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Configura - En informativ reklamfilm

Markus Koskinen, Matias Pietiläinen

Företag vill snabbt och enkelt kunna nå ut till nya kunder med information om sina produkter. Ett led i
rätt riktning är en informativ reklamfilm som kan visas på DVD, men också finnas tillgänglig på
Internet. Denna examensrapport handlar om skapandet av en sådan film. 

Examensarbetet är producerat för ett företag som heter Configura AB. De har utvecklat ett dataprogram
som med hjälp av avancerad 3d-grafik, användarvänliga menyer och intelligenta helhetslösningar gjort
det enkelt att visualisera en tänkt planlösning. 

Filmen handlar om detta program och är producerad av oss från början till slut. 
I rapporten går att läsa om förarbetet med idé och manus. Inspelningsfasen innefattar ljud-, bild-,
effektinspelning samt inspelade sekvenser från programmet. Video- och ljudredigeringen tas upp under
kapitlet om efterarbetet. Rapporten är uppbyggd i kronologisk ordning med fokus på teknik och
svårigheter under arbetets gång.
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Sammanfattning 
 
Företag vill snabbt och enkelt kunna nå ut till nya kunder med information om sina 
produkter. Ett led i rätt riktning är en informativ reklamfilm som kan visas på DVD, men 
också finnas tillgänglig på Internet. Denna examensrapport handlar om skapandet av en 
sådan film.  
 
Examensarbetet är producerat för ett företag som heter Configura AB. De har utvecklat 
ett dataprogram som med hjälp av avancerad 3d-grafik, användarvänliga menyer och 
intelligenta helhetslösningar gjort det enkelt att visualisera en tänkt planlösning.  
 
Filmen handlar om detta program och är producerad av oss från början till slut.  
I rapporten går att läsa om förarbetet med idé och manus. Inspelningsfasen innefattar 
ljud-, bild-, effektinspelning samt inspelade sekvenser från programmet. Video- och 
ljudredigeringen tas upp under kapitlet om efterarbetet. Rapporten är uppbyggd i 
kronologisk ordning med fokus på teknik och svårigheter under arbetets gång. 



Abstract 
 
Companies need to reach out to new customers with product information quick and easy. 
A step in that direction is an informative commercial, which can be seen as a DVD as 
well as on the Internet. This report describes how such a commercial was created. 
 
The degree project is produced for a company called Configura AB. They have 
developed a computer program based on advanced 3-d graphics, user friendly menus and 
custom made solutions that makes it easy to visualise an imagined design plan.  
 
The commercial is about this program and it is produced by us from the beginning to the 
end. In this report you can read about the pre-production, from an idea to a script.  
The production of the film containes sound-, picture-, effect recordings as well as 
recorded sequences from the program. Video- and sound editing can be read in the 
chapter about post-production. The report has a chronological structure with the focus on 
the technique and the difficulties that we have faced during this project. 

 



Förord 
 
Vi vill framförallt tacka Configura som gav oss möjligheten att genomföra 
examensjobbet på deras företag, och då i synnerhet vd Johan Lyreborn, Helena Löfgren 
och vår handledare Johan Bengtsson. 
 
Våra skådespelare och vänner Fredrik Zetterström, Lisa Strindlund, Fredrik Fernlund 
samt Per Isaksson gjorde alla en utmärkt insats för att göra inspelningen möjlig. 
 
Tack också till Eva på Marbodal, Rock-Ragge i Sollefteå, Kalle Widelius och Art på 
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1 Inledning 
1.1 Typografiska förtydliganden 
 
För att underlätta för läsaren börjar vi med att förklara en viktig skillnad mellan 
företagsnamnet och programmet. Då båda dessa går under namnet Configura kommer vi 
framledes kalla programmet för Configura kitchen och företaget för endast Configura. 
Vidare använder vi oss av ordet capture i många sammanhang och då är det inspelning 
från datorskärmen vi syftar på. 
 

1.2 Bakgrund 
 
På Linköpings Universitet, Campus Norrköping ges en högskoleingenjörsutbildning på 
120 poäng som heter Medie- och kommunikationsteknik. Utbildningen ger en gedigen 
bas i bland annat matematik, signalbehandling och elektronisk publicering, men även mer 
tillämpade kunskaper i exempelvis data- och telekommunikation samt datorgrafik.1 
Under utbildningen har vi dessutom fått lära oss hur vi producerar video i kurser som 
exempelvis Linjära medier och Videoproduktion. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete på tio poäng.  
 
Vi har valt att göra examensarbetet på ett företag som heter Configura Sverige AB. 
Företaget har sitt huvudkontor i Linköping, men har även kontor i Göteborg, Grand 
Rapids i USA och Neritz i Tyskland. Configura har utvecklat ett dataprogram som med 
hjälp av avancerad 3d-grafik, användarvänliga menyer och skräddarsydda 
helhetslösningar gjort det enkelt att visualisera en tänkt planlösning. Deras kunder är 
framför allt företag som riktar in sig på försäljning av tänkta planlösningar och andra 
inredningsprodukter. Bland deras nuvarande kunder kan nämnas Kinnarps, Electrolux 
Wascator och Marbodal. Configura grundades 1990 och har sedan dess vuxit till en 
ledande aktör på marknaden med många kunder runt om i världen.2 Under årens lopp har 
företaget utvecklat en serie kraftfulla program där Configura kitchen är det senaste i 
raden. Configura kitchen är i nuläget optimerat för Marbodals sortiment men kan givetvis 
göras om så att det passar för andra kunder. Programmet är mycket välgjort och intresset 
är starkt från de kunder som de når ut till. Problemet för Configura har varit 
marknadsföringen. Ledningen på Configura har under senare år insett vikten av publicitet 
och marknadsföring. Det är svårt att nå ut till kunder runt om i världen enbart med ett gott 
rykte och en välgjord produkt. På grund av detta har det gjorts en del interna försök till 
videoproduktioner men resultaten har inte varit tillfredsställande nog. Verkställande 
direktör Johan Lyreborn hörde talas om vår utbildning och tog därför kontakt med Dag 
Haugum på universitetet med en intresseförfrågan till skapande av en film.  
Det blev tillslut vår uppgift att producera en informativ reklamfilm om programmet 
Configura kitchen.  
                                                 
1 http://www.liu.se/utbildning/program/lith/mk (2005-10-25) 
2 http://www.configura.com (2005-10-25) 
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1.3 Syfte och problemställning 
 
Syftet med filmen är att locka fler företag att använda programmet Configura kitchen och 
samtidigt ge exempel på vad som går att göra med programmet. Filmen ska ha en 
säljande karaktär snarare än en utbildande, där det framgår vad som går att göra hellre än 
att exakt visa hur det går till. Programmets effektiva arbetsflöde ska exemplifieras och 
betona det multifunktionella verktyg som Configura kitchen är. Vidare ska det tydligt 
framgå hur enkelt Configura kitchen är att lära sig att använda, samt hur detta underlättar 
för både säljaren och kunden vid sälj- och orderprocessen. Att säljaren enkelt kan 
visualisera och offerera en lösning som är skräddarsydd för varje enskild kund är också 
viktigt att visa. Det finns vidare ett inbyggt regelverk för hur produkter kan kombineras 
och byggas ihop, vilket minskar onödiga fel i orderprocessen vilket i sin tur medför 
väsentlig tidsvinst. Den stora utmaningen med filmprojektet är att inte uttråka åskådaren 
med fakta och åter fakta utan knyta ihop de uppsatta kriterierna på ett intresseväckande 
och gärna humoristiskt sätt.  

