligistfilm. För denna inspelning hade Ligistfilm hyrt en studio och en proffsig filmkamera och 

köpt mängder med rekvisita som ska finnas i kulissen. För att visa hur en reklaminspelning 

går till var vi där och fångade processen på film, ”behind the scene”.  

Eftersom att Ligistfilm byggde upp en kuliss ville vi fånga den processen på ett spännande 

sätt. Vi bestämde oss för att använda tekniken time lapse, vilket innebär att en kamera står 

helt stilla och då och då tar foton, dessa foton kan sedan sättas samman och bildar då ett 

bildspel om vad som händer på platsen. Vi placerade en kamera på ett stativ i ena hörnet av 

studion och ställde in kameran så att var 50:e sekund tog den ett foto, vilket den gjorde i ett 

antal timmar. Sedan för att få lite mer liv i de stilla stående foton valde vi att efter halva 

dagen att placera om kameran i ett annat hörn. Time lapsen höll på från förmiddag till kväll 

under den första dagen vi var där, den fångade uppbyggandet av hela kulissen och detta kan 

nu visas i presentationsfilmen under endast några sekunder. Något som är väldigt viktigt vid 

skapandet av en time lapse är att kameran står helt stilla när den är igång, just därför valde vi 

att placera kameran i hörnen för att minimera risken att någon stöter till stativet. För 

säkerhetskull skrev vi även en lapp om att time lapse pågick och ingen fick röra kameran (se 

figur 14). 
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Figur 14. Fyra bilder från time lapsen som gjordes när kulissen byggdes. 

Första dagen i studion handlade bara om att fånga förberedelsen inför filmandet, denna dag 

filmade inte Ligistfilm något alls. Det var dagen efter som inspelningen var igång på allvar. 

Under inspelningen så sa vi till att alltid ha två kameror som filmade för att alla har olika 

tekniker på hur de utnyttjar kameran och dess egenskaper, även denna gång filmade vi 

mycket mer än vad som var nödvändigt för filmen. Eftersom vi inte visste specifikt vad vi var 

ute efter är det viktigt att filma mycket, vilket är skillnaden om man ska göra en spelfilm då 

scenerna i förväg är bestämda. I vårt fall filmar vi verkligenheten och den är inte regisserad 

och därför ansåg vi det bäst att filma allt som verkade intressant. Ett fokus som vi hade under 

inspelningen var att filma regissören mycket och fånga hur dennes jobb går till. Då 

presentationsfilmen ska fokusera mycket på regissörerna var det viktigt. Utöver fokusen på 

att filma regissören filmade vi själva scenen och allt runt om, utrustning, skådespelare, 

rekvisita och kulisser som i realtid byggdes om allt efter att de filmade nya scener. Under 

denna inspelning kunde vi inte styra över ljuset eller själva regissera någon, eftersom att det 

redan pågick en riktig inspelning kunde vi inte justera något ljus eller likande då vi skulle 

riskera att störa den redan pågående produktionen. Detta resulterade i att vissa scener är 

mörka och vissa ljusa, detta ser vi dock inte som något problem eftersom att det vi skapar ska 



   
 

  31 
 

reflektera verkligenheten och på något vis känns filmen mer äkta när vi visar exakt hur det 

såg ut på platsen (se figur 15). 

 

Figur 15. Regissören instruerar en skådespelare. 

12.3.7.  Klippning  och  redigering  av  slutproduktionen  

Efter att ha filmat de anställda hos Ligistfilm och deras lokaler hade vi tillräckligt med bra 

klipp för att börja med den slutgiltiga produktionen. Vi hade i detta stadie ännu inte varit i 

filmstudion och filmat reklamfilmsinspelning och kunde därmed inte sätta ihop all delar av 

filmen. Däremot kunde vi börja redigera första delen av presentationsfilmen, nämligen mötet 

och inblick i deras lokaler. För att få ut så mycket som möjligt av klippen och för att ta del av 

varandras sätt att tänka och skapa gjorde två gruppmedlemmar en varsin variant av filmen. 

