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Denna rapport tar upp problemen kring en DVD- och VHS produktion där en kamera har använts vid tre
olika föreställningar, för att i redigeringen sedan ge sken av att ha varit flera kameror vid ett tillfälle.
Arbetet är utfört åt manskören �Decibello� i Stockholm, och är en dokumentation av deras deltagande i
en stor julkonsert i Berwaldhallen. Målet är att skapa en produktion åt denna kör, och samtidigt utröna
om det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart att använda metoden med endast en kamera för att
dokumentera en händelse som upprepas flera gånger, istället för att använda flera kameror vid ett
tillfälle. Rapporten tar i kronologisk ordning upp de problem som uppstått, och visar hur det har lösts
eller kringgåtts. Hela produktionen beskrivs, från rekognosering och planering till kopiering. Resultatet
visar att redigeringen tar allt för lång tid mot det som vinns i resursutnyttjande i början, på grund av
olikheter mellan föreställningarna och kontinuitetsproblem, och metoden rekommenderas således inte i
detta fall. Det finns dock fall då enkamerasystem kan vara lämpligt, och då är det mycket viktigt att ta en
�Mastershot� som kan användas som bas vid redigeringen. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport tar upp problemen kring en DVD- och VHS produktion där en kamera har 
använts vid tre olika föreställningar, för att i redigeringen sedan ge sken av att ha varit 
flera kameror vid ett tillfälle. Arbetet är utfört åt manskören ”Decibello” i Stockholm, 
och är en dokumentation av deras deltagande i en stor julkonsert i Berwaldhallen. Målet 
är att skapa en produktion åt denna kör, och samtidigt utröna om det är praktiskt och 
ekonomiskt försvarbart att använda metoden med endast en kamera för att dokumentera 
en händelse som upprepas flera gånger, istället för att använda flera kameror vid ett 
tillfälle. Rapporten tar i kronologisk ordning upp de problem som uppstått, och visar hur 
det har lösts eller kringgåtts. Hela produktionen beskrivs, från rekognosering och 
planering till kopiering. Resultatet visar att redigeringen tar allt för lång tid mot det som 
vinns i resursutnyttjande i början, på grund av olikheter mellan föreställningarna och 
kontinuitetsproblem, och metoden rekommenderas således inte i detta fall. Det finns dock 
fall då enkamerasystem kan vara lämpligt, och då är det mycket viktigt att ta en 
”Mastershot” som kan användas som bas vid redigeringen.



Abstract 

 
This report deals with the problems regarding a DVD and VHS production, where one 
camera recorder has been used at three different performances, to later be edited into one 
performance, that appears to have been shot with three different cameras. The project is 
conducted for the choir “Decibello” in Stockholm, and is a documentation of their 
participation of a major Christmas concert in Berwaldhallen. The goal is to create a 
production to this choir, and at the same time investigate the practical and economical 
sides of using the one camera method, in order to document an occurrence that is 
repeated several times, as opposite to using several cameras at one occurrence. The report 
chronologically handles the arisen problems, and explains how they have been solved or 
avoided. The entire production process is described, from the recon and planning to the 
copying of the finished product. The result shows that the editing process is to time 
consuming in regard to what is gained in resource use at first, and due to indifferences 
between the different performances and continuity problems, this method is not 
recommended in this case. However, there are situations where a single camera 
production is preferred, and in these cases it is important to shoot a Mastershot that can 
be used as a base for the editing.   
 
 
 
 
 



Förord  
 
 
Jag vill framförallt tacka Stockholms körförbund, och då i synnerhet kören Decibello, för 
att jag fick möjlighet att göra denna DVD-produktion åt dem. Dessutom vill jag tacka 
personalen på Kungliga Tekniska Högskolans - Advanced Media Technology för lån av 
kamerautrustning. Slutligen vill jag också tacka Dag Haugum vid Linköpings Universitet 
som har ställt upp som handledare. 
 
 
Christian Engström, 2006-03-30 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under utbildningstiden på högskoleingenjörsprogrammete Medie- och 
kommunikationsteknik om 120 poäng lärs en rad olika färdigheter inom medieområdet 
ut. Kunskaper inom digital bildbehandling, matematik, signalbehandling, grafisk teknik, 
videoproduktion och projektstyrning ger goda förutsättningar för ett självständigt 
examensarbete inom videoproduktion.  
 
Jag valde att göra en DVD-produktion åt kören Decibello, som består av ett 50-tal 
medlemmar och har sin verksamhet i Stockholm. Kören började som ett projekt där det 
skulle bevisas att medelålders män utan tidigare sångkunskaper på kort tid skulle kunna 
genomföra en föreställning. Trots en initialt stor skepsis mot projektet blev 
föreställningen en succé. Dessutom ville inte kören splittras efter föreställningen, utan 
fortsatte att arbeta med nya föreställningar. Kören är på amatör/hobbynivå, men med stort 
engagemang från medlemmarna uppnås ändå relativt professionella resultat, och kören 
har regelbundna shower. Något som har saknats har varit en bra dokumentation, och med 
anledning av detta blev jag ombedd att göra en DVD och VHS-produktion vid deras 
julkonsert. 300 körsångare skulle samlas i Berwaldhallen för ett julframträdande. 
 
Då jag endast hade tillgång och resurser till en kamera och en kameraman, riskerade 
föreställningen att bli dokumenterad ur endast en fast vinkel, något som betraktaren 
mycket snabbt tröttnar på. I dagens snabba medieklimat är klippen sällan mer än några få 
sekunder. Ett statiskt klipp på 1 timme och 15 minuter är då ohållbart. Tre olika 
föreställningar med samma innehåll skulle dock äga rum efter varandra, vilket innebar en 
möjlighet att senare redigera föreställningen för att ge sken av att allt filmats under endast 
en föreställning, med tre olika filmkameror, från olika vinklar. 
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1.2 Problemställning 
 
Är det praktiskt och ekonomiskt försvarbart att använda ett enkamerasystem vid 
dokumentation av tre lika tillfällen, för att i redigeringen sedan kunna göra om det för att 
ge sken av att vara ett trekamerasystem använt vid ett tillfälle? 
 
 
1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka problemet, och att komma med 
rekommendationer inför framtida arbeten. 
 
