
 
 
Författare 
Philip Bengtsson 

 

Handledare.. 
Maria Görts 

 
Examinator.. 

Sven Hansell 

 
 

  

 
 
 

 

 
Högskolan Dalarna   
Akademin  Humaniora och medier 
Vetenskaplig uppsats, BQ2014 
Grundnivå 2, 15 högskolepoäng 
Termin (HT 2010) 
 

 
 
 

 
Previsualisera Filmteknik 

En insikt i att skapa och tolka en teknisk previs 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

Abstrakt 

 

Previsualisation är en arbetsprocess som i ett tidigt stadie ger oss preliminära versioner av 

bilder eller sekvenser. Den är till för att kunna uppskatta produktionskraven, visualisera ideér 

och en gemensam vision. En teknisk previsualisation är en mer specifik term där teknisk 

exakthet är avgörande. En teknisk previs kan skapas i programmet FrameForge Pré-viz Studio 

som denna text redogör för. Previsualisationen som beskrivs i denna text lägger grund för 

diskussioner kring hur den kan användas på en filminspelning. I en jämförelse mellan den 

previsualiserade och filmade versionen av en filmscen kan vi se att tekniska skillnader 

förekommer dem sinsemellan. Resultatet tyder ändå på att de är tillräckligt lika varandra för 

att möjliggöra att planera, ta både tekniska och estetiska beslut inför inspelning. 
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1. Inledning 
 

Tänkt dig en arbetsmetod där du har kontrollen över filmens utseende innan den ens är 

inspelad. Tänk dig att kunna komponera bilder innan du har en kamera i dina händer. 

Tänk dig att på en inspelning ha tillgång till anvisningar som ger dig möjlighet att ha en 

färdigkomponerad bild att utgå ifrån. 

 

Detta är precis vad previsualisation handlar om. En arbetsprocess där visioner kan testas 

genom att placeras in i en virtuell inspelningssituation som vi kan bygga upp efter de 

förutsättningar vi har. Idag finns det arbetssätt som tillåter oss att arbeta med en 3d-modell av 

vår inspelningsplats. Det ger en möjlighet för filmskaparna att röra sig runt i 3d-miljön med 

en virtuell kamera och hitta sina bildlösningar. Med på inspelningsplatsen finns sedan 

underlag att använda som utgångspunkt. Denna metod är idag vanlig i inspelningssituationer 

som använder sig av motion control-teknologi, där data ifrån previsualiseringen kan matas in i 

den robotliknande kamerariggen så att den kan återupprepa samma rörelser gång på gång.
1
 

Denna typ av avancerad teknisk previsualisering kräver också goda kunskaper i 3D-program. 

Det finns också program där användaren inte behöver vara expert på 3d-animation för att 

kunna skapa en previsualisering. FrameForge Pré-viz Studio är ett program som levereras 

med modifierbara 3d-objekt, som kan placeras ut och flyttas på arbetsytan som schackpjäser. 

Med optisk korrekthet och möjlighet att anpassa kamerorna efter exakt de specifikationer som 

din kamera har, blandat med kompatibilitet för import av 3d-modeller gör programmet till ett 

pålitligt arbetsredskap. En akademisk licens av programmet är i dagens läge relativ billig 

gentemot andra programvaror inom filmskapande, vilket gör det intressant ur ett perspektiv 

där vi jobbar i mindre arbetsgrupper som studenter eller oberoende filmskapare. 

 

Uppsatsen kommer att beskriva en arbetsmetod för att skapa en teknisk previs som kan 

användas som utgångspunkt vid en filminspelning. Uppsatsen behandlar även hur vi kan 

applicera data ifrån previsualiseringen för att resultatet ska likna det som har previsualiserats. 

Poängen med detta är att identifiera en metod och se hur likt slutresultatet kan bli från 

previsen under produktionsliknande förhållanden. I texten kan vi senare följa en diskussion 

kring en jämförelse mellan det previsualiserade och filmade resultatet av scenen. Uppsatsens 

                                                      
1
 Motion Control, Torgny Johnsson. 
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fokus ligger på de tekniska aspekterna av vad vi kan få ut av en teknisk previs under våra 

förutsättningar, inte hur vi kan berätta en historia med hjälp av den. 

1.1 Syfte 

Jag har ännu inte hittad någon teknisk previsualisering som är skapad i FrameForge och visas 

i jämförelse med ett filmat material. Detta gör intresset större av att utforska hur mycket vi 

faktiskt kan ha nytta av previsualiseringen. 

 

Syftet med mitt uppsatsarbete är att redogöra för en arbetsmetod och se om den fungerar 

under våra omständigheter. Som student används ofta riktiga interiörer som inspelningsplats. 