Efter detta kunde vi plocka ut intressanta lösningar och välja bra delar från båda filmerna för 

att skapa så intressant och spännande film som möjligt.  

Då dessa scener som innefattar lokaler och möte lätt kan bli händelsefattiga har vi använt och 

klippt ihop filmklipp som hela tiden är i rörelse. Genom att göra detta får filmen ett flyt och 

kan då kännas mer spännande. Dessutom blir alla de olika filmklippen bättre sammanlänkade 

och övergångarna snyggar och smidigare. Denna del av filmen börjar precis som i 

storyboarden med att man välkomnas vid dörren av en av Ligistfilms anställda och sedan 

kommer snabba klipp av deras mest intressanta rum och inredning. Därefter visas mötet där 

tittaren ska få en illusion av hur en idé växer fram och bestäms.  
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Då presentationsfilmen ska visa tidigare produktioner som Ligistfilm gjort, behövde vi ha 

tillgång till material från företaget. Detta skulle visa sig vara svårare och mer tidskrävande än 

vi anat. Det var ett problem med överförandet av filer då hårddiskar för Mac och Windows 

skiljde sig åt och inte var kompatibla till de olika plattformarna. Om vi i förväg inte hade 

räknat med att fel och oanade problem skulle uppstå hade detta kunnat bli ett större problem 

än det blev. Att få över deras material till våra datorer tog tre hela dagar och vi hade räknat 

med att det borde ta en halv dag. Väl när vi hade fått materialet till våra datorer placerade vi 

enligt storyboarden ett antal snabba klipp från Ligistfilms tidigare reklamfilmer i början av 

vår presentationsfilm. För att få ett bra tempo och inte lägga allt för stor vikt på 

reklamfilmerna gick vi in i varje reklamfilm och kortade ner den rejält. Fokus är att visa på 

snygga och kreativa lösningar i respektive film och att i slutet av varje visa vilket företag eller 

produkt filmen gör reklam för. Ofta känns filmerna igen från tv-reklamer och vi ville därför 

visa att Ligistfilm arbetar med seriösa och proffsiga produktioner. 

Efter att ha skaffat allt material från reklamfilmsinspelningen kunde även nästa del av 

presentationsfilmen redigeras ihop. Först skulle dock allt material gå igenom, detta var en 

lång process då det var väldigt många filmklipp som skulle tittas igenom. Då vi inte visste 

exakt vad vi hade fått med på film eller vad som var relevant, tog detta lång tid och mycket 

klipp skulle komma att rensas. När det plockats ut spännande klipp och mycket från 

regissörens regissering började klippandet. I detta stycke av presentationsfilmen händer det 

väldigt mycket i bild och med andra ord rörelse i bilden, därför är inte denna sektion lika 

fokuserad på att ha rörelse i filmklippen. 

Vad det gäller time lapsen placerades denna innan sektionen där reklamfilmen spelas in. Det 

enda som skulle redigeras med dessa var hastigheten på hur snabbt bildspelet spelar. Det 

mesta arbetet gjordes automatiskt av filmredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pros "time 

lapse"-funktion. 

Direkt efter att tittaren har fått insyn i hur en reklamfilmsinspelning går till ska även nästa 

steg i processen visas, nämligen redigering och klippning av filmen. I detta segment visar vi 

som tidigare nämnt den andre av de två regissörerna och det är kort och gott klipp över när 

han sitter framför datorn och arbetar. Övergången från en hektiskt och händelserik 

inspelningsmiljö till en stillsam scen där en person sitter framför datorn kan bli lite tråkig, 

vilket vi såg som ett problem. Men för att återigen får liv i filmen och avsluta på ett starkt och 
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intrycksfullt sätt och även för att knyta ihop säcken, avslutar vi presentationsfilmen med 

massor av klipp från deras reklamfilmer i en och samma bild. 