Målet är att till Decibello kunna leverera en professionell dokumentation av deras kör- 
framträdande, i form av en DVD eller en VHS beroende på önskemål. Då 
dokumentationen troligen kommer ha en plats i videosamlingen för att kunna visas för 
vänner och bekanta, ställs också krav på en visuellt tilltalande förpackning, vilket därför 
också inkluderas i målet. 
 
Målet är också att efter utfört projekt kunna bedöma lämpligheten i att använda endast en 
kamera vid en dokumentation av en given händelse som upprepas vid flera tillfällen. 
 
 
1.4 Avgränsningar och målgrupp 
 
Målgruppen är de körmedlemmarna som ingår i kören Decibello. Här var det viktigt att 
göra en tydlig avgränsning, då det totala antalet körsångare under julföreställningar var 
cirka 300 stycken. Eftersom beställaren endast var Decibello, anpassades det visuella 
materialet till den målgruppen. Då närbilder och liknande förekommer visar de främst 
medlemmarna i denna kör, samt andra huvudpersoner. Det var också känt vilka andra 
personer som hade någon typ av relation till medlemmarna i Decibello, vilka också fick 
extra uppmärksamhet.  
 
Dokumentationen var endast av själva föreställningen, intervjuer eller liknade med 
huvudpersoner förekommer inte, ej heller någon form av metadokumentation1 om 
produktionen. Någon tidskompression används heller inte, då körmedlemmarna önskade 
se föreställningen på 1 timme och 15 minuter i sin helhet. 
 
Målgruppen för rapporten är studenter på Medie- och kommunikationsutbildningen med 
kännedom om grundläggande tekniska begrepp. 
 
 

                                                 
1 Se ordlista 
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1.5 Metod och källor 
 
Mycket av kunskaperna som används kommer från det jag har lärt mig i utbildningen. 
Kunskaperna inom signalbehandling kom till god användning vid den digitala 
ljudbehandlingen, då exempelvis lågpassfilter, högpassfilter och notchfilter användes för 
att ta bort oönskade ljud. Den digitala bildbehandlingen bidrog till kunskaper om bästa 
sätt att justera kontrast och vitbalans för ett konsistent resultat, samt spelade också en stor 
roll vid omslagsdesignen. Kurser inom videoproduktion och projektstyrning ger sig 
självklart som bra källor till relevant kunskap för projektet. Slutligen var kursen grafisk 
teknik till god hjälp vid tryckandet av omslagen. Nya kunskaper behövdes dock också 
hämtas in om DVD-produktion och filmredigering, vilket till största del gjordes via 
instruktionsböcker till programmen Adobe Premiere 6.5 samt Adobe Encore DVD 1.0. 
En skriftlig källa som kunde användas som ett uppslagsverk och handledning är Martha 
Mollisons ”Producing Videos-a complete guide”. 
 
Själva arbetet med en DVD-produktion ställer också stora krav på planering och metodik, 
vilket noggrannare beskrivs i de kommande kapitlen.  
 
 
1.6 Struktur 
 
Rapportens struktur speglar projektets, och kan indelas på följande vis; Först beskrivs de 
förberedelserna som gjordes; planering, införskaffande av utrustning, själva utrustningen 
samt rekognoseringen. Vidare presenteras de olika problemen som uppstod vid 
inspelningen, och avslutningsvis behandlar rapporten efterbearbetningen. Redigeringen 
diskuteras i detalj, och de problem som uppstod berörs. Själva genomförandet av 
DVD/VHS-produktionen beskrivs också här, och slutligen tillverkningen av omslaget. 
Efterarbetet är den största delen av detta examensarbete, varför också största 
tyngdpunkten av rapporten kommer att behandla detta område. 
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2 Produktionen 
 
2.1 Förberedelser 
 
Vid en videoproduktion är planeringen av stor vikt. Många gånger finns det bara ett 
tillfälle då inspelningen kan ske, exempelvis vid ett framträdande eller liknande. Även 
om det är en regelrätt filmproduktion är det av stor vikt att ha en tydlig planering, då 
många människor är samlade vid ett tillfälle till en oftast mycket stor kostnad. Det är då 
av stor vikt att arbetet flyter smidigt utan onödiga uppehåll. Denna produktion hade 
endast en kamera, men eftersom det inte fanns utrymme för misstag då framträdandet 
endast skulle ske en dag lades stor vikt vid planeringen. 
 

2.1.1 Planering 
Innan själva inspelningsdagen skedde en tät kommunikation med beställaren, för att 
klargöra exakt vad som önskades. Här framgick också att dokumentationen skulle 
koncentrera sig på kören Decibello, men ändå ge ett helhetsintryck från framträdandet. 
Under diskussionen kom vi också fram till att många närbilder på ansikten skulle tas 
med, för att öka värdet för körmedlemmarna som antagligen skulle visa filmen för släkt 
och vänner. Körledaren kontaktades och tillstånd att få filma erhölls.  
 
Tre olika föreställningar skulle äga rum direkt efter varandra samma dag, om vardera 75 
minuter. Åtgången av videoband beräknades därefter. Ett problem som då uppkom var att 
de flesta videobanden endast räckte i 60 minuter, vilket skulle innebära ett filmbyte. 
Detta filmbyte under showen skulle innebära en risk att missa en del av föreställningen. 
För att undvika att detta klipp skulle ske samtidigt vid alla tre filmbyten schemalagdes de 
till att ske vid olika tillfällen. Vid den första föreställningen skedde det efter 45 minuter, 
vid den tredje efter 55 minuter. 55 minuter valdes före att låta filmen gå helt slut till 60 
minuter, för att på så sätt ge möjlighet att själv välja ett lämpligt tillfälle, exempelvis 
mellan två låtar. Till den andra föreställningen införskaffades ett extra långt specialband 
som räckte i 90 minuter. Med ett extra reservband blev det totalt sex stycken DV-band. 
Alla dessa märktes innan föreställningarna med vilken föreställning de tillhörde, och om 
de var band ett eller två, för att på så sätt spara tid under bandbytet, och undvika problem 
med förväxling. 
 
Den första föreställningen planerades att spelas in från en sittplats längst fram för att ge 
bra närbilder. Anledningen till att det var just den första föreställningen som spelades in 
längst fram var helt enkelt att jag endast hade möjlighet att få en biljett till denna 
föreställning. Egentligen hade det varit bäst att filma längst bak första gången, eftersom 
detta skulle ha inneburit att jag fick en ”Mastertape”2 från hela föreställningen på en 
gång. Dessutom skulle jag då ha fått en bra överblick av vad som skedde under showen, 
och på så sätt varit mer beredd på vad som skulle ske. Vid detta tillfälle hade jag dock 
möjlighet att närvara vid hela generalrepetitionen, så jag visste vad som skulle ske.  
 