Kostnaden och arbetet bakom att bygga ett rum i en studio med samma visuella detaljrikedom 

kommer oftast inte på tanke under våra förhållanden. Ibland rör det sig om trånga utrymmen 

med mindre plats att arbeta kring. Där tror jag att teknisk previsualisering kan ha en 

avgörande betydelse för att på förhand se vad vi kan åstadkomma på inspelningsplatsen. På 

det sätt kan previsualiseringen ge en möjlighet att uppskatta scenens produktionskrav. Jag 

finner det intressant att ta reda på om det är möjligt att skapa en previsualisering som liknar 

det som spelas in med hjälp av den. Frågan är, Hur lik blir slutresultatet mot 

previsualiseringen under dessa arbetsförhållanden? Är tekniken pålitlig? Vid en överblick av 

previsualiserade videoklipp på nätet involveras specialeffekter, CGI eller komplicerade 

kamerarörelser i en stor majoritet av utbudet. Till min nyfikenhet och av praktiska själ valde 

jag att inte involvera något av dessa i detta experiment. Jag tog fasta på ett par ord av Chris 

Edwards, Previsualization supervisor för Avatar, Alice i underlandet, Cloverfield: 

 

In the earliest days, we kind of treated previs like a technical process. /---/ [It] must be used for 

final visual effects, for the exploding dinosaurs and all of this very complicated imagery, but 

actually I advocate the opposite. /---/ [In] a scene that is very intimate, it´s about the drama of 

the characters interacting. This is where you can do with previs, [it] is that you can really test out 

all those sudden camera options, things you properly wouldn´t have thought of or have the time 

to try out on the day.
2
 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Previsualization Documentary Part 1 [8:09] 
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1.2 Frågeställningar 

Hur kan vi skapa en teknisk previs som är anpassad efter våra förutsättningar? 

Hur skiljer sig den previsualiserade versionen gentemot det filmade materialet ur ett tekniskt 

perspektiv? Hur kan denna previs användas? 

 

1.3 Metod 

För att fånga en inspelningssituation inom den valda tidsram för projektet begränsar jag mig 

till en filmscen. Scenen ska för enkelhetens skull vara inspelad inomhus i ett trängre rum för 

att simulera de omständigheter som kan råda på en filminspelning. Scenens bilder kommer att 

vara tagna med både korta och långa fokuslängder i varierande bildutsnitt för att få ut så 

mycket som möjligt av undersökningen. Jag själv tillsammans med ett inspelningsteam 

kommer att leda inspelningen av scenen. 

 

Jag kommer utifrån FrameForge Pre´-viz Studio 3 skapa en teknisk previs som ska ligga till 

grund för inspelningen av filmscenen. Jag kommer att försöka hitta och reflektera över en 

balans mellan att nyttja den information som FrameForge ger och det som verkar mest 

praktiskt att använda i vår inspelningssituation. För att få svar på frågeställningarna kommer 

det inspelade resultatet att jämföras och analyseras med den previsualiserade versionen av 

scenen. Jämförelsen kommer att publiceras på internet tillsammans med ett frågeformulär där 

yrkesverksamma och erfarna personer inom previsualisering kan ge kommentarer till bilderna. 

Svaren kommer att publiceras i ett eget kapitell.  

I avsnittet om Resultat och diskussion kommer jag att utifrån jämförelsen och kommentarerna 

dra egna slutsatser över vad vi har sett och hur likheten mellan previs och inspelat material 

står sig ur ett tekniskt, gestaltningsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Jag kommer att 

redogöra för arbetsmetoden och mina val i texten för att processen ska kunna återupprepas 

och ge ett liknande resultat. 

 

Den tekniska previsualiseringsprocessen kommer att ske i FrameForge Previz Studio. Innan 

denna tekniska previsualiseringsprocess påbörjas kommer 3d-modeller av inspelningsplatsen 

och vissa delar av rekvisitan att skapas i Google SketchUp. Google SketchUp är ett 3D-

program och designverktyg för att skapa 3d-modeller. Med tanke på att Frameforge varken 

kan dubbelreflektera ljus eller previsualisera teknisk information om ljusets intensitet har jag 

beslutat att bortse ljussättningen från previsualiseringsprocessen. En fördjupad inblick i varför 

detta inte fungerar går att läsa om i kapitlet om ljussättning 2.1.1. En previsualiserad 
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animation av filmscenen kommer att skapas för att vi ska få en inblick i scenens kontinuitet. 

Datablad med teknisk data för kameran och previsualiserade stillbilder kommer att skapas och 

finnas till hands under inspelningen. Vid inspelningen kommer även en laptop med 

FrameForge att finnas till för att kunna previsualisera och göra uppskattningar direkt på 

inspelningsplatsen. 