För att skapa detta behövde vi först och främst massor med reklamklipp, vi använde 25 

stycken olika film klipp och placerade dessa inom samma frames i timelinen. Sedan justerade 

vi alla olika filmklipp så att det skapade ett rutmönster där var och en syntes i olika delar av 

samma skärm och spelades upp samtidigt. Då hade vi alltså skapat en mosaikbild av 25 olika 

filmklipp och för att skapa en effekt av att Ligistfilm har skapat många filmer och därmed är 

rutinerade la vi in en utzoomningseffekt. Bilden startar inzoomad på ett av klippen i mitten av 

skärmen och zoomar sedan ut och ut tills alla de 25 filmklippen syns i bild. Därefter syns en 

animation av Ligisfilms logotyp framför de olika klippen. Denna del av filmen är den 

avslutande delen och har som syfte att visa på mängden av variation och kreativitet som 

arbetarna på Ligistfilm bisitter. 

Genom hela filmen spelas en instrumental musikslinga som ska ge filmen en mäktig och bra 

känsla. Det har varit viktigt för oss att filmklippen och händelser i filmklippen ska vara 

anpassade efter musiken så att filmklippen och musiken blir ett med varandra. Scenbyten och 

skifte av miljöer är alltid anpassad efter musiken för att på ett snyggt och naturligt sätt skapa 

övergångar. 

När vi hade alla filmklipp och musik på plats återstod det sista steget i redigeringen för oss, 

nämligen att placera in beskrivande och budskapsgivande text. I början av filmen när vi 

presenterar Ligistfilms tidigare produktioner presenterar vi företaget och beskriver deras bästa 

egenskaper i text i samband med reklamfilmerna. Detta för att tydligt berätta varför de är bra. 

Att vi placerade texten i samband med reklamfilmerna berodde på att de får veta varför 

Ligistfilm är bra både via film och text. Det har varit viktigt för oss att all text är placerad så 

att den funkar bra med musiken och filmklippen. All text har vi lagt på en animation som gör 

att den sakta glider på skärmen. Innan delen i filmen där tittaren får se Ligistfilms arbetsmiljö 

finns en text som välkomnar tittaren in. Därefter har vi olika texter för varje avgörande del i 

arbetsprocessen att göra en film. Under mötet är en hjälptext som berättar att en idé föds till 

liv, senare är en text som berättar att en reklamfilmsinspelning pågår och till sist en text som 

berättar att materialet nu ska redigeras. Den sista texten som syns är ett avslutande budskap 

som bygger på att Ligistfilm förverkligar kundernas idéer. I scener där regissörerna är mitt i 

deras arbete finns en hjälptext som berättar vilka de är och vad deras titel är. Detta för att 

återigen belysa de olika regissörerna som individer och gå ifrån Ligistfilm som företag. 
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12.4.  Användartester  

För att besvara huvudfrågeställningen för vår uppsats valde vi att genomföra fem olika 

användartester. Användartesterna gick ut på att respondenten surfar runt på Ligistfilms 

nuvarande webbsida och berättar hur de uppfattar den och vilken syn de har på företaget efter 

att ha sett den. Därefter får de testa vår re-designade webbsida och titta på 

presentationsfilmen och berätta hur de uppfattar den och om deras syn på företaget ändrats 

eller inte och om det är till det positiva eller negativa hållet. Under användartesten har inte 

respondenten vetat om vilket webbsida som är deras nuvarande och vilken vi har re-designat 

(se bilaga Användartest för uppgifter och frågor).  

Det var viktigt att ingen av respondenterna hade någon tidigare relation till Ligistfilm för att 

få så bra och trovärdiga resultat som möjligt. Det handlade om att ta reda på vad första 

intrycket av företaget var efter att ha sett den nya och gamla webbsidan samt 

presentationsfilmen.  

Under testet bad vi respondenten att genomför ett antal utmaningar och steg för att testa de 

olika sidorna. Men respondenten fick även tid att kika runt på webbsidorna på egenhand för 

att skapa ytterligare intryck. 

För att inte missa viktiga händelser och reaktioner under användartesterna har vi låtit en 

person ställa frågor och ge utmaningar till respondenten samtidigt som en annan antecknar 

ner allt som händer och sägs. För att ytterligare försäkra oss om att inget viktigt missas 

spelade vi via ljudupptagning in allt som sades vid samtliga tillfällen. 