1.4 Avgränsning och målgrupp 
 
Programmet Configura kitchen är mycket omfattande och komplicerat vilket gör det 
omöjligt att beskriva alla ingående funktioner och moment. Filmen skulle bli cirka fem 
minuter lång och kan därför bara ta upp en liten del av innehållet i programmet. För att 
göra den så intresseväckande som möjligt har vi valt att beskriva programmet kring ett 
tänkbart händelseförlopp, med skådespelare och rekvisita. En röd tråd följer hela 
handlingen och endast de viktigaste momenten i programmet tas upp. Dessa moment 
exemplifieras för att snabbt göra betraktaren införstådd i möjligheterna med programmet. 
Speakerrösten förstärker intrycken genom att beskriva både händelseförloppet och 
programmet på ett naturligt sätt. Målgruppen är inköpare och chefer hos potentiella 
framtida kunder till Configura. I övrigt är det viktigt att nämna upphovsrättens roll.  
När ett skarpt projekt som detta skapas så är det oerhört viktigt att se till att det finns 
licenser på de program som används.  

1.5 Metoder och källor  
 
Att producera film kräver ett metodiskt tillvägagångssätt. Vi har läst kurser som Linjära 
Medier och Videoproduktion och har på så sätt fått bra rutin för filmskapandet. Enligt de 
kunskaper vi lärt oss framställde vi ett gantschema med de ingående momenten (se bilaga 
6.1). Det var en bra grund, men liksom de flesta produktioner krävs successiva 
justeringar. Vidare var vi tvungna att utveckla våra kunskaper i en rad olika program som 
vi använder i filmen. Detta gäller Avid Xpress Pro, Adobe After Effects, Discreet 3d 
Studio Max, Discreet Cleaner XL, Adobe Encore DVD samt TechSmith´s Camtasia 
Studio. Informationen om programmen har vi hittat i den inbyggda hjälp som oftast finns 
i programmen, men även Internet, lärarkontakter samt boken Avid Xpress Pro har varit 
till stor hjälp. När det gäller programmet Configura kitchen, som filmen handlar om så 
fick vi under arbetets gång en kontinuerlig utbildning från Helena Löfgren på Configura. 
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1.6 Struktur 
 
Denna rapport har samma uppbyggnad som själva projektet och är skriven i kronologisk 
ordning. 
 
• Förarbete  

I vårt förarbete beskriver vi analys- och manusarbetet. Vi beskriver hur vi först gick 
tillväga och hur vi arbetade fram ett slutgiltigt manus. 

 
• Inspelning  

Inspelningsarbetet är uppdelat i fyra delar, nämligen video-, capture-, speaker- och 
slutligen effektinspelning.   

 
• Efterarbete 

I denna del av rapporten går vi in lite djupare i videoredigeringen, ljudet och berättar 
lite om slutprodukten. 

 
Eftersom examensarbetet är en del av en teknisk utbildning så läggs stor vikt på de 
tekniska delarna av produktionen. Avslutningsvis kommer vi att följa upp med resultatet, 
samt en diskussion. 
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2 Skapandet av filmen 
2.1 Förarbete 

2.1.1 Analys  
Vid vårt första möte på Configura blev vi väl omhändertagna. Johan Lyreborn visade oss 
runt på de olika avdelningarna på företaget och vi fick träffa många av hans medarbetare. 
Han berättade lite om företagets bakgrund, samt vad de gör idag. Efter rundturen satte vi 
oss ner och började prata om utformningen av examensarbetet. Det visade sig att vi skulle 
få stor frihet med produktionen, men nedanstående punkter togs dock upp under det 
första mötet: 

 
• Visa vilket multifunktionellt verktyg som Configura kitchen är. 
• Hur lätt och snabbt programmet är att lära sig och att använda. 
• Hur Configura kitchen underlättar för både säljaren och kunden vid säljprocessen. 
• Visa programmets effektiva arbetsflöde. 
• Förklara det inbyggda regelverket för hur produkter kan kombineras och byggas 

ihop. 
 

Efter mötet var det dags för en snabb genomgång av det program som filmen skulle 
handla om. Vi fick vidare en hel del material och en licens på programvaran så att vi 
kunde sitta hemma och jobba.  

 
Vi började med ett intensivt idéarbete kombinerat med fördjupning i programvaran och 
hade efter några veckor tagit fram en synopsis. I en synopsis berättas hela historien i 
korta drag. Nästa steg blev att utforma en kravspecifikation (se bilaga 6.2). Syftet med 
denna var att i ett tidigt skede klarlägga projektets omfattning och kortfattat beskriva 
idén, det vill säga vår synopsis. På så sätt kunde vi också undvika eventuella missförstånd 
med filmens utformning i framtiden. Efter ytterligare ett möte och ett godkännande från 
Configura så var det dags att utveckla vår idé till ett slutgiltigt manus. 

 

2.1.2 Manus   
Med vår synopsis som utgångspunkt tog vi först fram ett arbetsmanus. Ett arbetsmanus, 
som ibland kallas för grovmanus, är en tidig form av ett slutgiltigt manus. Den kan ibland 
användas på inspelningsplatsen då det slutgiltiga utseendet är svårt att förutsäga.3  
I vårt fall utvecklades arbetsmanuset stegvis till ett slutgiltigt bildmanus, också kallat 
storyboard. Detta eftersom nya idéer uppkom, inspelningsplatserna inspekterades, 
kontinuerliga samtal med vår handläggare Johan Bengtsson på Configura samt Dag 
Haugum på universitetet. Det färdiga bildmanuset innehåller scenbeskrivning, 
kameravinklar, speakermonolog samt förklarande bilder (Se bilaga 6.3).  
Filmen handlar om ett par i 30-årsåldern som inser att de är i behov av ett nytt kök.  

                                                 
3 http://www.itn.liu.se/~dagha/TNM045-2001/manus.pdf  (2005-11-19) 
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Sara är den drivande kraften bakom förslaget och släpar med sin man John till ett antal 
köksbutiker. John är betydligt mindre intresserad av ett nytt kök och anser möjligen att 
det finns viktigare saker att lägga pengarna på. Väl framme vid köksbutiken får de ganska 
snart kontakt med återförsäljaren Carl. Han förstår snabbt att han måste övertyga även 
John till behovet av ett nytt kök och tar dem till datorn med programmet Configura 
kitchen.  
 
Handlingen är ganska enkelt uppbyggd med traditionella roller där det är kvinnan som är 
drivande och mannen är allmänt ointresserad när det gäller allt som har med kök att göra. 
Detta är en väl medveten strategi. Målgruppen är inköpare och chefer hos potentiella 
kunder, en yrkesgrupp som ofta är mansdominerad och med relativt hög medelålder.  
Vi diskuterade också denna rolluppbyggnad med Configura och de delade vår åsikt om 
upplägget. Carl bygger i filmen upp några förslag på potentiella kök men uppmanar strax 
paret att försöka själva. De kommer genast in i hur programmet fungerar och snart är 
John minst lika intresserad av det nya köket som Sara. Deras tidigare obefintliga 
samarbetsförmåga är som bortblåst och givetvis dröjer det inte länge förrän de har skapat 
ett kök som de båda är nöjda med. Carl kommer tillbaka och spelar glad och förvånad att 
de nu har bestämt sig för vilket kök de vill ha, men i själva verket har detta förmodligen 
skett många gånger förut. Slutscenerna omfattar orderbekräftelsen, orderförsändelsen 
samt lite bilder från produktionen. Det modellerade köket som de valt tonas sedan in det 
riktiga köket som de inom snar framtid får monterat. 
 