 

 

1.4 Vad är Previsualisering? 

Previsualisering är en term som det fortfarande råder en viss förvirring kring. Var man än 

blickar får man olika beskrivningar av ordet. Den numera accepterade beskrivningen kommer 

ursprungligen ifrån en sammansatt kommitté vars syfte var att standardisera och lära ut om 

ämnet. Från början var denna grupp avsedd för att lära ut detta till filmfotografer. 

Denna kommitté bildades år 2007 och upphörde 2009, under perioden diskuterades termens 

innebörd och alternativa sub-typers existens.
3
  

 

En previs är en samarbetsprocess som genererar preliminära versioner av bilder eller sekvenser, 

främst med hjälp av 3D-animeringsverktyg och virtuella miljöer. Det gör det möjligt för 

filmskapare att visuellt utforska kreativa idéer, planera tekniska lösningar och kommunicera 

fram en gemensam vision för en effektiv produktion.
4
 

 

 

I september 2009 bildades The Previsualization Society, en organisation riktad till alla som 

drar nytta av arbetsprocessen. The Previsualization Society har tagit till sig formuleringarna 

som myntades av den tidigare aktiva kommittén.  

 

Begreppet previsualization har flera förkortningar, några är previs, previz eller pré-viz. Alla 

har gemensamt att de betyder samma sak. Det finns även olika typer av begrepp för olika 

previsualiseringsprocesser. Två av dessa som kommer att användas i detta uppsatsarbete, 

dessa är D-viz och teknisk previs. D-viz (eller design previs) är då en virtuell miljö skapas för 

att kunna överblicka och samarbeta kring miljöns utformning. En Teknisk previs innehåller 

korrekt teknisk information om kamera, ljus, design och platsens utformning för att underlätta 

att uppskatta produktionskraven.
5
 

                                                      
3
 ASC-ADG-VES Joint Technology Subcommittee on Previsualization 

4
 Fri översättning av definitionen som ASC-ADG-VES Joint Technology Subcommittee on Previsualization har 

utformat. 
5
 The Previsualisation Society 
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1.5 Tidigare forskning 

Boken Film Directing: shot by shot av Steven D. Katz ger en överblick över olika tekniker 

som kan användas för visualisering inom filmskapande. Den sägs också vara den första 

litteratur som nämner en teknologi som möjliggör för previsualisering.
6
 Denna typ av 

teknologi kallas i boken för CAV, computer-aided-visualization. Boken utkom år 1991. 

The Art direction handbook for film av Michael Rizzo innehåller intervjuer med ibland andra 

Alex McDowell (Charlie and the chocolate factory, Minority Report) som arbetar inom 

produktionsdesign, Colin Green (Fight Club, Panic Room), Previs-artist och en av grundarna 

till The Previsualization Society. I intervjuerna framgår det exempel på hur en 

previsualisationsprocessen påverkar utformningen av Hollywoodproduktioner. I ett axplock 

av artiklar på internet som handlar om previsualisering kretsar texterna ofta kring en specifik 

produktion, genom intervjuer med skaparna av produkten får vi reda på hur de gick till väga 

för att uppnå resultatet vi ser i filmen. Samtidigt finns det texter som handlar om olika 

tekniker som används i skapandet av previs, det kan vara olika programvaror eller motion 

capture-system. Kunskaper inom området ligger främst hos de som tillämpar previsualisering, 

överlag finns ett fåtal skrifter som lär ut om ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Wikipedia.org Sökord:  Previsualization 
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2. Teori 
 

Tekniken för att kunna skapa något likt en teknisk previs har sedan länge funnits. Redan år 

1991 skriver Steven D Katz om en 3d-programvara där det går att visualisera genom 

kameralinsens perspektiv.
7
 I en previs av en scen i filmen Fight Club(1999) ser vi inte bara 

vad som sker i bilden utan även kameraföringen i ett slags tredjepersonsperspektiv, likaså i en 

previs till filmen Panic Room(2001).
8
 

 

Den som enbart arbetar med previsualisering i en produktion kan titulera sig som Previs-artist 

eller previsualization supervisor. I stora Hollywood-produktioner kan en hel avdelning vara 

inblandad i processen.
9
 

 

2.1 FrameForge Pré-viz Studio 3 

FrameForge är ett program som är specifikt skapat för previsualisering och skapandet av 

storyboards. Programmet finns i flera versioner, Grundversionen (Core), Pro och en 

Stereografisk version. Den version som jag har använt mig av i bearbetandet av denna 

undersökning är Pro-versionen. 