                                                 
2 Se ordlista 

 4



Det blev istället den andra föreställningen som planerades till att spelas in längst bak. 
Bandet från den föreställningen skulle alltså fungera som en ”Mastertape” av hela 
föreställningen, så att det alltid skulle finnas filmat material från en given händelse. 
Denna teknik används också i vanlig filminspelning, där ofta en sådan tagning görs 
utöver de olika delklippen.3 Den sista föreställningen var tänkt att filmas ovanifrån en 
balkong, för att ge klipp med andra perspektiv. Jag visste också att den sista 
föreställningen skulle ha mindre publik, vilket innebar större rörelsemöjligheter på den 
annars fulla balkongen. 
 
Det optimala hade varit att kunna koppla in sig på mixerbordets ljudsystem under den 
andra föreställningen, och ha det som ljudkälla. På så sätt hade jag fått ett väl mixat ljud, 
kombinerat från de mikrofoner som solosångarna använde samt de som hängde ovanför 
kören på olika ställen. På grund av vaga upphovsrättsliga motiveringar fick jag dock inte 
tillstånd att tappa ljud från mixerbordet, vilket var mycket synd.  

2.1.2 Utrustning 
 
2.1.2.1 Kamerautrustning 
 
Från AMT-Advanced Media Technology på KTH kunde en professionell DV-kamera 
lånas utan kostnad. Kameran var Canon XL-1, som ger möjlighet till noggrann kontroll 
av inspelningen. Kameran har en bra inbyggd riktad mikrofon, och använder 3CCD chip, 
som innebär att det finns en sensor för röd, en för grön och en för blå. Detta ger en 
betydligt bättre bildkvalitet än videokameror för hemmabruk som endast använder sig av 
ett chip för alla färgerna. Kameran ger också möjlighet att ställa in bländare, vilket kan 
användas för att kontrollera skärpedjupet. En stor bländare har ett lågt f-nummer, medan 
en liten bländare har ett stort f-nummer. Detta beror på att det är delar av ljusöppningen 
som beskrivs. Om kameran ställs in på bländare 3,5 innebär det att slutaren är en 
tredjedel av fullstorlek, vilket innebär ett kort skärpedjup4. Detta korta skärpedjup kan 
vara lämpligt då en person önskas urskiljas från bakgrunden. Andra faktorer som 
påverkar skärpedjupet är brännvidden. Ju högre brännvidd som ställs in, desto kortare 
skärpedjup. Den sista faktorn för skärpedjupet är avståndet, där ett kortare avstånd 
innebär ett kortare skärpedjup.5

 
Videobanden som användes var 5 stycken 60 minuters DV-band, och ett 90 minuters DV 
band. Dessutom användes ett stadigt stativ från Manfrotto för att ge stabila bilder. 
Till stillbildsfotograferingen för omslaget användes en analog systemkamera, Canon EOS 
300v. 

                                                 
3 Marita Mollisons, Producing Videos-a complete gudie, s.340. 
4 Med skärpedjup menas den del av bilden som är skarp. 
5 Martha Mollisons, Producing Videos-a complete gudie, s.15. 
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2.1.2.2Programvara 
 
Adobe Premiere 6.5 
 
Premiere är ett icke-linjärt videoredigeringsprogram med många möjligheter till god 
videokontroll. Efterarbeten med bildkvalitet och färgbalans kan göras, och smidiga 
redigeringsalternativ finns. Programmet och dess verktyg bygger på den analoga 
videoredigeringens logik, och lämpar sig därför också för dem som är vana att redigera 
analogt. Upp till 99 olika spår kan redigeras samtidigt, med övergångar emellan dem. 
Ljudspåret syns också, vilket är mycket nödvändigt för synkning mellan olika spår.6

 
Sony Soundforge 6.0 
 
Soundforge är ett professionellt ljudredigeringsprogram som lämpar sig väl för 
inspelning, redigering och analysering av ljud. Programmet möjliggör noggranna 
inställningar av samplingstäthet med mera.7

 
Adobe Encore DVD 1.0 
 
Encore är ett lättanvänt DVD-mastäring program som baserar sig på mallar, där 
användaren lätt kan modifiera eller byta ut de tidigare mallarna. På så sätt kan 
användaren utan tidigare kunskaper relativt snabbt skapa sin produktion. Då Adobe står 
bakom även detta program innebär det smidig interaktion med Premiere, och Photoshop.8

 
Adobe Photoshop 6.0 
 
Photoshop är ett välkänt professionellt bildbehandlingsprogram som tillåter noggrann 
kontroll av bilden. Upplösning, färgstyrning, kontrast och bildskärpa med mera kan 
justeras. 

                                                 
6 http://www.adobe.com/products/premiere/main.html 
7 http://www.sonymediasoftware.com/Products/ShowProduct.asp?PID=961 
8 http://www.adobe.com/products/encore/pdfs/encore_overview.pdf 
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2.1.2 Rekognosering 
 
Vid genrepetitionen utfördes en noggrann rekognosering för att säkerställa lämpliga 
platser att filma ifrån samt att få en överblick av lokalen och dess ljus. Möjligheten att 
närvara under generalrepetitionen innebar också att jag kunde veta vad som skulle hända 
i showen, och kunde på så sätt vara beredd och ha kameran riktad mot den kommande 
händelsen. Placering av eluttag och liknande undersöktes också, då kamerans batteritid - 
trots två extrabatterier - inte skulle vara tillräcklig för de tre långa föreställningarna. Den 
andra föreställningen skulle spelas in längst bak vid mixerbordet, där det fanns tillgång 
till eluttag och skarvsladd. Under genrepetitionen passade jag också på att fotografera 
stillbilder med systemkameran tänkta att användas till omslaget. Eftersom genrepet inte 
hade någon publik, kunde jag diskret röra mig till platser där jag kunde fotografera som 
inte skulle vara möjliga under själva föreställningen. Ett exempel på ett sådant foto var 
närbilden på pianistens händer under showen.  
 