Här visar vi användarvänligheten och hur roligt programmet kan vara att använda.  
Vi tycker också att vi har fått med de övriga uppsatta kriterierna i filmen. Som nämnt 
tidigare ville vi visa vilket kraftfullt hjälpmedel programmet kan vara. Vi visar också 
arbetsflödet och det inbyggda regelverket genom att bygga upp köket från början till slut 
och även ta med de delar som omfattar orderbekräftelsen, samt att ordern skickas direkt 
till produktionen. Arbetet sätter genast igång eftersom regelverket omöjliggör felaktiga 
artikelnummer eller liknande. 
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2.2 Inspelning 

2.2.1 Video 
Videoinspelningen utfördes i tre olika miljöer. Huvuddelen spelades in då paret befinner 
sig i en butiksmiljö. Efter att ha besökt ett flertal olika köksbutiker i närområdet utan 
tillfredställande resultat, kom vi istället i kontakt med Marbodal Center som är beläget i 
Tidaholm. Det är en stor utställningslokal för enbart Marbodal kök. Eftersom Marbodal 
är en kund till Configura gick det bra att göra inspelningen där på en lördag då lokalen 
var stängd. Eftersom vi bara hade en heldag att disponera till inspelning, krävdes 
noggrann planering av både tid och material (se tabell 1,2 samt bild 1). Ett besök några 
veckor tidigare för att planera inspelningsmiljöer samt ljussättning var också nödvändigt.  
De två andra scenerna utspelar sig i deras gamla och nedgångna kök samt i en 
produktionsmiljö. Platsen för produktionsmiljön är egentligen Carlsbergs 
Norrköpingsdepå men de kameravinklar som valdes gjorde ändå att scenen känns 
trovärdig.  
 
 

Tid Händelse 
ca 06:00 Avresa 
09:00 Framme i Tidaholm 
09:00-10:00 Rekognoscering/Frukost/Smink
10:00-10:15 Genomgång 
10:15-12:30 Inspelning 
12:30-13:00 Lunch 
13:00-15:30 Inspelning 
15:30-16:00 Middag 
16:00-16:30 Städa/Packa 
16:30 Hemresa 
ca 20:00 Hemma 

Tabell 1. Tidsschema och utrustning. 
 

 

  

Kamerautrustning Ljussättning 
JVC GY-DV-500 
(Se även bild 1) 

3st Portabla lampor 
(red hat) 

Kamerastativ Täckpapp till fönster 
Monitor  
3st DV-band Övrig utrustning 
Videokablar Sladdvindor 
Extra batterier Täcksmink 
Sony DCR-PC5E 
(reservkamera) 

Tejp 

  Bild 1. JVC GY-DV-500.         Tabell 2. Utrustning.  
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Tanken var från början att vi skulle ha yrkesmässiga skådespelare. Vi tog kontakt med 
olika amatörteatrar i Östergötland, men på grund av begränsad budget fick vi istället söka 
skådespelartalanger bland våra vänner och bekanta. Efter att ha gallrat bland de sökande, 
hittade vi slutligen tre stycken som vi ansåg skulle passa bra i de tre huvudrollerna, samt 
ytterligare en skådespelare för en mindre roll. Lisa Strindlund spelar den pådrivande frun 
Sara och hennes man John spelas av Fredrik Zetterström. Den något kontroversielle 
återförsäljaren spelas av Fredrik Fernlund. Per Isaksson har en liten roll som 
produktionsledare på fabriken.  
 
Första scenen i filmen beskriver paret på väg mot butiken (se bild 2). Sara nästan ”släpar” 
med sin man mot ingången för att betona speakerns budskap, nämligen att John inte är 
allt för intresserad av köksbutiken. Kläderna som paret har på sig är stilrena utan några 
avvikande färger. Om John exempelvis hade haft på sig en röd tröja så riskerar 
betraktaren att fokusera på endast honom och inte paret som helhet. Röd är en signalfärg 
och drar till sig uppmärksamhet.4 Olyckligtvis har blommorna i nedre högra hörnet denna 
negativa effekt men eftersom paret är i rörelse så har det liten inverkan i denna scen.  
 

 
Bild 2. Paret på väg mot butiken. 

 
Vädret var både till vår för- och nackdel. Fördelen med det mulna vädret var att vi kunde 
undvika skuggor och överexponering av ljuset, men visst hade det sett trevligare ut med 
sol och blå himmel i utomhusscenen. När det gäller inomhusscenerna så kunde vi skapa 
vårt eget ljus istället. Detta gjordes med så kallad trepunktljussättning och består av 
huvudljus (modulation), bakljus och lättningsljus (se bild 3). Huvudljuset placeras i 
kamerans riktning och lyser upp motivet men orsakar skuggor. För att undvika dessa 
skuggor används lättningsljus som placeras på motstående sida om huvudljuset men med 
en större vinkel. Slutligen placeras bakljuset högt upp bakom motivet för att få fram 
konturerna. När vi filmade scener inuti något av köken så var det praktiskt omöjligt att 
placera bakljuset på korrekt position. För att lösa detta problem vinklade vi taklamporna 
för att uppnå en liknande effekt. Det ljus som trots allt reflekterades in via de stora 
fönstren täckte vi för med stora pappskivor. 
                                                 
4 http://staffwww.itn.liu.se/~dagha/TNMK07-2000/bildberattande.pdf 
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Bild 3. Trepunktsljussättning. 

 
Om vi går vidare i handlingen av filmen så träffar paret strax på återförsäljaren. Han har 
ett karakteristiskt återförsäljarutseende med skjorta och slips, även han med ganska 
neutrala färger för att inte dra åt sig omotiverad uppmärksamhet (se bild 4). Med tanke på 
den kameravinkel vi har valt var vi tvungna att placera datormusen på vänster sida men 
hittills har ingen lagt märke till att så är fallet. Vi har valt en ganska vit bakgrund för att 
framhäva skådespelarna och få kontrast till deras kläder. Vi ville vidare undvika 
glansigheten som kan uppstå i deras ansikten med hjälp av matt smink men som synes 
kunde vi inte eliminera denna företeelse helt och hållet. 
 

 
Bild 4. Carl visar upp sitt program. 

 
Scenen nedanför visar då produktionsledaren på fabriken tar emot ordern på sin dator och 
skriver ut och lämnar över den till lagerpersonalen (se bild 5). I denna scen och övriga 
scener som utspelade sig på Carlsberg var vi tvungna att vara försiktiga med vad som 
syntes i bilden.  
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Trovärdigheten minskas givetvis om bakgrunden innehåller pallar med öl och läsk. Här 
har vi dock fått precis den oönskade effekten som nämndes tidigare i texten, nämligen 
överexponering. Scenen spelades in en dag då solen lyste rakt in genom fönstret och utan 
tillgång av något att täcka över fönstren med framstår ansiktet alldeles för rött. Denna 
scen är dock väldigt snabb och påverkar inte filmen nämnvärt. 
 

 
Bild 5. Produktionsledaren vidarebefordrar ordern. 

 
Den sista scenen vi spelade in på Marbodal Center var det kök som fungerar som 
slutgiltigt kök, det vill säga det kök som de slutligen bestämt sig för att köpa (se bild 6). 
Köket visas aldrig upp i någon annan scen under filmen och kunde därför användas som 
“färdigmonterat” kök i deras hem. För att öka trovärdigheten har vi medvetet lite varmare 
färger i denna scen för att få känslan av att paret befinner sig hemma. Vi har även ställt 
fram hushållspapper och ett juicepaket av samma anledning. Denna scen visas i slutet av 
filmen där det uppbyggda virtuella köket tonas in till detta riktiga kök. Där står Sara och 
John och skålar med ett glas champagne.  
 