 

Till skillnad ifrån andra program som används för previsualisation är FrameForge ett billigt 

alternativ i jämförelse. FrameForge är dessutom inte uppbyggt på samma sätt som de dyrare 

alternativen som har huvudsaklig fokus på animation, Autodesk Maya, Motionbuilder. 

FrameForge har en egen logik och ett unikt användargränssnitt. För att få en insikt i 

previsualiseringsprocessens genomförande följer en grundlig beskrivning av programmet för 

att förstå logiken.  

                                                      
7
 Katz, 1991, s89f 

8
 The Previsualization Society: Video Gallery 

9
 Rizzo, 2005, s120ff 
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Fig.2-1 En överblick över programvyn i FrameForge Pré-viz Studio, text visar de mest väsentliga områdena i 

programmet. 

 

 

Det finns två samlingsgrupper med kontroller i FrameForge som lägger grund för att arbeta i 

programmet. Dessa är ‖kontrollerna för kameror‖ och ‖kontrollerna för objekten‖.  

Vid uppstart av programmet ser vi bibliotek till höger, där alla tillgängliga modeller finns 

samlade. Uppe i det vänstra hörnet syns alltid en översiktsbild över din inspelning (kallad 

Blueprint view) 

 

I FrameForge talar man ofta om ‖objekt‖, låt oss påminnas om att ett objekt är något fysiskt 

och sammanhängande. Ett objekt kan vara en möbel, en fysisk kamera eller en vägg.  

Lägg märke till att jag skrev ‖fysisk kamera‖. I FrameForge finns något som kallas för 

"Fysiska" och "Flytande" objekt. Ett fysiskt objekt har en modell som syns visuellt på 

översiktskartan och i dina bilder. Ett flytande objekt kan vara en kamera/lampa som ger en 

bild alternativt ljus, men däremot inte syns visuellt. Fysiska kameror kan vara till fördel om 

syftet är att uppskatta var de kan placeras.  
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2.1.1 Ljussättning 

Det finns två lägen som har en avgörande betydelse av hur programmet hanterar 

ljusinställningar. Det är Director Mode och Cinematographer Mode. I Director Mode 

påverkar inte kamerans bländaröppning bildens ljushet och kan endast användas för att 

påverka skärpedjupet. I Cinematographer Mode har storleken på bländaröppningen en 

avgörande roll för hur ljuset i bilden påverkas samtidigt som det påverkar bildens skärpedjup. 

Därför har valet av läge en verkande roll på hur kameran återger skärpedjupet och ljusheten i 

bilderna. 

 

 

En av Pro-versionens mest framhävda funktioner enligt deras hemsida och produktomslag är 

funktioner som berör hanteringen av ljus. Då ljus faller mot ett objekt, lämnar objektet en 

skugga efter sig i realtid. Vid tillfällen då flera ljuskällor faller mot objektet skapas lika 

många skuggor som överlappar varandra. Det finns en möjlighet att låta programmet räkna ut 

solens position i förhållande till platsen, då skapas automatiskt skuggor därefter och ljusets 

intensitet beror på vilken plats och tidpunkt vi befinner oss på.  Dessa alternativ kan givetvis 

stängas av under flikarna High resolution lightning och Draw shadows.  

Det går även att placera ut lampor som kan generera ljussken. Dock är det många yttre 

faktorer som påverkar en lampas ljusintensitet och i programmets manual går det att läsa att 

de inte har lyckats helt med att kalibrera efter enheter som är branschstandarder. Detta 

eftersom ljuset skiljer oftast sig ifrån lampa till lampa.
10

 Det ljus som genereras kan 

reflekteras av andra objekt, men ljuset kan inte studsa vidare. Med andra ord går det inte att 

rikta en lampa mot en vit vägg och få en reflektion av ljuset tillbaka som belyser subjektet 

eller andra objekt. Då infallande ljus träffar en yta på ett objekt framkallas diffus reflektion. 

Det gör att vi kan uppfatta att den träffade ytan är belyst. I FrameForge skapas reflektion som 

gör att vi kan se vilken yta som är belyst, dock påverkas inte kringliggande objekt av denna 

reflektion. I verkligheten påverkar diffus reflektion ljusheten hos närliggande objekt om 

ljusstrålarna träffar dem. I vissa sammanhang på en inspelning kan det vara lämpligt att 

använda reflektorskärmar för att studsa ljuset i en viss riktning. Programmets fysikmotor 

fungerar inte enligt denna princip.
11

 Det finns en temporär lösning som kan implanteras för 

previsualisering av enklare bildinställningar i FrameForge. Genom att placera ett flytande 

omnidirektionellt ljus inuti det objekt som träffas av infallande ljus, skapar vi en ny ljuskälla 

                                                      
10

 FrameForge Pre-viz Studio 3 Full Manual, s51. 