En sista rekognosering utfördes också två timmar innan första föreställningen, då också 
riggningen av stativ och liknande skedde. Under denna andra rekognosering kunde jag 
också samtala med mixerpersonalen, och ställa in skärpan i förväg med mera. Samtidigt 
fick jag också en blick av vilket typ av ljus de skulle använda, och vart jag kunde vara. 
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2.2 Inspelning 
 
I god tid före första föreställningen var jag på plats och riggade utrustningen, kopplade in 
skarvsladdar med mera. Berwaldhallen är en stor sal med en bred scen längst fram, och 
omges av en balkong som sträcker sig hela vägen runt parketten och scenen. Den första 
föreställningen spelades in från första parkett, den andra längst bak, och den tredje från 
balkongen. Vitbalansen ställdes också in och justerades för att ge en varm karaktär, 
lämpad till en julföreställning. 
 
 

 
 
 
Fig. 2.2 

2.2.1 Föreställning 1 
Jag hade en biljett till den första föreställningen längst fram nära mitten på första parkett, 
vilket underlättade närbildstagningen (Se Fig. 2.2 kamera 1). Trots att inga huvuden var 
ivägen för filmandet fanns ändå liknande problem med diverse mikrofonstativ och 
dekorationer. Ett annat problem med att sitta på första raden är att vinkeln blir underifrån, 
vilket ger en reserverad och överlägsen bild av personen som filmas. Samtidigt ger det 
dock ett mäktigt intryck, som fungerade väl vid inzoomning på solosångare. Den fasta 
positionen på en sittplats innebar också ingen möjlighet till att röra sig i sidled. Jag 
lyckades dock få många fina närbilder. En brist i planeringen var att jag inte hade bestämt 
mig för att ta endast bildmaterial från första föreställningen, och ta ljudet från en annan. 
Jag var orolig att en störning som en hostning eller liknande skulle förstöra ljudmaterialet 
från en annan föreställning, varför jag också koncentrerade mig på att ta upp ljud under 

 8



denna föreställning. Det var svårt att övervaka ljudnivån samtidigt som jag filmade utan 
stativ. Körsången varierade mycket i intensitet, vilket ledde till att jag ständigt var 
tvungen att justera ljudnivåskruven på filmkameran. När jag gjorde det var det svårt att 
hålla kameran stadigt. Detta försvårades extra eftersom kameran var inzoomad, och varje 
rörelse jag gjorde fortplantades. En darrning på 1 mm förstärks många gånger. Det trånga 
utrymmet längst fram omöjliggjorde dock användande av stativ. Min rekommendation 
blir att inte bry sig om ljudet då närbilderna tas, om inte en separat ljudoperatör finns. 

2.2.2 Föreställning 2 
Den andra föreställningen filmades längst bak vid mixerbordet där jag kopplade in 
kameran till nätdrift via eluttaget (Se Fig. 2.2 kamera 2). Trots att jag innan den första 
filmningen hade sett generalrepetitionen innan var det till större fördel att verkligen ha 
sett första föreställningen istället. Jag var nu bättre förberedd på vad som skulle ske i 
nästa ögonblick. Enligt planeringen skulle denna inspelning ske helt på stativ med en 
statisk komponering av bildrutan som gav överblick över hela kören samtidigt som jag 
skulle fokusera på ljudupptagningen. Jag insåg dock under föreställningens gång att det 
var ett ypperligt tillfälle att få videoklipp från en annan vinkel, och började ta sådana 
också. Att frångå från planen att filma ett ”mastershot”9 som alltid skulle finnas som 
räddning var ett mycket stort misstag, som skulle komma att leda till stora problem vid 
redigeringen. Detta ledde också till att jag inte hela tiden kunde koncentrera mig på 
ljudet, och ljudnivåproblem uppkom också på denna inspelning. Dessutom var oturligt 
nog flera besökare i publiken förkylda, och hade valt att sitta långt bak för att inte störa, 
vilket innebar att många hostningar fastnade på bandet.  
 
Vid inzoomningar med video arbetar man på följande vis: Först sker en inzooming utan 
att bandet rullar, då skärpan ställs in i det inzoomade läget. Sedan zoomar man ut, och 
bandet rullar. När inzoomingen sen sker slutar det med en skarp närbild. Om skärpan 
istället ställs i det utzoomade läget, kommer bilden att bli oskarp vid inzoomningen. Då 
jag hela tiden ville ta upp ljud, lät jag dock kameran ständigt spela in. 

2.2.3 Föreställning 3 
 
Under den sista föreställningen var många platser på balkongen lediga, så jag kunde röra 
mig relativt fritt på övervåningen (Se Fig. 2.2 kamera 2). Denna föreställning såg jag 
också mest som komplement till de två tidigare, och koncentrerade mig här mer på att få 
intressant bildmaterial. Kameran spelade således inte ständigt in, utan gjorde så endast då 
ett klipp var komponerat. Denna utgångspunkt för filmningen gav också möjlighet till att 
filma publiken. Eftersom beställaren ville att dokumenteringen skulle ske i realtid var det 
viktigt att kunna ha intressant bildmaterial mellan sångerna, och då publiken applåderade 
vid dessa tillfällen var det nödvändigt med sådant bildmaterial. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att det vore lämpligt att ha en extra person som kunde 
sköta ljudet, så att tre fullständiga korrekta ljudupptagningar kunde ske från de olika 
föreställningarna. Vidare kan också nämnas att kameran borde ha lämnats i samma 

                                                 
9 Se ordlista 
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komponering på stativet under den andra föreställningen, så att det fanns konsistent 
bildmaterial från hela andra föreställningen, med undantag från filmbytet.  
 
 
2.3 Efterbearbetning 
 
En stor del av arbetstiden kom att användas inom redigeringen. Omfattningen av det 
inspelade materialet från de olika föreställningarna var tre timmar och 45 minuter, från 6 
olika DV-band, som skulle synkroniseras ihop till en föreställning. 