Då det användartesterna endast utförs av två respondenter har vi varit mycket noga med att 

inför berätta hur användartesterna går till och hur vi behandlar informationen. Enligt Kvale 

(1997) är det mycket viktigt att klargöra alla etiska frågor innan man genomför 

undersökningar. Vi har valt att all data ska behandlas anonymt och hoppas därmed att 

respondenterna slappnar av mer och ger mer ärliga svar än om datan varit knyten till dem 

personligen. Vi frågade respondenterna inför inspelningen om det gick bra att spela in det 

som sades och klargjorde då att det endast är vi som kommer att gå igenom materialet och att 

ingen annan kommer få ta del av det. Dessutom berättade vi att analysen av datan kommer 

enbart behandlas av oss som utför studien och att respondenterna inte har rättigheter att gå in 

och styra våra resultat eller sina uttalanden. Allt resultat har hanterats objektivt och helt 

konfidentiellt. 
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12.4.1.  Metodkritik  

Användartester anser vi vara det bästa sättet att undersöka vår frågeställning, detta eftersom 

att respondenten då testar webbsidorna och ser på filmen och därför bör skapa sig ett eget 

intryck. Om vi istället skulle genomföra intervjuer där respondenten inte får chans att testa 

webbsidorna faller trovärdigheten i svaren. Däremot skulle vi kunnat komplettera 

användartesterna med enkäter eller intervjuer där respondera får svara på frågor kring hur de 

uppfattar det olika webbsidorna baserade på skärmdumpar från webbsidorna. Men 

anledningen till varför vi inte har valt detta är för att enkäter ger för generella svar och vi vill 

ha kvalitativa svar som går på djupet. Intervjuer ger kvalitativa svar men vi anser att om vi 

ändå har respondenter på plats som tagit sig tid att träffa oss vill hellre att de fysiskt testar 

webbsidorna och tittar på presentationsfilmen. 

Att vi endast har fem respondenter som gör användartesterna beror på att vi vill ha längre och 

djupare undersökningar och därför inte vill slösa tid genom att utföra fler som inte ger lika 

grundliga svar. 

Bell (2011) berättar att ljudinspelning vid användartester kan påverka respondenterna 

negativt då det kan innebära att svaren inte är fullt så ärliga. Detta är något vi varit medvetna 

om men ändå valt att bortse ifrån då vi anser att det positiva effekterna med ljudinspelning är 

större än de negativa. Då användartesterna i största del bygger på vad respondenten säger och 

hur hen resonerar är det ytterst viktigt att vi inte missar vad som sägs. Vi behöver kunna 

återgå till vad som exakt sades och därmed var beslutet att utnyttja ljudinspelning enkelt. 

13. Resultat 

13.1.  Resultat  användartest  

Efter att ha genomfört de planerade användartesterna framkom det mycket bra insikter och 

åsikter från respondenterna kring både webbsidan och presentationsfilmen. 

Ligistfilms gamla webbsida ansåg en respondent var väldigt manlig, eftersom det endast är 

män som arbetar där och att sidan är väldigt mörk: 

"Webbsidan är väldigt manlig, det är bara killar som jobbar där. Den är mörk och känns 

hård."  

En annan tyckte att "about"-sidan var otydlig och att texten med deras adress var för liten: 
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"Adressen Brännkyrkagatan var väldigt litet och svårt att se. Inte så tydligt." 

Liknanden problem beskriver den andra respondenten som tyckte att det var väldigt svårt att 

se adressen och även telefonnumret då texten är väldigt liten. 

Att kontakta Ligistfilm via mail ansåg en av respondenterna var lite otydligt då det inte stod 

vem som tar emot mailet samt vilken typ av frågor man kan ställda via formuläret. 