11
 Chris, Tech support 
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där ljuset faller på objektet i närheten som annars skulle ha träffas av ljuset ifrån den diffusa 

reflektionen. Rent praktiskt kan vi endast uppskatta hur mycket ljus som reflekteras. Detta kan 

ge en visuell inblick i ljussättningen av scenen, men inga tekniska data som en teknisk previs 

kräver. 

 

 

2.1.2 Mätningsverktyg 

Ett till synes ganska dolt mätningsverktyg kan hittas i kontrollsamlingen för objekten, bredvid 

move-kontrollen märkt med symbolen D (som i distance). Instrumentet används för att mäta 

avståndet mellan två punkter och används antingen i blueprint view eller i din kameravy. I 

blueprint view fungerar verktyget genom att du själv väljer mellan vilka punkter du vill mäta. 

I din kameravy mäter verktyget istället avståndet mellan linsen och den punkt som du klickar 

på. 

 

Fig.2-2 Bildexempel på hur mätverktyget kan användas i kameravyn. 
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2.1.3 Skapa en animation 

Varje inställning sparas till synes som en stillbild inuti programmet. I det själva verket sparas 

där även all annan information för att det vid senare skeden ska gå att fortsätta med att justera 

innehållet i bilden. 

För att skapa en animation krävs minst en start- och en slutbild. Med programmets så kallade 

tween-funktion skapas automatiskt bildrutor mellan huvudbilderna. Då programmet endast 

animerar det som händer mellan bildrutorna behövs det ibland extra nyckelbildrutor för att 

finjustera animationen. 

 

Fig.2-3 Bildexempel på inställningar för att skapa en animation mellan nyckelbildrutor 
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3. Bearbetning 
 

Jag kommer att utgå ifrån FrameForge Pre´-viz Studio 3 för att skapa en teknisk previs som 

ska ligga till grund för en inspelning av en filmscen. För att kunna göra en bild tekniskt 

korrekt återgiven måste vi ha någonting i bilden att förhålla oss till som är korrekt återgivet. 

Därför har jag beslutat mig för att skapa en korrekt uppmätt 3d-modell av inspelningsplatsen. 

Det finns möjligheter att skapa en inspelningsmiljö i FrameForge men för att göra en detaljrik 

modell behöver jag använda mig av annan programvara där vi har större kontroll över 

designskapandet. Därför kommer 3d-modeller att designas i Google SketchUp, som är ett typ 

av CAD-program, computer-aided-design. 

 

 

3.1 Designskapande av inspelningsplatsen 

Efter utmätning av inspelningsplatsen skapades en 3d-modell av den i programmet Google 

SketchUp. Jag var noga med att återge mindre detaljer som är en del av rummet och inte kan 

flyttas på, exempelvis pentryinredning och skåp. Detta eftersom de finns där i verkligheten 

och kan påverka bildernas komposition. Om vi förutsätter att de finns där, kan vi minska 

riskerna att råka ut för något som vi inte räknat med. 

 

 

 

Fig.3-1 Bild på 3d-modell av inspelningsplatsen 

 

I modellen kan vi se alla väggar och fasta detaljer i rummet. Detta har till fördel av att vi vid 

ett senare skede kan se hur mycket utrymme vi har till att placera kamera och kringutrustning. 

Modellen har däremot inget tak, eftersom det gör det svårare att arbeta med modellen i 
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Frameforge. I programmets blueprint view ser vi inspelningsplatsen ovanifrån, ett tak på 

modellen skulle resultera i att vi inte kan se vad som sker inuti rummet. 

 

Modellen importeras i FrameForge Pre-viz Studio 3. FrameForge konverterar om modellen 

till sitt egna format och placerar därefter modellen i biblioteket. Modellen kan sedan placeras 

ut på arbetsytan. 

 

I detta fall valde jag ut en textur att använda som golvyta. Texturen upprepas efter det jag 

anser liknar den visuella bild av golvet som finns i verkligheten. Då inte modellen har något 

tak ändrar jag himlens färg till vit i Set/location settings. Ett annat alternativ är att använda ett 

ceiling-objekt som innertak. Objektet syns endast i kamerans bilder, inte i programmets 

blueprint view. Som grundinställning är High resoultion lightning och Draw shadows 

påslagna, vilket innebär att vi bör se en skugga av väggen som genereras av det ljussken som 

ger oss en uppfattning om solens position. Eftersom jag inte kommer att previsualisera 

ljussättningen behövs i detta fall inte heller några skuggor. Därför stänger jag av dessa 

alternativ för att inte förstöra illusionen av att vi befinner oss inuti en lägenhet. 