 
Bild 6. John och Sara i sitt nya kök. 
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Under hela filminspelningen använde vi oss av en stillastående kamera placerad i 
jämnhöjd med motivet, ungefär i brösthöjd. Placeras kameran för högt eller för lågt kan 
detta illustrera makt respektive underlägsenhet.5 Vi har undvikt att använda oss av 
omotiverade zoomningar eller panoreringar eftersom människans öga inte fungerar på 
samma sätt som kamerans lins. Allt detta för att undvika fattigdomskannibalisering, det 
vill säga att budskapet störs på grund av felaktighet. Vidare har vi vid varje ny scen 
vitbalanserat kameran för att få korrekta färger i bilden. Vi valde att spela in scenerna i 
tre olika tagningar och vinklar för att ha ordentligt med klippmaterial vid redigeringen. 
Det visade sig vara ett klokt beslut då vi vid redigeringen upptäckte många felaktigheter 
såsom sladdar eller stativ i bakgrunden. 

 
2.2.2 Capture  
En central del av filmen är inspelningarna från Configura kitchen. För detta ändamål har 
vi använt ett program som heter Camtasia studio från TechSmith. Det är ett program som 
spelar in allt som utspelar sig på skärmen. Start och stopp av inspelning sker med 
kortkommandona F9 respektive F10 på tangentbordet. Den inspelade filen kan sedan 
exporteras i en rad olika format, exempelvis Windows media streaming file (.wmv), 
Quicktime media file (.mov) eller en vanlig avi. Ett problem som förföljt oss genom hela 
projektets gång är kvalitén på dessa capture-klipp och vi har experimenterat med många 
olika metoder för att få ett acceptabelt resultat. En avi-fil ger den bästa kvalitén och 
använder sig i grundläge av Camtasias egen codec till kompressionen. Tyvärr visade det 
sig att TechSmith Screen Capture Codec inte fungerade tillsammans med 
redigeringsprogrammet Avid. Istället fick vi exportera filerna helt utan kompression, 
vilket genererade mycket stora filer. Det bästa resultatet gavs slutligen med hjälp av 
Adobe After Effects exporteringsfunktion. Med Camtasia spelades filerna in med en 
upplösning på 1280 * 1024 bildpunkter. Det är samma förhållande som för DVD och DV, 
alltså ett 5/4-förhållande. Vidare spelades scenerna in med 25 bildrutor per sekund 
eftersom det är standard för det västeuropeiska tv-systemet, PAL (Phase Alternation 
Line)6. Därefter importerades dessa stora filer till Adobe After Effects och exporterades 
slutligen som en bildsekvens med Jpeg-bilder och med 720 * 576 bildpunkter, det vill 
säga kvarhållet 5/4-förhållande men också korrekt antal bildpunkter som överensstämmer 
med DVD-standarden. Det kan tyckas lämpligt att redan från början spela in med 720 * 
576 bildpunkter men vissa av Configura kitchens delar syntes inte med den upplösningen. 
 
I början av capture-scenerna visar vi hela arbetsytan hos programmet (se bild 7). Detta för 
att betraktaren ska få en överblick över programmets olika delar. Med inövade snabba 
musrörelser spelade vi successivt in uppbyggandet av några olika kök och liksom vid 
videoinspelningen gjorde vi om proceduren tre gånger för varje nytt klipp. 

 

                                                 
5 http://www.itn.liu.se/~dagha/TNMK07-2000/bildberattande.pdf (2005-11-19) 
6 Marcus Weise, Diana Weynand, How Video Works (2004) 
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Bild 7. Första skedet i uppbyggandet av köket. 

 
Allt längre in i filmen beskrivs mer och mer detaljer i programmet genom att zooma in på 
de väsentliga delarna av arbetsytan, och på så sätt också få en skarpare bild av menyer 
och knappar (se bild 8).  
 

 
Bild 8. Zoomning av arbetsyta. 
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2.2.3 Speaker   
Redan från början valde vi att göra en film helt utan repliker. En speaker berättar hela 
händelseförloppet, förklarar programmet och kompletterar bildspråket. Detta för att allt 
ska vara väldigt tydligt, få en röd tråd i filmen, samt underlätta för skådespelarna. Denna 
del av manusarbetet gavs därför hög prioritet och finslipades under hela projektets gång.  
När speakermanuset var avslutat kontaktades företaget Widevox som är beläget i 
Linköping. De levererar ljudinspelningar i en mängd olika språk och röster. Vi var 
intresserade av en amerikansk röst då Configura har för avsikt att etablera sig i USA i allt 
större utsträckning och engelskan som är ett internationellt språk fungerar också i de 
flesta andra länder. Vidare var det viktigt att rösten lät trovärdig, tydlig och auktoritär. 
Det handlar om en reklamfilm och det handlar om avancerad teknik. Om detta ska 
förmedlas på ett intresseveckande sätt var det också av stor vikt att rösten inte lät 
monoton och långtråkig. Art på Widevox uppfyllde dessa önskemål och resultatet som 
blev hemskickat till oss bara några dagar senare fungerade alldeles utmärkt.   
 

2.2.4 Effekter 
De effekter vi använder i filmen har skapats i tre olika program. Det kanske mest 
uppenbara programmet är det vi använt oss av vid redigeringen, nämligen Avid Xpress 
Pro, men dessa tämligen enkla effekter tas upp mer i kommande avsnitt om 
videoredigeringen. Övriga effekter vi använt i vår film är gjorda i dels 3d Studio Max 
samt Adobe After Effects.  

   
I 3d Studio Max har vi gjort ”kabeleffekten”(se bild 9). En viktig egenskap i Configura 
kitchen är som tidigare nämnt att ordern görs direkt i programmet och kan med korrekta 
ordernummer sändas direkt till produktionen. Vanligare är att ordern skrivs ner på ett 
papper i butiken och därefter skickas till fabriken. Detta medför inte bara längre tid utan 
möjliggör också risken för felskrivningar. Denna tidsbesparande egenskap hos 
programmet ville vi således framhäva. För att åstadkomma detta skapade vi i 3d Studio 
Max en spline (linje) som vi fäste en virtuell animerad kamera på. Denna spline omslöts i 
en lång och böjd cylinder som symboliserar en bredbandkabel. ”Kabeln” täcktes därefter 
med en grönspräcklig textur för att få en digital upplevelse. Genom att animera kameran i 
hög hastighet uppnåddes den önskade effekten. Ordern anländer till fabriken mycket 
snabbt och filmen fortsätter genom att arbetet genast sätter igång. En del hjälp har 
hämtats från diskussionsforum på Internet. 7
 

                                                 
7 http://www.animate.se/ 
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Bild 9. Kabeleffekten. 

 
Programmet Adobe After Effects har spelat en bredare roll. I detta program skapades en 
mängd kortfilmer som kan synas framför allt i inledningen och avslutningen av filmen. 
After Effects har nämligen stora möjligheter att arbeta med olika lager och är en utmärkt 
plattform för animationer. I exempelvis inledningen finns ett lager med en stillbild på ett 
modellerat kök. Den bilden har täckts över med ett vitt lager som ska symbolisera en 
filmduk. Därefter fås en kort förhandsvisning på fortsättningen genom att en rund cirkel 
rör sig över filmduken och avslöjar lagret bakom, alltså köket. Att köket också är det kök 
som paret i filmen bestämmer sig för att köpa i slutet av filmen är en medveten tanke. 
Betraktaren blir förhoppningsvis nyfiken på vad som döljer sig bakom och vill se mer av 
filmen. I avslutningen visas en bildserie av det färdiga köket och som tidigare nämnts 
övergår bildserien till det riktiga köket genom att tona in från det modellerade köket. 
Avslutningsvis visas fyra sammanfattande meningar om Configura kitchen (se bild 10).  
I After Effects har vi också bearbetat våra capture-filmklipp. Eftersom filmen skulle 
kunna visas på tv så var vi tvungna att reducera flimret. En tv och en datorskärm har inte 
samma frekvens så vi var därför tvungna att lägga på ett lämpligt filter, nämligen ”reduce 
flicker effect”. Detta medför att filmens capture-klipp har något reducerad skärpa men 
efter noga övervägning så var detta en nödvändig åtgärd. 
 