Den nya re-designade webbsidan som vi har skapat ansåg en respondent ge mindre 

assossationer till att det endast är män som arbetar på företaget: 

"Den här sidan är inte alls lika grabbig, den är ljusare och fräschare vilket gör att jag 

tänker att de är öppna till att skapa alla möjliga filmer och inte bara hårda "manliga" 

filmer." 

En annan respondent anser att nya webbsidan är modernare och fräschare än deras gamla och 

att den är ännu mer avskalad vilket gör den lättare att navigera på och förstå.  

En respondent tycker att båda webbsidorna känns anonyma och inte berättar så mycekt om 

vilka de är och hur de jobbar. Men samtidigt menar respondenten att det är tydligt vad 

företaget jobbar med och vad de har producerat. 

En respondenterna menar att presentationsfilmen fyller ett viktigt syfte då man inte får veta så 

mycket om de anställda på webbsidorna. Men att presentationsfilmen gör att de får inblick 

hur Lgisitfilm jobbar, var de jobbar och hur de ser ut:  

"Tycker den (presentationsfilmen) var bra för den gör de (anställda) mer personliga, 

eftersom man får se deras ansikten och hur de jobbar. Jag gillar att man får vara med i 

deras vardag och under en inspelning. Det känns annars som att företaget är ganska 

anonymt, man får inte veta så mycket om dem på hemsidan." 

En annan respondent anser att reklamfilmerna i början av presentatonsfilmen  är bra för att 

man då får se vad de har producerat tidigare. Samtliga respondenter ansåg att 

presentationsfilmen fyllde sitt syfte och var att föredra. 

13.2.  Resultat  webbsida  

Den färdiga webbsidan uppfyllde alla krav och kriterier som vi och Ligistfilm hade ställt. I 

jämförelse med den gamla webbsidan är den ljus då den grafiska profilen har blivit 

inverterad. Bakgrunden igenom hela sidan är vit medan all text och innehåll förutom galleriet 

håller sig till svart eller ljusgrå färg. Allt innehåll befinner sig på en och samma sida som 
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sedan fördelas mellan olika flikar som skapar illusionen av att det finns flera olika sidor. Alla 

övergångar mellan flikar sker genom snabba och mjuka animationer som får innehållet att 

förflyttas. Eftersom all information finns på en sida behöver innehållet inte laddas om när 

man navigerar mellan de olika flikarna. Detta resulterar i en snabb och modern webbsida som 

också blir optimerad för mobilsurfning. 

Det första man möts av är Ligistfilms portfolio som består av deras reklamfilmer som 

befinner sig under fliken "Work". Filmerna som visas är uppdelade med hjälp av ett 

rutsystem där varje filmruta kan anpassas till valfri storlek. För att skapa en mer levande 

design är dessa rutor i olika storlekar vilket skapar variation men ändå håller en simplicitet. 

Håller man muspekaren över dessa rutor får man upp information om varje film utöver de 

presenterande bilderna. Informationen som visas är filmens titel samt en kort undertext som 

kan beskriva produktionen. Det går att filtrera filmer efter regissörer och animationsfilmer, 

vilket var viktigt för Ligistfilm. Väljer man exempelvis regissören Peter Mars så ändras 

rutsystemet till att visa endast filmer regisserade av honom. Väljer man att trycka på en av 

filmerna så kommer det upp en ruta som spelar upp filmen med hjälp av Vimeo som den är 

uppladdad till. Filmen visas i en mindre ruta som man kan ändra till fullskärmsläge vid 

behov. Ovanför befinner sig ett stort och tydligt vitt kryss som man stänger videospelaren 

med. 

Under fliken "News" visas allt informationsflöde från deras facebooksida såsom bilder, 

inläggsbeskrivningar och hur många som har gillat specifika inlägg. Här kan man även ta sig 

till facebooksidan eller specifika inlägg genom att trycka på rubriken eller det inlägget man 

önskar att besöka. 