 

Vid detta skede bör vi se ett tomt rum, utan möbler. Möbler och rekvisita kan designas i 

Google SketchUp enligt samma procedur som rummet designades. Ett annat alternativ är att 

använda några av objekten som redan finns i programmets bibliotek. I detta experiment är alla 

huvudmöbler Sketchup-modeller, förutom mindre rekvisitadelar som är tagna ur biblioteket 

och skalade efter mätning av den riktiga rekvisitan. 

 

 

Fig.3-2 Inspelningsplatsen med modeller i FrameForge 
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När dessa modeller är på plats är vi ett steg närmare en teknisk previs. I detta stadie kan 

grövre scenografilösningar visualiseras men det är inte för ens i nästa stadium som vi kommer 

närmare ett slutresultat.  

3.2 Teknisk Previs 

Det är viktigt att ställa in bildens specifikationer efter den kamerautrustning vi kommer att 

använda oss av. I detta fall använder vi oss av en RED ONE med bildförhållandet 2:1 och en 

upplösning på 4K. I FrameForge finns en förinställning som matchar behovet. Inställningarna 

görs under fliken Set Film/Video Frame Size. 

 

 

 

Fig.3-3 Exempel på Set Film/Video Frame Size –inställningar. 

 

I FrameForges bibliotek finns en fysisk kamera av samma typ som vi använder vid 

inspelningen. Att använda sig av denna kamera underlättar arbetet utifrån att se om kameran 

kan placeras på ett specifikt ställe utan att den kolliderar med andra objekt.  

Under fliken Edit Set Parameters går det att välja att begränsa kameran till ett bestämt antal 

fokuslängder. Detta simulerar våra verkliga förhållanden då vi arbetar med fasta objektiv utan 

zoom. Med ett fåtal knapptryckningar kan vi stega bland de utvalda fokuslängderna, utan att 

behöva skriva in den önskade fokuslängden manuellt varje gång den ska användas. 
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När kameraspecifikationerna är inställda är det fritt att börja utforska inspelningsmiljön 

utifrån kamerans perspektiv. I denna process är det möjligt att testa olika bildlösningar, 

tillsammans med scenografi och virtuella karaktärer. Det är möjligt att experimentera sig fram 

till ett önskat resultat. Genom att experimentera med scenografin går det att hitta bildlösningar 

som för ögat verkar helt naturligt, men i själva verket är scenografin ändrad till bildens fördel 

för att skapa en illusion som inte ryms enligt måtten för den ordinarie scenografilösningen. Ett 

tydligt exempel är en av bilderna i detta experiment där jag utforskade möjligheterna med att 

höja upp objekten i förgrunden för att skapa den illusion jag eftersträvar i min färdiga film.  

 

Fig.3-4 Bildexempel, objekten i förgrunden höjdes upp för att skapa en slags visuell effekt. 

 

Med hjälp av linjalen i FrameForge kunde jag se en bestämd nivåskillnad mellan bordet och 

golvet. Detta värde på nivåskillnaden var tillräckligt för att kunna förbereda en måttanpassad 

uppallning av bordet innan inspelningen. Ett annat exempel ser vi i Fig.3-5. 

 

Fig.3-5 Bildinställning nr12.  

För att placera kameran på den beräknade positionen, var vi beredda med att ersätta den soffa 

som skådespelarna sitter i tidigare med två stolar för att möjliggöra för att ta bilden.  
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Redan i programmet går det att se olika data som möjliggör förberedandet inför inspelningen. 

Olika kamerastativ testades för att klara den höjd som de previsualiserade bilderna anger. 

Med vetskapen om stativens nivåbegränsningar kunde jag veta vilket stativ som lämpar sig 

för vilken bildinställning. Stativhuvudets egenskaper kunde utforskas efter informationen om 

hur mycket bilderna ska tiltas. För att åstadkomma kameraåkningarna behövde rälsen 

anpassas efter bildernas krav. Kameran monterades på en dolly, folkvagnen som opererar på 

en vanlig aluminiumstege. Stegen får varken vara för kort eller för lång, om stegen är för lång 

kan den synas i bild eller inte få plats på den plats inom ramen för där den ska placeras. Vid 

för kort längd riskerar åkningen bli kortare än beräknat. Med hjälp av en ungefärlig start- och 

slutbild på åkningen kunde jag uppskatta åkningens längd i programmet. Därmed kunde jag 

förbereda inför inspelningen med att anpassa en stege till en lagom längd som fungerar för 

åkningarna. 

En animation av hela filmscenen skapades efter exportering av alla bildrutor till en AVI-

sekvens. Sekvensen klipptes i ett redigeringsprogram för att komma ett steg närmare den 

kontinuitet som präglar scenen. 