2.3.1 Redigering 
 
2.3.1.1 Inläsning 
 
De olika banden var noggrant märkta med vad de innehöll, så jag kunde föra över dem i 
kronologisk ordning till datorn. Överföringen skedde genom att DV-bandet stoppades in i 
DV-kameran, som i sin tur via Firewire anslöts till datorns PCI-kort, som för övrigt 
inhandlades och installerades för ändamålet. I Premiere ställdes sedan ”Capture-mode” 
in, och begränsningen på klippets längd sattes till oändligt. Det som normalt sker är att 
man tittar igenom bandet och bestämmer vilka klipp som ska tas med, så att endast det 
som verkligen ska användas förs över till datorn. Jag hade dock bara tillgång till kameran 
under en begränsad tid, och hade helt enkelt inte tid att titta igenom all film och 
bestämma vilka klipp jag skulle ta. Detta förfarande lämpar sig också bättre vid en vanlig 
filmproduktion, där det kan ske 10 klipp av samma händelse innan skådespelarna gör allt 
exakt rätt. Vid min typ av produktion där allt material skulle med, lämpade det sig bättre 
att ta med allt material på en gång. Detta innebar dock mycket långa klipp att hantera, 
något som tog stor plats på datorn, över 100 Gigabyte med okomprimerad film. 
 
2.3.1.2 Genomsökning 
 
När materialet väl var överfört till datorn började arbetet med att titta igenom allt 
material. Varje föreställning var på 1 timme och 15 minuter, och varje band gicks igenom 
noggrant och bra och dåliga delar av bandet markerades med så kallade ”markers” som 
kan placeras vid ett exakt ställe i klippet. Jag upptäckte nu också att de första fem 
minuterna av bandet från den första föreställningen hade skadats digitalt, och kunde 
därför inte användas. När alla banden var genomsökta och problempartier då kameran 
varit skakig, hostningar eller liknande störde var märkta, samtidigt som de bra partierna 
med de finaste klippen var märkta, uppstod problemet att det vid vissa ställen i 
föreställningen inte fanns något band som hade ett bra material. Vissa saknade bra ljud, 
medan andra saknade bra bild. I vissa fall saknades båda. Största anledningen till detta 
var problemet med det första bandet, samt att jag inte hade låtit kameran vara helt stilla 
under den andra föreställningen. Med facit i hand skulle jag definitivt låtit kameran varit 
helt stilla under en föreställning, för att på så sätt alltid ha en ”räddningsbild”. Om ljudet 
dessutom hade kunnat tappas från mixerbordet under denna föreställning hade jag haft ett 
mycket bra utgångsmaterial, som sedan kunde kompletteras med bilder från andra 
föreställningar. Även om inte ljudet kunde tas från det stora ljudsystemet, hade en 
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stillastående kamera haft en relativt god ljudupptagning som kunnat användas som ett 
bättre huvudspår än det jag hade. 
 
 
2.3.1.3 Synkronisering och klippning 
 
Vid synkroniseringen och klippningen av de olika föreställningarna var det viktigt att 
läpprörelserna stämde överens med ljudet. Det var också viktigt att rörelser och liknande 
hängde ihop, vilket kallas kontinuitet. 10 Om exempelvis dirigentens händer är lyfta i ett 
klipp, måste de vara det i även nästa klipp från en annan vinkel, och en annan 
föreställning. 
 
Klippningen skedde en låt i taget, där bandet från de olika föreställningarna delades in i 
olika spår i redigeringsprogrammet Premiere. Bandet från den andra föreställningen 
utsågs till huvudspår, och dess ljudspår blev nyckeln i synkroniseringen. Låten klipptes 
och synkroniserades sedan via ljudspåren, där markeringarna också fanns. Övergångarna 
kunde ske med antingen snabba klipp som helt bytte till en annan föreställning, eller med 
en så kallad ”cross-fade” då genomskinligheten hos det förra klippet sakta ökades tills det 
var helt borta. Vid ett sådant klipp är det viktigt att båda spåren innehåller bra material 
under hela klippet. 
 
Ett problem som uppkom var olikheten mellan föreställningarna. Dels genom att olika 
sånger kom på olika plats i föreställningarna, men också att körerna inte sjöng lika snabbt 
vare gång. Detta innebar att en låt som var synkroniserad mellan de olika 
föreställningsspåren i början, inte var det en minut senare. Problemet med sångtakten 
löstes genom att varje föreställnings spår delades upp i mindre bitar, som kunde flyttas 
för att synkroniseras igen då spåret från en annan föreställning användes. Detta kunde 
innebära cirka 20 olika spår av samma föreställning med små klipp. Jag var tvungen att 
vara noga med att komma ihåg vilket spår som var aktivt, och vilket spår som ljudet togs 
ifrån, samt vilket klipp som tillhörde vilken föreställning. Detta löstes med noggrann 
märkning av alla spår. Ibland störde dessutom hostningar och annat ljudspåret från den 
andra föreställningen, som var huvudljudet, varpå jag var tvungen att göra en smidig 
övergång till ett annat ljudspår mitt i låten. Detta skedde genom en noggrann 
synkronisering och en crossfade av ljudspåren. På bild på nästan sida 2.3 visas hur det 
ena ljudspårets volym dras ned (röd linje), medan det andra ljudspåret dras upp till 
normalnivå vid samma tidpunkt. 
 

                                                 
10 Martha Mollisons, Producing Videos-a complete gudie, s.385 
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Bild. 2.3 
 
Problemet med olikheterna mellan föreställningarna visade sig extra mycket då jag skulle 
klippa en pardans från tre olika föreställningar. Paret hade naturligtvis inte dansat på 
exakt samma sätt på exakt samma ställe under de tre föreställningarna. Ändå ville jag 
klippa mellan de olika föreställningarna mitt i en snurr. Detta problem löstes genom att 
inte visa omgivningen, och eftersom scengolvet såg likadant ut överallt märktes inte att 
paret var på olika platser mellan klippen. För kontinuiteten var det viktigt att matcha 
snurrens rörelser i klippet. 
 
Det tekniska problemet med det första bandet löstes genom att göra en annan 
introduktion till produktionen med en rubriktext som visade sig då introduktionssången 
började, samt med material från en annan föreställning. Det största problemet som 
fortfarande delvis är olöst är att jag inte lät kameran stå helt stilla under föreställning två, 
varför det ibland inte finns material att arbeta med. Detta ledde till att det stundtals syns 
kameraskakningar och inzoomningar i slutproduktionen. 
 