 
Bild 10. Avslutande effekt. 
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2.3 Efterarbete 

2.3.1 Videoredigering  
Under videoredigeringen använde vi oss av ett redigeringsprogram som heter Avid 
Xpress Pro. Detta är ett program som används av professionella aktörer, men som idag 
finns att tillgå i skolans redigeringslabb. Det var inte självklart från början att vi skulle 
använda oss av detta program. Vi övervägde länge att använda oss av Adobe Premiere 
Pro. Det är ett program som vi kommit i kontakt med tidigare och som vi anser vara ett 
relativt lätt program att jobba med, men efter diskussioner med handledaren Dag 
bestämde vi oss för Avid Xpress Pro. Adobe Premiere som finns på skolan är inte 
kopplad till någon DV-spelare och är heller inte testad för detta ändamål. Detta skulle 
kunna orsaka att exempelvis bildrutor försvinner vid exporten, det vill säga att i vissa 
bildrutor så uppkommer vissa bildpunkter med felaktiga färger. I efterhand så hade nog 
Premiere Pro ändå varit att föredra, mycket på grund av kompabiliteten med andra 
applikationer såsom Camtasia Studios. Problemet att vissa bildrutor försvinner vid 
exporten hade vi inte men däremot uppstod liknande problem vid importen av 
klippmaterialet. Det beror dock med största sannolikhet på kameran vi använde oss av, 
alternativt att DV-banden var gamla eller smutsiga. I vissa fall gick det att korrigera detta 
problem genom att klippa bort den felaktiga bildrutan. Detta var framför allt när det inte 
var någon rörelse i bilden, då detta gick bra. Detta problem bidrog dock till att vi i vissa 
fall saknade bra klippmaterial. 
  
Redigeringsarbetet började med en grovsortering av det filmade materialet. De klipp som 
kunde komma till användning fördes över från DV-banden till Avid. Detta gjordes med 
hjälp av en DV-bandspelare. Ljudklippen importerades på liknande sätt. I Avid sorterades 
de olika filerna i olika ”bins”. En ”bin” är en katalog i programmet där klippen förvaras 
och därmed fås en bra struktur på arbetet. Därefter kunde själva redigerandet påbörjas. 
När filmen byggs upp placeras de önskade video- och ljudklippen i en så kallad 
”timeline” (tidslinje). Det är dessa klipp som utgör filmen. Vi använde oss av ett 
videospår och fyra ljudspår, två stycken spår för bakgrundsmusiken i höger och 
respektive vänster högtalare och på samma sätt med speakermonologen. Denna del av 
filmprocessen riskerar ta oerhört lång tid men vi hade stor hjälp av det väl genomarbetade 
bildmanuset. Erfarenhetsmässigt så finns det dock alltid saker som kan förbättras, men 
med tanke på projektets omfattning så gäller det att kunna avluta inom en satt deadline.   
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Under redigeringen har en rad enklare effekter använts och här förklaras några av dessa: 
 

• Picture-in-picture: Precis som namnet låter är det en bild i en bild. Denna effekt 
användes framför allt då Configura kitchen syns på dataskärmen (se bild 11). 
Under inspelningen filmades en svart skärm och med denna effekt kunde vi alltså 
lägga på en bild i efterhand.  

• Color correction: Även här är namnet ganska talande. Med denna effekt 
korrigerade vi scenerna i filmen så att färgerna överensstämde. 

• Scale: Med denna effekt förstoras eller förminskas en bild. 
• Crop: När en bild ”croppas” beskärs bilden så att onödigt material försvinner. 
• Position: Förflyttar bilden i olika riktningar. 
• Fade: En ”fade” eller toning används för att få mjuka övergångar mellan scenerna. 
 

 
Bild 11. Picture-in-picture. 

 
 
En ytterligare effekt som vi provade att använda oss av är så kallad ”chroma-keying”.  
Vi ville i öppningsscenen utanför Marbodal Center ha en trevligare himmel. Detta kan 
åstadkommas med chroma-keying då helt enkelt vissa bestämda färger ”keyas” bort 
(färger avlägsnas). Med hjälp av ett ytterligare bakomliggande lager kan sedan hålet 
täckas igen med lämplig färg. Resultatet blev dock aldrig tillräckligt bra för att kunna 
användas. Discreet Combustion är ett annat program som gör liknade effekter med fler 
avancerade inställningar. Problemet i det fallet var upphovsrätten. Configura hade inga 
planer på att köpa in detta program.  
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2.3.2 Ljud  
Som vi har tagit upp tidigare använde vi oss av en speaker. Denna röst följer med i hela 
filmen. För att vi skulle veta ungefär hur speakern skulle bli, valde vi att spela in en 
svensk speaker först. Rösten vi använde oss tillhör Rock-Ragge, en svensk rockstjärna 
som hade sina storhetsdagar på 50-talet. Rösten var lämplig i många avseenden och hade 
faktiskt kunnat fungera i en svensk version, men inspelningsmiljön medförde ett 
ogynnsamt resultat. Vid redigering till den märkte vi tydligt var i filmen det var för 
mycket tal och var det saknades information. Utifrån det kunde vi redigera speakern och 
sedan får den översatt och inspelad (se bilaga 6.4). När vi sedan la in den korrekta 
speakern, var det bara små justeringar som behövde göras.  
 
Till en början gjorde vi filmen helt utan musik. När vi var klara kände vi att det saknades 
musik i framför allt inledningen. Efter att ha diskuterat detta med Configura, visade det 
sig att de själva hade producerad en del musik. Självklart fick vi tillgång till det 
materialet och det var naturligtvis jättebra, då vi därmed slapp ansöka om rättigheter. 

 

2.3.3 Slutprodukt   
Slutprodukten skulle bli en DVD-utgåva för visning på mässor och konferenser samt en 
webbversion som skulle ligga uppe på deras hemsida. Eftersom arbetsstationen inte var 
utrustad med varken DVD-brännare, DVD-program eller webbproduktionsprogram var 
det nödvändigt att exportera filmen på en mini-DV-kassett. Denna importerade vi därefter 
på en ny arbetsstation utrustad med Avid-programmet, samt de ytterligare nödvändiga 
programmen. Efter nödvändig import på Avid exporterade vi åter igen filmen men denna 
gång som en ”Quicktime Refference File”. Den fungerar genom att endast referera till de 
nödvändiga filerna som ligger på datorn och sparar på så sätt tid. Denna exporterade 
referens fil lästes därefter in i Encore DVD. I detta program kunde vi lägga på en meny 
och därefter bränna ut en DVD-skiva. När det gäller webbversionen så exporterades en 
”.DV-fil” från Avid och sluthanteringen sköttes i Cleaner XL. Slutprodukterna blev en 
DVD-skiva och sex stycken olika webbversioner. Dels i Quicktime som är vanligast på 
Macintosh, samt wmv9 som lämpar sig bäst till Windows Mediaplayer.  
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3 Resultat 
 
Den färdiga produkten är en cirka fem minuter lång informativ reklamfilm om 
programmet Configura kitchen. Configura hade i slutskedet önskemål om en längre 
introduktion och avslutning, vilket genererade i en något längre film än tänkt från början. 
Trots detta lyckades vi hålla oss inom de från början uppsatta ramarna för längden av 
filmen. Vidare ville de ha en DVD-utgåva samt en webbversion till deras hemsida.  
Målen uppfylldes och filmen har också funnits tillgänglig på deras hemsida en längre tid.  
 