Med hjälp av funktionen Print storyboards, skapades datablad som går att ha nära till hands 

under inspelningen. Istället för att skriva ut flera bilder per papper (som i ett storyboard), 

användes två sidor per bildinställning, se Fig.3-6, Fig.3-7. 

 

 

Fig.3-6 Exempel på Print Layout 
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3.3 Inspelning 

Alla som medverkade på inspelningsplatsen fick chansen att se en animation av den 

previsualiserade scenen vid en eller flera tillfällen. Dokumenten som visas i bild 3-7 är ett 

exempel på ett datablad som fanns till hands under inspelningen. 

 

 

Fig.3-7 Exempel på två datablad för samma bildinställning. Det första bladet visar inställningen ur kamerans 

perspektiv, det andra visar en grafisk översiktsplan över inspelningsplatsen. 

 

 

Ett datablad för en inställning visar bilden som till viss del ska stämma överens med den 

komposition jag tänkt mig. Där finns också information om vilken höjd kameran är placerad 

på, eventuell lutning, tilt, fokusavstånd och fokuslängd. På nästa papper finns en 

översiktskarta över inspelningsplatsen för den specifika bilden. 

Då kameran och objekt placerades ut på inspelningsplatsen var dessa blad den första källan att 

använda. Då dessa anvisningar endast ger en visuell blick över sakers placering insåg jag att 

vi även behövde kontrollmäta direkt i FrameForge med ett av FrameForges mätningsverktyg. 

För att vara helt säkra på kamerans position kontrollmättes den utifrån de två närmaste 

väggarna. På samma sätt kontrollerades andra objekts placering. 
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Fig.3-8 Exempel på hur kamerans position kontrollerades i förhållande till väggarna. 

 

Inspelningsteamet utgick alltid ifrån kamerans centrala mittpunkt för att kontrollera dess 

position i förhållande till väggarna. Kamerans nedre del placerades i nivå med den altitud som 

databladen anger. Utifrån dessa grunder justerades andra parametrar utifrån visuella 

uppskattningar med databladen som utgångspunkt. 

Jag följde inte previsualiseringen slaviskt utan vissa beslut togs på inspelningsplatsen. 

Skådespelare måste få friheten att agera efter vad de själva anser är naturligt i deras karaktärs 

situation, vilket är en del av deras arbete. Scenografiska lösningar ändrades i viss mån, som 

ger en tydlig bild i resultatet. 
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4. Undersökning 

 

Det inspelade materialet klipptes och synkroniserades med bilder ur den previsualiserade 

animationen. Detta resultat presenterades i form av en video som publicerats på nätet. I en 

sammanhörande undersökning riktad till yrkesverksamma och erfarna inom previsualisering 

kunde svarande bedöma likheten, skillnaden mellan previs och det filmade materialet. 

Svarande kunde värdera den tekniska likheten/skillnaden i en betygsskala från ett till tio, där 

Ett står för att den tekniska skillnaden är stor. Betyget tio betyder att previs och det filmade 

materialet har stor likhet med varandra ur ett tekniskt perspektiv. Denna bedömningsmetod 

ger en snabb inblick i vilka bilder som mer eller mindre liknar sin previs. För att nå ett 

kvalitativt resultat kunde deltagare skriva med egna ord om vad de tycker att de tekniska 

skillnaderna är och vad de tror att det kan beror på. Dessa sex bilder valdes ut för att göra 

undersökningen enklare att svara på, då flera bilder har en teknisk likhet behöver endast en av 

dem visas. Andra frågor som denna undersökning behandlar är diskussioner kring 

arbetsmetoden. I de följande avsnitten presenteras alla skriftliga kommentarer tillsammans 

med den bild de svarade på. I bildtexten presenteras ett medelbetyg för den specifika bilden. 
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4.1 Bild 1 

 

 

Fig.4-1 Medelrankning 7,20 av 10 

 

Very accurate except for the focal plane, but I take it this is a rack focus shot. 

    – Representant för Alpha Previs 

Film image out of focus. Lighting absent from previs. Framing slightly different. Distance from 

subject may be slightly different from film image and previs.  

    – Gare Cline, Previs-artist 

1. Dept of field 

2. Lens. Previs have a bit more wider feel hence the character dominance is less in previs 

3. Matching the colour tomes of objects to the one in location would have made a lot of 

difference  

    – Sanath PC, VFX supervisor 

It seems like in all substantive ways the two images are functionally equal. While there is a 

small height difference the previs is tilted up slightly more which accounts for this minor 

discrepancy.  

     – Anonym producent 
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4.2 Bild 2 

 

 
Fig.4-2 Medelrankning: 7,2 av 10 

 

 

Composition and depth of field the same. Eyeline does not match at all, and yellow color behind 

actress in previs is missing in final.  