Nästa flik är "About" där informationen om Ligistfilm och dess anställda är samlad. I rutan 

"About Us" står det lite om företaget och vad de gör samt kontaktinformation som även kan 

hittas under "Contact" fliken. Bredvid finns ännu ett rutsystem av fyra bilder som tydligt 

visar de anställdas namn och deras roller. Dessa kan man klicka på vilket leder till att bilden 

flyttas åt sidan och kontaktinformationen för den specifika personen visas. Där kan man hitta 

personens mail, LinkedIn, Skype och Facebook för eventuell kontakt. Under all denna 

information finns en stor bild med en upplyst filmikon som indikerar att det är en film. Här 

har vi lagt in presentationsfilmen då det är en sorts beskrivning om Ligistfilm och 

regissörerna, som inte skulle passa in under de andra produktionerna då det är vi som har 
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skapat den. Även denna film är länkad till Vimeo och spelas upp när man trycker på den (se 

figur 16). 

 

Figur 16. Fliken "About" med information om företaget, anställda samt presentationsfilmen som ligger underst. 

Slutligen så kommer man till fliken "Contact". Här finns all nödvändig information för att 

kontakta företaget som exempelvis mail, adress, telefonnummer, karta och kontaktformulär 

ifall man vill maila direkt från webbsidan. Kartan som använder sig av Google Maps visar 

kontorets position och är gråvit för att hålla sig till den grafiska profilen av temat. I 

kontaktformuläret kan man skriva ett meddelande till Ligistfilm och fylla i sitt namn, sin egen 

mailadress och ämne som ärendet gäller. Rutan längst ner innehåller kontaktinformationen 

som även finns under "About"-fliken (se figur 17). 
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Figur 17 - Fliken "Contact" med kontaktformulär, kontaktinformation och karta som visar företagets placering. 

I footern, alltså i webbsidans botten, står företagets adress, telefonnummer, mail och även 

ikoner som länkar till kontaktformuläret samt företagets sociala profiler på LinkedIn, 

Facebook och Vimeo. 

13.3.  Resultat  presentationsfilm  

Då presentationsfilmen var helt klar var den exakt en minut lång. Den börjar med att visa 

korta klipp från olika reklamsfilmsproduktioner som Ligistfilm skapat. Detta visar vilka typer 

av produktioner som Ligistfilm varit en del av och visar även deras kvalitét vad det gäller 

filmskapande. För att komplettera filmklippen visas även text för att trycka på vad de kan och 

är bra på, varför man bör välja Ligistfilm om man vill producera en film (se figur 18). 
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Figur 18. Skärmdump ur presentationsfilmen där ett reklamklipp visas i samband med budskap i text. 

Efter att reklamklippen har visats välkomnas tittaren in hos Ligistfilm och får se hur deras 

arbetsplats ser ut och får även insyn i ett internt möte som Ligistfilm har. Denna del i filmen 

visar var Ligistfilm arbetar och får en inblick i hur en vanlig dag hos dem kan se ut. I denna 

fyller även syftet att visa hur en idé kan komma till liv (se figur 19). 

 

Figur 19. Skärmdump ur presentatiosnfilmen där tittaren får se ett möte och hur en idé föds. 

Efter denna del i filmen kastas tittaren in i en studio och får se förarbetet när en kuliss riggas 

upp och får även se hur en riktig reklamfilmsinspelning går till. Delen där kulisser riggas upp 

är ger time lapsen en snabbspolningseffekt över hela processen från en tom studio till en 

färdig kuliss. Under inspelningen visas allt ifrån förberedelse, instruktioner av regissören och 

live scener som spelas in. För att förtydliga finns en hjälptext som berättar att det är en 

reklamfilmsinspelning som pågår och även en text som presenterar regissören (se figur 20). 
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Figur 20. Skärmdump från presentationsfilmen där inspelningsplats visas i samband med hjälptext. 

I segment med reklamfilmsinspelning är det mycket fokus på en av de två regissörerna som 

arbetar hos Ligsitfilm, därför avrundas filmen med klipp på den andra regissören när han 

sitter och klipper ihop en reklamfilm. Detta ger den andra regissören utrymme i filmen och 

framförallt visar denna del redigeringbiten av filmskapandeprocessen (se figur 21).  