Filmen tar upp de viktigaste funktionerna i programmet med hjälp av informativt 
bildspråk och en exemplifierande handling. Speakern förstärker budskapen med tydlig 
och trovärdig beskrivning av det som bildspråket inte förmedlar. Vi hoppas att personer 
som ser filmen förstår programmets möjligheter och blir intresserad av ytterligare 
information.  
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4 Avslutande diskussion 
 
Att skapa denna film var en lång och komplicerad process men också mycket lärorik.  
För det första krävdes en bra idé som också var tvungen att följa vissa uppsatta ramar. 
Det krävdes noggrann planering av tid, utrustning och inte minst pengar. Det kostar 
exempelvis mycket pengar att anlita professionella röstinläsare. Ett annat stort problem 
var att hitta lämpliga skådespelare, men vi hade tur som hittade talanger bland våra 
vänner, med tanke på vår relativt begränsade budget. I övrigt måste ett flertal program 
installeras och läras in och samtidigt måste vi ha upphovsrättens roll i baktanke. 
Kontakter måste skapas och upprätthållas så som exempelvis med Marbodal i Tidaholm, 
Carlsberg och Widevox. Det största problemet var nog att lyckas knyta ihop alla dessa 
faktorer och dessutom göra detta inom en satt tidsram. Filmen blev klar i augusti 2005 
och lämnades in till företaget samma månad. Responsen som vi fick var mycket positiv 
och det dröjde inte länge förrän filmen fanns med på deras hemsida. När det gäller ett 
skarpt projekt som detta så kändes det viktigt att göra jobbet inom satt tidsram även om 
det muntliga avtalet saknar betydelse annat än för den egna ansvarskänslan.  
 
Avslutningsvis kan nämnas att vi båda är nöjda med resultatet men det finns en del saker 
som skulle ha gjorts annorlunda i ett eventuellt liknande projekt i framtiden. När det 
gäller exempelvis tekniken bakom så är det oerhört viktigt att i ett tidigt skede ta reda på 
vilka program som fungerar bäst för ändamålet. Vidare är kompabiliteten mellan dessa 
program lika minst viktig. I framtiden kommer den införskaffade kunskapen av 
programmen och erfarenheten medföra en effektivare arbetsgång.   
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6 Bilagor 
6.1 Gantschema 
 

 
 
Steg1 
 
Analys, research, idéarbete, tidsplan 
 
Steg2 
 
Produktionsavtal, synopsis 
 
Steg 3 
 
Produktionsplanering, bildmanus 
 
Steg 4 
 
Resursanskaffning, materialansamling, inspelningsmiljö 
 
Steg 5 
 
Inspelning 
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Steg 6 
 
Speakerproduktion 
 
Steg 7 
 
Musiksökning 
 
Steg 8 
 
Grafik, animation 
 
Steg 9 
 
Videoredigering 
 
Steg 10 
 
Ljudläggning 
 
Steg 11 
 
Komprimering, konvertering, webbversion, DVD 
 
Steg 12 
 
Rapportskrivning 
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6.2 Kravspecifikation 
 

Kravspecifikation 
 

Informativ reklamfilm – Configura Sverige AB 
 
 

Projektidentitet 
 
 

Beställare:     Configura Sverige AB 
 
Kontaktperson hos beställare: Johan Lyreborn, 013-377801, 070-8984751, 

johan.lyreborn@configura.com 
 
Handledare Dag Haugum, K7513, 011-363129 
 Dag.haugum@itn.liu.se 
 
Projektansvariga Markus Koskinen, 070-5557806 
 Marko530@student.liu.se 
 Matias Pietiläinen, 070-3243242 
 Matpi277@student.liu.se  
 
1 Inledning 
 
Följande kravspecifikation avser produktion av en informativ reklamfilm för att locka nya 
kunder att börja använda Configura. 
 
1.1 Parter 

1.1.1 Beställare 
  

Johan Lyreborn 
Configura Sverige AB 
Drottninggatan 14 
58102 Linköping 

 
1.1.2 Producenter 
 
Markus Koskinen, Matias Pietiläinen 
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1.2 Mål 
 
Syftet med filmen är att locka fler företag att använda Configura och samtidigt ge 
exempel på vad som går att göra med programmet. Filmen kommer att ha en säljande 
karaktär snarare än en utbildande, där det framgår vad som går att göra hellre en att exakt 
beskriva hur detta går till. Programmets effektiva arbetsflöde ska exemplifieras och 
betona det multifunktionella verktyg som Configura är. Vidare ska det tydligt framgå hur 
lätt och snabbt Configura är att lära sig och använda samt hur detta underlättar för både 
säljaren och kunden vid säljprocessen. Säljaren kan enkelt visualisera och offerera en 
lösning som är skräddarsydd för varje enskild kund. Det inbyggda regelverket för hur 
produkter kan kombineras och byggas ihop minskar onödiga fel i orderprocessen vilket 
medför en väsentlig tidsvinst.  
Efter att ha sett filmen ska betraktaren förstå helhetskonceptet och filosofin bakom 
Configura. 
 
1.3. Användning 
 
Målgruppen är potentiella nya kunder till Configura som vill se vad som går att göra med 
programmet. Visningssituationen är i första hand mässor och konferenser där ytterligare 
information om företaget finns att tillgå men filmen ska ändå kunna tala för sig själv.  
 
1.4 Definitioner 
 
Filmen ska distribueras på en DVD i första hand men möjligen ska också en webbversion 
tas fram. Filmens längd kommer att ligga på cirka fem minuter. Vidare ska filmen ha 
både miljö och effektljud samt lämplig musik, med fördel instrumental. Eventuell 
speakerröst kommer att finnas med. I övrigt ska materialet bestå av lämplig grafik, 
stillbilder och rörliga bilder 
 
 
2. Översikt 
 
2.1 I filmproduktionen planeras dessa moment att ingå: 
 

• Analys 
• Research 
• Idéarbete 
• Synopsis 
• Tekniska lösningar 
• Tidsplan 
• Kostnadskalkyl 
• Arbetsmanus 
• Upphovsrätt 
• Produktionsplanering 
• Resursanskaffning 
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• Inspelning 
• Effektljud 
• Musikproduktion/musiksökning 
• Speakerproduktion 
• Grafik/animation 
• Videoredigering 
• Ljudläggning 
• Komprimering/konvertering 

 
3 Synopsis 
 
3.1 Övergripande synopsis i punkform 
 

• Ett nygift par som besöker Marbodal för att köpa ett nytt kök. 
• Blir väl mottagna av en trevlig återförsäljare. 
• Återförsäljaren introducerar paret till configura och visar lite exempel på hur 

deras blivande kök skulle kunna se ut baserat på deras planritning över köket. 
(övergripande, introduktion, exemplifierar) 

• Återförsäljaren blir tvungen att lämna paret ett kort ögonblick (ex telefonsamtal), 
men uppmuntrar paret att pröva lite själva. (enkelt att lära sig, lätt och roligt att 
använda) 

• Paret diskuterar energiskt fram till ett tänkbart kök, men stöter på lite problem på 
vägen. (inbyggda regelverket, specialfunktioner) 

• Återförsäljaren kommer småleende tillbaka, nöjd över att hans säljknep återigen 
gått i lås. Han ser det entusiastiska paret så gott som klara med deras drömkök. 
Han löser deras problem med programmets specialfunktioner. (effektivt 
säljverktyg, speciallösningar) 

• Återförsäljaren plockar enkelt fram offerten och avslutar affären. 
(multifunktionellt verktyg) 

• Återförsäljaren skickar ordern till produktionen. (tidsparande helhetslösning, 
arbetsflödet avslutas) 

• Bilder från produktionen. 
• Avslut 1: En lastbil som åker iväg. Avslut 2: Bilder från paret i sitt nya kök. 
  