Redigeringen var mycket tidsödande, och tog i snitt över en timme per minut med färdig 
film. Vid noggranna övergångar mellan de olika föreställningarna skedde redigeringen 
filmruta för filmruta, med 25 bilder per sekund. 
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2.3.1.4 Filmförbättring 
 
Premiere tillhandahåller en rad verktyg för filmförbättring. Kontrast och färgbalans 
justerades i efterhand för att de olika föreställningarna skulle passa in med varandra. Det 
finns också verktyg för signalbehandling, med filter som lågpass, högpass, bandpass, 
lågstopp, högstopp bandstopp och notch. Ett lågpass-filter innebär att låga frekvenser 
tillåts passera, medan ett högpassfilter tillåter högra frekvenser. Ett bandpassfilter låter 
frekvenser inom ett visst område passera, och blockerar de andra. Stoppfiltrerna fungerar 
på motsvarande sätt, med de blockerar istället ett frekvensområde. Dessa olika filtertyper 
användes för att få bort oönskade ljud som hostningar och elkabelsbrum. Värt att nämna 
är att det är mycket svårt att få bort en hostning om sången ligger på samma frekvens. Då 
hostningens tas bort försvinner också delar av sången. Om så var fallet togs istället 
material från en annan föreställning. Då en kvinnlig soloartist sjöng i en hög frekvens 
samtidigt som hostningar och andra störljud förekom, kunde dock ett högpassfilter ta bort 
de oönskade störningarna. 
 

2.3.2 DVD-produktion 
 
När klippningen och den övriga redigeringen av filmen var klar användes programmet 
Adobe Encore DVD för att framställa en DVD-produktion. Först ritades ett schema över 
menysystemet upp på papper för att få en logisk navigering. Encore erbjuder användaren 
att använda ett mallsystem, där man genom att byta och utöka en mall relativt lätt kan 
skapa en DVD-produktion.11 Menysystemets grund är att användaren kan välja att spela 
filmen direkt, eller välja alternativet att spela upp en speciell sång. För att ge användaren 
en tydlig bild av vad som väntar användes också bilder från framförandet av den låten i 
menysystemet. Dessa bilder togs från bildrutor i själva filmen. Bakgrundsbilden till 
DVD-produktionen kom från fotografier tagna med systemkameran under själva 
föreställningen. Trots att fotona togs analogt framkallades de till CD-skiva för att undvika 
att behöva skanna dem. Menysystemet fungerar på följande sätt. En markering läggs in 
på den plats där varje låt börjar, och dessa markeringar kopplas sedan till menyn. Även 
fjärrkontrollens knappar ”titel” och ”meny” kopplades till grundbilden och menybilden så 
att användaren lätt ska kunna avbryta sitt tittande mitt i och smidigt välja en ny låt. 
 
När väl DVD-produktionen var klar återstod kopieringen. Först skapades en ”Master”, 
där kopieringsskyddet ställdes in på oändligt många kopior. Denna DVD försluts sedan 
och förvaras på ett säkert ställe.  Sedan skapas en ”Copy”, som även den har oändligt 
många kopieringsmöjligheter inställt. Själva kopiorna har sedan ett kopieringsskydd som 
förhindrar någon kopiering, för att undvika att någon körmedlem börjar göra kopior som 
han sedan säljer. ”Copy-DVDn” användes sedan om extra kopior behöver göras, för att 
inte slita på ”Master-DVDn”. Om sedan ”Copy-DVDn” skulle bli sliten eller försvinna 
kan ”Master-DVDn” användas för att skapa en ny sådan.12

                                                 
11 Hjälpdokumentation i Adobe Encore 1.0 
12 Martha Mollisons, Producing Videos-a complete gudie, s.340 
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2.3.3 Överföring till VHS 
 
Överföringen till VHS var en mycket tidsödande process då den till skillnad från DVD-
kopieringen behövde ske i realtid. Datorns TV-utkort kopplades till en vanlig 
videobandspelare med en s-video kabel och ljudkablar för stereoljud, via en SCART-
adapter. Innan och efter själva föreställningen lades svart film till. Anledningen till detta 
är att videons inspelning ska hinna komma igång kvalitetsmässigt innan själva materialet 
överförs. Den svarta videon efteråt syftade still att undvika att själva 
redigeringsprogrammet och datorns skrivbord blev synligt efter föreställningen, vilket 
annars blev fallet. I Premiere valdes alltså exportering, och när den svarta filmen börjat 
exporteras ställdes videon in på inspelning. Även här var det viktigt att vänta på att 
exporteringen började, då själva redigeringsprogrammet annars blev synligt i början på 
VHS-bandet. Sedan fick överföringen stå på i 1 timma och 30 minuter för varje VHS-
band, som av naturliga skäl inte hade något menysystem för de olika låtarna. 
 

2.3.4 Omslag 
 
Under VHS-kopieringen utnyttjades tiden till arbete med omslaget till det båda 
produktionerna. Bilderna som användes var tagna med den analoga systemkameran och 
sedan digitalt framkallade på CD. Programmet var Adobe Photoshop, där bilderna 
beskars och justerades till 300 dpi för bästa utskriftskvalitet. Tryckeriet ”ABA” 
kontaktades för att diskutera ICC-profiler13, i syfte att få en noggrann färgkontroll. 
Adobe RGB 1998 valdes som ICC-profil. Bilderna justerades också till mättnad och 
skärpa.  
 
Måtten till VHS- och DVD-omslagen uppmättes från vanliga filmer, och mallar för dessa 
skapades sedan i Photoshop. Eftersom många skulle ha dessa i sin videosamling var det 
viktigt att även omslagets kant såg bra ut. Från Internet hämtades därför också DVD och 
VHS logotyper för att ge ett seriöst intryck där de placerades på kanten av omslaget. 
 
När VHS-omslagen redan var utskrivna i färg från tryckeriet upptäcktes ett mindre 
stavfel, som ledde till att omslaget behövde rättas till och skrivas ut igen. Detta ledde till 
extra onödiga kostnader, och visar på vikten av att någon annan noggrant kontrollerar 
texten, då den som har skrivit den tror sig veta vad som står, och inte ser felen. Trots den 
extra kostnaden valde jag självklart att rätta till stavfelet, eftersom filmen troligen skulle 
ha en plats i deras videosamling. 
 
 

                                                 
13 Se ordlista. 
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3 Resultat och diskussion 
 
Resultatet blev en DVD och VHS produktion på vardera 1 timme och 15 minuter, där det 
inspelade materialet från tre olika föreställningar klipptes ihop till en enda med god 
kontinuitet. Ett omslag skapades även anpassad till de båda produktionerna. DVD-
versionen har också ett övergripande menysystem där användaren smidigt kan välja den 
önskade låten, något som är väl uppskattat för den som vill visa sin favoritlåt eller den låt 
där han själv syns mycket för släkt och vänner. Körmedlemmarna blev mycket nöjda med 
produktionen, varför de målen kan anses vara uppfyllda. 
 