 

Figur 21. Skärmdump ur presentationsfilm under redigering av filmen. 

Filmen avrundas till sist med flera filmklipp på Ligistfilms produktioner som visas i samma 

bild för att skapa en häftig effekt som avslut. Framför dessa små filmer som visas en 

animation med Ligistfilms logotyp (se figur 22). 
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Figur 22. Skärmdump ur presentationsfilmen där slutscenen visas med många reklamfilmer i samma bild. 

14. Diskussion och slutsatser 

Vi har i denna rapport undersökt hur en re-design av en webbsida och presentationsfilm kan 

ändra uppfattningen kring företagets image. Efter att har utfört uppdraget och producerat 

dessa två artefakter återstod det att undersöka vilken effekt förändringarna vi gjort hade. 

Detta gjorde vi med hjälp av resultat från användartesterna och tidigare teorier.  

Genom att skala ner webbsidan på information och implementera ett nytt sätt att presentera 

videor på, visade det på att man såg företaget med andra ögon. I användartesterna berättades 

att faktumet att den nya webbsidan är vit gör att den anses vara mindre "mansdominerad" och 

mer flexibel för alla sorter uppdrag. Detta resultat tyckte vi var mycket intressanta och 

positiva för vårt arbete. Faktumet att vi inte använde bilder på de anställda på den nya 

webbsidan trodde vi kunde bidra till att den ses som mindre manlig. Det blir då inte lika 

tydligt att det endast är män som arbetar där. Dessutom menar vi att den svarta färgen som 

var dominerande på den gamla webbsidan kan ha påverkat att de ses som mindre 

öppensinnade och inte lika breda i sitt arbete till skillnad från den nya webbsidan som är vit 

och ljus och kan associeras med en positivare och friare inställning till nya uppdrag. Färgen 

svart kan förknippas med mörker och känns kanske inte lika öppet som en helt vit webbsida 

och därför kan associationer om flexibelt väckas tror vi. 

Enligt respondenterna känns den nya webbsidan anonym då den saknar bilder på de anställda, 

dessutom finns det ingen inblick över arbetsprocessen till skillnad från presentationsfilmen. 
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Av denna anledning blir effekten av presentationsfilmen mer markant då den visar, utöver 

resultatet av produktionerna, framställningen av dem samt de involverade i projektet. 

Förutom detta bidrar filmen till att Ligsitfilm blir mer publik genom att den bjuder in tittaren 

att se vilka som arbetar med produktioner samt deras roller.   

Ligistfilm klargjorde att de ville ha en webbsida som var modern och höll samma nivå 

designmässigt som deras konkurrenter.  För att uppnå detta krav har vi använt oss av Beijers 

(2013) metod att undersöka konkurrerande webbsidor för att få inspiration för design. Detta 

var givet och viktigt val för oss i designprocessen, det hjälpte oss förstå hur liknanden 

verksamheter presenterar sina företag och arbeten. 

Att presentationsfilmen på webbsidan fyllde sitt syfte fick vi klart för oss efter 

användartesterna. Eftersom att några ansåg att webbsidan var fattig på en djupare beskrivning 

om vilka Ligistfilm är och hur de jobbar tyckte alla att presentationsfilmen fyllde det hålet. 

Därför är vi mycket nöjda med resultatet av presentationsfilmen då det just var detta vi var 

ute efter. Att tittaren får en inblick i hur Ligistfilm arbetar och vilka de är var poängen med 

hela filmen, den ska visa att Ligistfilm är kreativa och duktiga och locka nya kunder.   

Tällberg och Paus (2012) berättar att det är viktigt att lägga mycket tid på planerande av film 

och framförallt på redigeringen om den ska se proffsig ut och få ett bra slutresultat. Genom 

att strikt följa dessa direktiv har vi undkommit större problem under utvecklandet. Då vi i 

förväg alltid planerat väl hur filmandet ska gå till steg för steg och vi har spenderat lång tid 

att redigera och klippa om filmen för att få det ultimata slutresultatet. Eftersom vi hade 

planerat väl och räknat in mycket tid för redigering hade vi inga större problem med 

skapande av presentationsfilmen. Tällberg och Paus skriver också hur man kan hålla 

kostnaden nere genom att låna utrustning av kontakter. Även detta har vi haft i åtanke då vi 

inte behövt lägga ner pengar på filmen överhuvudtaget då vi lånat all utrustning av Ligistfilm. 