3.2 Eventuella tekniska effekter 
 

• Paret bygger upp sitt drömkök i configura, samtidigt som de står mitt i 3d-vyn av 
programmet. Detta för att få en känsla av att de drömmer sig bort och att köket 
snabbt byggs upp i bakgrunden. Det virtuella köket övergår till ett verkligt kök 
med en fade. (Detta kräver greenscreen, eventuellt Discreet Combustion licens, 
eventuellt studiotid hos SVT, möjligen kamerahyra och mycket tid.) 

• När ordern skickas över till produktionen ska snabbheten åskådliggöras i en 
digitalvärld. Betraktaren följer ordern exempelvis genom att följa en signal i en 
kabel som snabbt hamnar hos produktionen. Dator 1 – 3d – Dator 2. (Detta kräver 
en licens av Discreet 3D Studio Max, eventuellt Adobe After Effects). 
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6.3 Bildmanus 

Bildmanus
configura kitchen

 
 

Speaker: Configura - We represent the next 
generation of kitchen design software.

Scenbeskrivning: Intro med Configuras logotyp.

Scenljud: Instrumental musik som bygger upp 
förväntningarna.

Scen 1
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Speaker: Det här är John och Sara. De har nyligen 
flyttat in i sitt drömhus. Nåja, nästan i alla fall. Köket 
har väl sett sina bästa dagar, även om John inte verkar 
lida alltför mycket av detta faktum. Saras 
övertalningsförmåga har i alla fall fått John att hänga 
med på ett antal köksvisningar, med mager utdelning. 
Dyrt blir det och så är det ju så svårt att se vad man får 
för pengarna. Inspirationen är väl inte på topp när det är 
dags igen. 

Scenbeskrivning: I den här scenen får vi träffa 
det nygifta paret John och Sara som står i sitt gamla och 
nergångna kök. 

Kamera: Rakt framför paret. 

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik. 

Scen 2

 
 

Speaker: (Kontinuitet från tidigare scen.)

Scenbeskrivning: Paret går in i butiken.

Kamera: Framför ingången. Paret går in i butiken. 
Vi följer med kameran tills de har gått in.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 3
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Speaker: Allt verkar väldigt bekant. Johns 
avmattade intresse i kombination med Saras entusiasm 
ser ut att leda till ännu ett misslyckande. Hennes tappra 
försök till uppmuntran lämnar ett magert resultat. 
Situationen verkar hopplös…

Scenbeskrivning: Paret ser sig omkring inne i 
butiken.

Kamera: Övergripande bild. Kameran placerad i 
mittgången. De går sakta mot kameran, båda ser sig 
omkring. Sara stannar upp o tittar lite närmare på detta 
kök. John följer med.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 4

 
 

Speaker: (Kontinuitet från förra scenen.)

Scenbeskrivning: Paret kollar in kök lite 
närmare.

Kamera: 3 vinklar. 1:Huvudvy på Sara o John med 
köket i bakgrunden. 2: Sara i närbild 3: John i närbild. 
Inne i köket så pekar Sara på luckor, kranar o dylikt o 
tittar förhoppningsfullt på John. John är ointresserad 
och skakar på huvudet, tittar på klockan.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 5

 

  27 



Speaker: Då dyker riddaren... förlåt, försäljaren Carl 
upp. Sara, som verkar ha bäst koll på läget, förklarar 
snabbt deras situation och Carl inser direkt att här krävs 
ett kraftfullt hjälpmedel.

Scenbeskrivning: Paret träffar återförsäljaren.

Kamera: 3 vinklar. En på Carl, en på paret och en på
alla. Bild 1: Carl går fram till paret. Bild 2: Carl och 
paret står och pratar. Bild 3: Carl småler och föreslår för 
paret att följa med bort till datorn och pekar bortåt. Bild 
4: John ser väldigt skeptisk ut.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 6

 
 

Speaker: Ok, där har vi alltså en skiss på det 
nuvarande köket. Ska bara mata in lite mått och sånt, så
ska det här snart vara fixat.

Scenbeskrivning: Paret står vid återförsäljarens 
dator. Sara lämnar fram en ritning till Carl. Carl tittar på
lappen och börjar knappa samtidigt som Sara pratar och 
beskriver köket med gestikuleringar och pekar på
skärmen.

Kamera: En på skärmen och en på ritningen. 

Återkommande scener: En på alla tre, en på John, en på
Sara och en på Carl. 

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 7
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Speaker: Ska bara mata in lite mått och sånt, så ska 
det här snart vara kirrat!

Dags att övergå till den mer kreativa biten. De 
automatiska funktionerna gör att objekten faller på plats 
där de hör hemma. Carl justerar därefter höjd och bredd 
på objekten inom ramarna för vad tillverkaren kan 
producera. Programmet nekar till storlekar som inte är 
standard men det går givetvis att utföra speciallösningar 
enligt kundens önskemål. 

Capture: Ett kök börjar byggas från grunden. 
Väggar och dörr kommer på plats. Därefter över- och 
underskåp.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 8

 
 

Speaker: Saras uppdämda behov nästan överrumplar 
Carl men tack vare programmets snabbhet och 
flexibilitet lyckas Carl parera ordflödet på ett sätt som 
gör honom nästan lite stolt. De olika vyerna gör det lätt 
för paret att följa uppbyggandet av köket o de ser också
hur priset successivt ändras. Carl börjar bli varm i 
kläderna. 

Scenbeskrivning: En kort scen där man ser Saras 
”gestikulera”. Sen åter till Capture. En scen då Carl ser 
stolt ut. Åter till Capture. 

Kamera: Vy framifrån på alla tre, vy på Carl.

Capture: Köket får vitvaror, bänkskivor, diskho och 
slutligen en köksö.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 8 forts
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Speaker: Johns lite avvaktande hållning börjar vittra 
ner i rask takt. Carl har på bara några minuter byggt upp 
ett kök, inte så olikt det de har hemma men betydligt 
fräschare och köksön var nog ingen dum idé.                                                               
-Ööh, kan vi inte ha en sån där kromad stor fläkt? En 
sån som Steve och Anna har. (John)                                
-No problemo! (Carl) 

Scenbeskrivning: John börjar bli intressesrad
och vill nu också vara med och bestämma lite. Pekar 
lite på skärmen och gestikulerar.

Kamera: En vy på John och Carl samt en på
skärmen. Sedan åter Capture.

Capture: Den gamla fläkten byts ut mot en ny stor 
fläkt. Sedan renderade bilder på köket.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 9

 
 

Speaker: Jaha då har vi John med på tåget också. 
Det gick snabbt som vanligt. Dags för fas två. Carl 
lämnar paret ensamma med uppmaningen att prata 
igenom hur de gemensamt vill att deras kök ska se ut 
och varför inte testa lite själva i programmet.

Scenbeskrivning: Carl lämnar paret ensamma 
vid datorn.

Kamera: En vy rakt framifrån på alla tre. 

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 10
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Speaker: Diskussionen är snabbt igång. Sara börjar 
prata om vitvarorna...                                          
-Skulle det inte se ganska snyggt ut med något lite 
modernare? Vänta, jag ska visa. (Sara)                                       
-Ehh! Ska vi inte vänta på försäljaren...(John) 

Scenbeskrivning: Paret står själva framför 
datorn och diskuterar livligt.