Att använda en kamera vid inspelning av en händelse som upprepas flera gånger och 
sedan redigera detta material så att det ger sken av att ha varit flera kameror på plats vid 
ett tillfälle har både fördelar och nackdelar.  
 
3.1 För- och nackdelar vid enkameraproduktion 
 
Till fördelarna hör att mer material insamlas, och intressanta händelser är då mer troliga 
att dokumenteras än om endast en föreställning har filmats. Detta var också körens 
önskemål, då de ville att alla tre föreställningar skulle filmas. På så sätt kunde också 
deras bästa presteringar från de olika omgångarna samlas till en enda, vilket gav skenet 
av att de var duktigare än de egentligen var, och på så sätt stolt kan visa produktionen för 
sina vänner. En annan fördel är de begränsade resurserna som tas i anspråk under själva 
inspelningen, med endast en kamera och en person som sköter ljud, video och 
stillbildsfotografering. De små resurserna innebär att utrustningen är smidig att bära, samt 
att den som dokumenterar kan hålla en låg profil på platsen. 
 
Nackdelarna vid denna typ av produktion är dock många. En person kan inte göra både 
en god ljudinspelning och videoinspelning, i synnerhet inte med samma enhet. Detta blir 
extra tydligt då en körsång varierar mycket i intensitet, och ljudet riskeras att bli 
distorderat innan kamerans egen ljudinställning kan justera det. Detta problem kan dock 
minskas, vilket tas upp i kapitel 4. Vidare krävs en mycket stor extra arbetsinsats vid 
redigeringen, då de olika föreställningarna ska redigeras till en enda. Faktumet att 
föreställningarna är olika, att kören sjunger olika fort och att personer inte står på samma 
ställe i de olika föreställningarna innebör stora problem vid kontinuiteten. Den kostnaden 
som till en början sparas in då inhyrande av personal och extra kamerautrustning undviks, 
förloras senare då redigeringsarbetet tar många gånger längre tid än vad det skulle ha 
gjort om flera kameror använts samtidigt.  
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3.2 För- och nackdelar vid flerkameraproduktion 
 
En enkameraproduktion som blir en flerkameraproduktion efter redigeringen kunde 
alternativt ha spelas in som en flerkameraproduktion från början. Detta hade också 
inneburit fördelar likväl som nackdelar. Till fördelarna hör att alla vinklar tas samtidigt, 
vilket förenklar kontinuiteten. Alla dessa vinklar sparas samtidigt och kan sedan blandas i 
redigeringen. Om en kamera skulle få problem kan de andra dessutom fortfarande spela 
in. Till nackdelarna hör att utrustningen kostar mycket och tar mycket plats, samt att 
många personer behövs för att hantera den. Om kamerorna inte är sammanlänkade kan 
det uppstå problem med vitbalans. Dessutom innebär även detta sätt mycket redigering.14 
Dessutom kan de vara problem att så många personer rör sig på ett känsligt ställe. 
Tillstånd för att så många filmar kan vid vissa tillfällen helt enkelt inte alltid fås. 
 
 
Slutsats 
 
Redigeringsarbetet tar mycket tid i anspråk, och trots den extra kostnaden för personal 
och utrustning vid en flerkameraproduktion blir enkameraproduktionen troligtvis dyrare. 
Det blir således - vid en sådan föreställning som denna - varken praktiskt eller 
ekonomiskt försvarbart att använda denna metod. Om jag skulle göra detta igen, med 
liknande premisser, i syfte att göra någon ekonomisk vinning, skulle jag inte använda 
metoden med enkamerasystem som blir flerkamerasystem.  
 
Om beställaren kräver att 100 % av föreställningen dokumenteras i realtid, och man kan 
göra valet att använda flera kameror, blir svaret på frågeställningen att inte använda 
metoden med en kamera som redigeras till att bli flera. Ibland finns dock inte dessa krav, 
och ibland finns det endast tillgång till en kamera. Det finns då sätt att lösa en 
enkameraproduktion på ett så bra sätt som möjligt, vilka nämns i nästa kapitel. 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Martha Mollisons, Producing Videos-a complete gudie, s.310 
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4. Rekommendationer  

 
Vid många tillfällen kan det endast finnas tillgång till en kamera, samtidigt som kraven 
och svårigheterna på synkronisering och kontinuitet är lägre. I så fall kan ett 
enkamerasystem som blir ett flerkamerasystem vara en lösning, där det är viktigt att 
kunna arbeta på bästa sätt för att undvika problem och minimera ett onödigt svårt 
redigeringsarbete. 
 
I ett sådant generellt fall rekommenderas noggrann planering, som sedan följs. Om 
möjlighet finns bör en rekognosering ske innan, gärna under generalrepetitionen, där 
olika kamerapositioner kan bestämmas. Lämpligen görs den första inspelningen långt bak 
där kameran hålls statisk eller endast mycket långsamma och små redigeringar görs, så att 
hela bildmaterialet alltid kan användas. Det bästa är här om kameran kan kopplas in till 
mixerbordet, så att ett färdigmixat och kvalitativt ljud alltid finns. Detta ljudspår kommer 
att vara av bättre kvalitet än det som upptas med kameramikrofonen, och bör användas 
som huvudspår för synkroniseringen. Om det av olika anledningar inte går att koppla in 
sig mot mixerbordet rekommenderas att ljudet spelas in separat från en mikrofon som 
hänger över kören. Medan kameran står stilla på stativet och spelar in en ”Mastershot”, 
med ett extra långt band som räcker under hela föreställningen, kan den som 
dokumenterar koncentrera sig på att övervaka ljudnivån. Saknas möjlighet att arrangera 
en separat mikrofon bör denna inspelning koncentreras på att endast få ett bra ljud, utan 
att röra kameran överhuvudtaget. På så sätt undviks att zoomljud eller 
kamerahanteringsljud fastnar på bandet. Efter denna första föreställning bör den som 
dokumenterar ha en bra överblick av hur föreställningen utspelar sig, även om det inte 
fanns tillfälle att närvara under generalrepetitionen. Nu finns också en färdig 
originalinspelning, med ljud och bild som är välfungerande under hela tiden. Skulle det 
vid något tillfälle ha uppkommit störningar på vare sig ljud eller bild, kan detta antecknas 
och kompletterande inspelningar kan göras vid nästa föreställning. 
 