Hela arbetsprocessen har fungerat mycket bra och till största del utan komplikationer. Detta 

beror till stor del på att vi tittat mycket på andra examensarbeten och tagit till oss tips och 

lärdomar. De hinder som vi stötte på, som exempelvis kommersiell användning av tema 

lyckades vi lösa väldigt fort. En viktig lärdom vi tar med oss av detta är alltid kolla upp 

licenser och rättigheter i förväg. Att inte ta på sig för mycket arbete utan istället dela upp 

arbetet på flera och jobba mer grundligt har varit avgörande för oss. Davidsson Pajala (2013) 

skrev att hon i sitt examensarbete tog på sig alla delar av projektet och att det i slutändan 

försämrade slutresultatet.  
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16. Bilagor 

16.1.  Filmproduktionsbolag  

Nedan är samtliga filmproduktionsbolag som undersöktes i förstudien, länk till deras 

webbsida och skärmdump över startsidan. 

http://www.acne.se/ http://www.adamsky.se/ 

 

http://www.atmosfar.se/ http://edsthlm.se/ 

 

http://fido.se/ 

	  

	  

	  

	  

http://www.kvart.com/ 

http://www.skarp.se/ http://www.standart.se/index.html 
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http://theproducers.tv/work 

 

http://visualart.com/ 

  

16.2.  Modefotografsföretag  

Nedan är samtliga modefotografsföretag som undersöktes i förstudien, länk till deras 

webbsida och skärmdump över startsidan. 

http://www.falkuggla.se/

 

http://www.fotograf.pettermagnusson.se/ 

 

 

http://hidvi.com/

 

 

http://itsvarro.com/ 

 
 

http://www.jadehannah.com/ 

 

 

http://www.kolphoto.se/ 
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http://www.mstudio.se/ 

 

http://pavelmaira.se/ 

 
 

http://www.simonhellsten.com/

 

 

http://www.tobiasbjorkgren.se/ 

 
 

 

16.3.  Presentationsfilmer  

Nedan är samtliga presentationsfilmer som undersöktes i förstudien, länk till deras webbsida 

och en skärmdump över en ruta från varje film. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd52h4NQRcQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMYJt7VMsvY 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk8ZjnSRNno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZXBkXNg1B8 
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https://www.youtube.com/watch?v=n32TZUP_nx0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0k0Af2GZxM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h5i03jlkcjA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pm2Ne -HCz8 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lG7rqFSPwk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJAI9UrVNxo 

 
 



   
 

  49 
 

17. Användartest 

Berätta inför användartesten: 

Beskriv hur du gör och tänker vid uppgifterna.  

Dina svar kommer hanteras anonymt. 

Frågor för båda webbsidorna: 

1. Vilka är det som jobbar på Ligistfilm och vad är de olika personernas titel? 

2. Vad har Ligistfilm för adress? 

3. Hitta klippet “Canal + Elitserien” som är skapat av Clas Lundin. 

4. Vad har de för telefonnummer? 

5. Hitta klippet “Läkarmissionen’’ som är skapad av Peter Mars? 

6. Hur skulle du göra för att skicka ett mail till dem? 

(7.) Titta på presentationsfilmen 

 

Vad är företagets sysselsättning? 

Vad är din uppfattning av företaget? / Associationer av webbsidan 

Hur tycker du att de presenterar sig själva? 

Hur upplevde du navigationen för webbsidan?  

Frågor efter tester på båda webbsidorna: 

Vilken av hemsidorna presenterar företaget bäst enligt dig? 

Fyllde presentationsfilmen något syfte?  

Fick du en annan syn på företaget via filmen eller var den överflödig? 

 

 

 