Kamera: En vy på paret framifrån, en på Sara och 
en på John.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 11

 
 

Speaker: Sara lär sig snabbt hur programmet 
fungerar. Menyerna är logiska o det dröjer inte länge 
innan hon hittat sitt kylskåp...                                           
-Nå vad tycks? (Sara)                                              
-Perfekt! Prova o ändra materialet på skåpsluckorna och 
bänskivorna. (John)                                                        
Paret har roligt medan de fortsätter att diskutera o det 
verkar som om de hittar lösningar som passar båda två. 
Programmet har fångat bådas uppmärksamhet.

Scenbeskrivning: Paret diskuterar sig fram om 
hur de vill att deras kök ska se ut och utför dessa 
ändringar.

Kamera: En vy på paret framifrån och en närbild på
Sara och en på John.

Capture: Tar bort befintliga vitvaror och ersätter de 
med snyggare. Sedan renderade bilder på olika kök. 

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 12
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Speaker: Här kommer Carl och han konstaterar till 
sin glädje att hans koncept åter igen har gått i lås. John 
och Sara får känna att de har fått byggt upp sitt kök 
nästan helt själva och exakt som de båda vill. Nu är det 
bara att avsluta affären.

Scenbeskrivning: Carl kommer tillbaka med ett 
leende på läpparna och ser att hans säljknep återigen 
tycks ha gått i lås.

Kamera: Vy framifrån på alla tre.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 13

 
 

Speaker: Carl fyller i alla formaliteter och går 
igenom offerten med paret. Då informationen från 
Configura är fullständig minimeras riskerna för fel i 
orderprocessen.

Scenbeskrivning: Carl tar fram ritningar och 
offerten, avslutar affären och skickar beställningen till 
produktionen.

Kamera: En vy på alla tre framifrån.

Capture: Bilder från offerten

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 14
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Speaker:

Scenbeskrivning: Efter att Carl har klickat sänd 
så får man följa orderns ”väg” genom en internetkabel
(fixar vi med hjälp av 3d Studio Max).

Capture: Klick på sänd/ok-knapp

Scenljud: Elektroniskt ljud. 

Scen 15

 
 

Speaker: På bara ett ögonblick kommer ordern fram 
och arbetet kan genst sättas igång. Nu dröjer det inte 
länge förrän paret fått sitt drömkök uppmonterat.

Scenbeskrivning: Då ordern dykt upp hos 
produktionen ska bilder från hur en lastbil lastas, eller 
andra bilder från produktionen visas. En känsla av att 
köp- och orderprocessen fortsätter ska förmedlas.

Capture: En bild på en orderlista

Kamera: Vy rakt framifrån på person som tar emot 
order. En vy bakifrån på en lastbil då den blir lastad.

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 16
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Speaker: Vem önskar inte att kunna visa 
verkligheten innan den existerar. Som säljare av 
planlösningar och inredningsprodukter är det här ett 
reellt problem. Configura har utvecklat ett koncept som 
med hjälp av avancerad 3d-grafik, användarvänliga 
menyer och skräddarsydda helhetslösiningar gjort 
drömmen till verklighet för alla som snabbt och enkelt 
vill visualisera en tänkt planlösning.

Scenbeskrivning: Bildspel på det färdiga köket. 
Slutligen en vy i programmet på köket i samma vinkel 
som paret står i verkligheten. En fade från programmet 
till det färdiga köket.

Capture: Renderade bilder från det färdiga köket.

Kamera: Vy framifrån på paret som står i det 
färdiga köket

Scenljud: Neutral bakgrundsmusik.

Scen 17

 
 

Speaker: Configura - Save time, increase sales, 
reduce costs and have fun doing it!

Scenbeskrivning: Avslut med Configuras
logotyp och eventuella eftertexter.

Scenljud: Musiken blir först högre och sedan tonas 
det ner.

Scen 18
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6.4 Speakermanus 
 
Scene 1  
 
(This is John and Sara.) They have recently moved in to their dream home. Well, 
almost… The kitchen is not in its best condition, although this doesn’t seem to bother 
John that much.  
Sara’s powers of persuasion got John to agree to join her in visiting a few kitchen 
exhibitions but with little result. It is expensive, and it’s hard to see what you get for your 
money. The inspiration isn’t at its peak when it’s time for the next exhibition. 
 
Scene 2 
 
Everything seems normal. John’s pale interest and Sara’s enthusiasm,   it looks like yet 
another failure. Her brave attempt of encouragement leaves no result. The situation is 
hopeless… 
 
Scene 3 
 
Then a knight in shining armour… oh sorry, the salesman Carl turns up. Sara, who is the 
one with the knowledge, quickly explains their situation and Carl realises straight away 
they are in need of help from a powerful source. 
 
Scene 4 
 
Ok, here we have an outline of the kitchen. I’m just going to enter some measurements 
and soon everything will be alright.  
 
Scene 5 
 
It’s time for the more creative part. The automated functions make the objects fall into 
the places where they belong. Then Carl adjusts the height and width of the objects 
according to what the manufactures can produce. The program denies non-standard sizes 
but of course special solutions can be made if the customer requires. 
  
Scene 6 
 
Sara’s pent up need almost surprises Carl but thanks to the programs speed and flexibility 
Carl manage to fend off the verbal flow in a way that almost made him a little bit proud. 
The different views make it easy for the couple to follow the build up of the kitchen and 
to see how the price is gradually changing. Carl is starting to feel at home. 
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Scene 7 
 
John’s pending position is deteriorating rapidly. Carl has, in just a few minutes, built a 
new kitchen not so far off from their old kitchen but a lot more stylish and the kitchen 
island wasn’t a bad idea. 
 

-         Emmh, can’t we have one of those big chromed fans? Like the one Steve and 
Anna have. (John) 

-         No Problemo! (Carl) 
 
 
Scene 8 
 
Well now we have John with us. That went quick as usual. It’s time for phase two. Carl 
leaves the couple alone with the invitation to discuss how they want their kitchen to look 
like and why not try out the program. 
 
 
Scene 9 
 
The discussion is soon in full bloom. Sara starts talking about fridge/ freezers… 

-         Wouldn’t it be nice if we had something more modern? Wait I’ll show you. 
(Sara) 

-         Ehh! Shouldn’t we wait for the salesman…? (John) 
 
 
Scene 10 
 
Sara is learning quickly how the program works. The menus are logical and it doesn’t 
take long before she has found her fridge… 

-         Well, what do you think? (Sara) 
-         Perfect! Now try and change the material of the cupboard doors and on the 

benches. (John) 
 
The couple is having fun while they are continuing their discussion and it seems as they 
have found solutions that will fit them both. The program has caught their attention.  
 
 
Scene 11 
 
Here’s Carl and he can happily state that his concept yet again has succeeded. John and 
Sara get the feeling that they have built their kitchen almost by themselves and exactly 
how they wanted. Now there’s only to close the deal. 
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Scene 12 
 
Carl is filling out all the forms and is going through the quotation with the couple. As the 
information from Configura is complete it minimizes the fault risk in the ordering 
process. Following the couples approval the information is sent electronically to the 
manufacturer.  
 
Scene 13 
 
In an instant the order arrives and the work can immediately begin. 
 
Scene 14 
 
Who doesn’t want to able to show the future before it exists. As a salesman for design 
planning and interior equipment this is a real problem. Configura has developed a 
concept based on advanced 3-d graphics, user friendly menus and custom made solutions 
which can make dreams a reality for anyone who wants to quickly and simply visualise 
an imagined design plan.     
 
Scene 15 
 
Configura - We represent the next generation of kitchen design software. 
 
 
 Scene 16 
 
Configura - Save time, increase sales, reduce costs and have fun doing it! 
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