De följande föreställningarna ägnas åt att skaffa inklippsbilder. Med fördel sker en av 
dessa inspelningar från en plats långt fram, där närbilder kan tas. Om kameran placeras 
nära behöver zoomen inte användas lika mycket, och kameraskakningar minimeras. Trots 
att inzoomningar inte bör göras allt för ofta, är de ibland önskvärda. Då är det viktigt att 
komma ihåg att först ställa skärpan i det inzoomade läget, innan filmandet börjar. Det är 
också önskvärt att en föreställning filmas ovanifrån, så att även publiken kan 
dokumenteras, något som är extra viktigt om realtidsdokumentation önskas. I så fall 
måste det finna bildmaterial från tiden mellan låtarna som framförs, där publiken ibland 
kan tänkas applådera.  
 
Vid själva redigeringen behövs endast en person, och där rekommenderas att allt material 
överförs tills datorn för redigering om utrymmet ger möjlighet till detta. Redigeringen bör 
ske på en separat hårddisk från den där operativsystemet ligger, på grund av risken för att 
den havererar. När produktionen är i princip klar rekommenderas att en backup tas på 
materialet till ytterligare en hårddisk, så att möjlighet till senare förbättringar finns även 
om arbetsdisken måste användas till något annat projekt. 
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Vid dokumentation av scenframträdanden är en del olika moment att vänta som 
exempelvis körsång, solosång, dans, konferencierprat, pianospel, instrumentsolo, samt in 
och uttåg. De olika scenmomenten kräver olika kamerastrategier, och lämpar sig bra för 
olika typer av bildväxlingar. Nedan följer rekommendationer utifrån mina erfarenheter av 
detta examensarbete. 
 

4.1 Körsång 
 
När hela kören sjunger är det lämpligt med en översiktsbild. Panoreringar i sidled med 
halvbilder är också lämpligt. Panoreringen bör ske när kameran är på stativ, med endast 
en led rörlig. Den bör också vara så utzoomad som möjligt för att undvika 
kameraskakningar, samt utföras långsamt. Varje panorering bör starta med filmning utan 
att kameran rör sig, och även efteråt vara stilla ett tag. Enstaka statiska närbilder på 
enskilda körmedlemmars ansikten kan också fungera att klippa till. Bilder ovanifrån 
fungerar här också väl. 

4.2 Solsång 
 
Här blir sångaren naturligtvis föremålet för kameran, men olika klipp kan kombineras för 
att tittaren inte ska tröttna; Helfigur, halvfigur, och endast ansiktet. Om instrumental 
musik sker samtidigt kan klipp tas av detta emellan. Närbilder på tangenter och händer 
som spelar, alternativt halvfigurer och liknande klipp. 

4.3 Dans 
 
När dansen ska filmas är det viktigt att veta åt vilket håll de som dansar är på väg, och 
vara beredd att följa dem åt det hållet. Att ha sett generalrepetitionen eller studerat dansen 
under en tidigare föreställning underlättar. Det är bra att inte ha kameran allt för 
inzoomad, eftersom de som dansar ständigt rör sig. En helbild som följer de som dansar 
rekommenderas, kombinerat med mycket utzoomade bilder där man kan se vart de är på 
scenen. Vid stepdans och liknande kan en närbild på fötter vara lämpligt. 
 

4.4 Konferencierprat 
 
Då en konferencier talar är det en stor fördel om ljudet kan tas från mixerbordet, eftersom 
talarens mikrofon då kan användas. Annars är det svårt att få bra ljud. Här föreslås 
halvbild och helbild av personen, samt hela kören och scenen. 
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4.5 Pianospel 
 
I de flesta framträdanden ingår pianospelande. Det kan då vara lämpligt att göra 
mellanklipp med pianisten. Det är lämpligt att först visa pianisten i ett klipp som visar 
både kören och pianisten, för att sedan göra ett klipp på endast pianisten, och sedan 
kanske en närbild på endast händerna som spelar. Om klippet sker direkt till händerna 
som spelar kommer det att bli ett för plötsligt skifte. Det är ofta lämpligt att klippa mellan 
kompositioner som ligger nära varandra, hellre än att klippa från en helbild av hela kören 
till närbild av en detalj. 

4.6 Instrumentsolo 
 
Ett instrumentsolo dokumenteras på ett liknande sätt som solosång och pianospel. En 
halvbild som övergår till närbild av exempelvis en trumpetspelares ansikte, för att sedan 
övergå till en halvbild igen, följt av exempelvis en närbild på händerna som spelar kan 
vara lämpligt. En sådan närbild kan användas som ett så kallat ”cut-in”, om tiden ska 
komprimeras.15

 

4.7 In och uttåg 
 
Vid en föreställning som ska dokumenteras i realtid kommer en del tid att bestå av scener 
där folk antingen lämnar eller kommer in på scenen. Ett exempel på detta är ett luciatåg. 
En helbild av scenen som visar hur den sakta fylls kan varvas med ett statiskt klipp i 
halvbild på personer som kommer in. En relativ närbild av fötter som går in kan användas 
för att förstärka att det är personer som just går in på scenen. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att inzoomningar och panoreringar bör starta med en 
stillastående filmning. Vid inzoomningar bör dessutom skärpan först ställas i det 
inzoomade läget, för att undvika att fokus tappas under inzoomningen. En panorering bör 
inte göras i allt för inzoomat läge, och ska alltid utföras långsamt med endast den leden 
rörlig på stativet. Ett klipp bör inte ske från en helbild till en extrem närbild, eftersom det 
upplevs som för plötsligt.  
 
Slutligen bör vitbalansen innan filmningen ställas mot något som man vet är helt vitt.  

                                                 
15 Martha Mollisons, Producing Videos-a complete gudie, s.183 
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Ordlista 
 

• ICC-Profil: International Color Consortium - Profil som ser till att färgerna blir 
korrekta. 

 
• Mastershot: Ett filmklipp som täcker hela händelsen, och som ska kunna fungera 

som en bild som alltid kan ersätta ett skakigt eller misslyckat filmklipp. 
 

• Mastertape: Resultatet av en Mastershot, i form av en film med detta klipp. 
 

• Metadokumentation: Dokumentation om dokumentation. 
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