    – Representant för Alpha Previs 

 

Depth of field different. Framing and camera height different. Lighting absent from previs. /---/ 

fstop and EI may not match between film image and previs.  

    – Gare Cline, Previs-artist 

 

1. Depth of field difference is more visible here 

2. Previz lensing is clearly wider 

3. Colour tone would have made a huge difference in feel  

    – Sanath PC, VFX supervisor 

 

Clearly you have DOF and lighting details in the filmed image that don't exist in the previs--

though FrameForge is capable of both--and there is a slight framing difference, but with an 

85mm lens the actress leaning forward slightly would account for the later issue. Also, of course, 

the eyeline of the actress differs somewhat. However, since the filmed image basically IS the 

previs image but with added textural improvements, it seems to me that the previs did its job of 

preparing you for getting the shot.  

    – Anonym producent 
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4.3 Bild 3 
 

 
Fig.4-3 Medelrankning: 8 av 10. 

 

About as exact as previs gets, apart from the decor and open doorway in the previs.  

    – Representant för Alpha Previs 

 

Closer match, but still not lighting in previs. 

However, fstop may not be the same.  

    – Gare Cline, Previs-artist 

 

Seems functionally identical. As a producer, I want to KNOW that what has been planned CAN 

be shot, and it doesn't seem to me like you've run into any surprises during the shoot. 

    – Anonym producent 
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4.4 Bild 4 
 

 
Fig.4-4 Medelrankning 6,40 av 10 

 

Depth of field reads differently in the two shots, seems tighter in final. Camera appears closer to 

subject in final. Actor position different. /---/ This could simply be a result of the previs table 

being too dark/untextured to read. Plus, the use of props in final and foreground hand give focus 

to the shot. An example of on set improvement of a boarded shot.  

     

    – Representant för Alpha Previs 

 

Obviously, in terms of sheer numbers of visual discrepancies, the images at first glance appear 

very different, mostly because the previs didn't depict the action very well. If I'd been doing the 

boards, I'd have used a cigarette to mimic the rolled up tube which would have made the content 

of the previs frame clearer... But regardless, if you look at the size of the guy's head in relation to 

the frame the previs matches almost exactly, and it seems to me like you were able to get exactly 

the shot you wanted using the previs settings so by that light the previs did its job perfectly.  

     

    – Anonym producent 

 

[T]he same as the previous frames. /---/ When using long lens, posing is critical. Especially, if 

you are trying to match depth of field. 

    – Gare Cline, Previs-artist 
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4.5 Bild 5 

 

 
Fig.4-5 Medelrankning 9 av 10. 

 

For all intents and purposes, using the settings that FrameForge gave you allowed you to capture 

the shot you'd planned, just with the addition details and lighting that a real location gave you. 

      

    – Anonym producent 

 

Same as previous. /---/ Either you are not placing the camera correctly or the lenes do not match 

up in FF.  

    – Gare Cline, Previs-artist 

 

 

4.6 Bild 6 

 

 
Fig.4-6 Medelrankning: 6,25 av 10 

 

Final is closer to subject, more lens distortion therefore. 

    – Representant för Alpha Previs 
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Again, framing and depth of field is off. I'm having a hard to time believing that there is this 

much of a mismatch between FF and camera image. I've worked with FF a lot, and if you are 

careful, the match can be very close. Of course, I don't know what the point would be. 

     

    – Gare Cline, Previs-artist 

 

Of all the ones you've shown, this bears the least resemblance to the previs, but a good part of 

that seems to be that the camera is closer to the actors in the shot rather than the previs, and the 

guy's hand, while so prominent in the previs, gets lost in her shoulder because it is so much 

lower than was planned.  

    – Anonym producent 

 

 

4.7 Synpunkter på arbetsmetod 

Deltagarna ger sina synpunkter på arbetsmetoden i skapandet av de previsualiserade bilderna 

och för att tillämpa dessa under inspelningen. 

 

Effective.  
    – Representant för Alpha Previs 

 

Seems like at the end of the day, what you planned is what you got in the can, and that's the best 

measure of success I know of.  

    – Anonym producent 

 

I think this previs serve the purpose.  

[Advice for using this technology more effectively:] Lensing calibration 

     – Sanath PC, VFX supervisor 

 

Though the technology of FF is impressive, I don't think it is necessary to go to all of this 

trouble. /---/ Most directors love to improvise on set. What FrameForge does is to provide the 

director with the kind of information which allows the he or she to make informed decisions on 

set. Rather than use FF as a blueprint, use it as a guide. /---/ I think this is how FF, and previs in 

general, is best used—as a guide.  

     

 – Gare Cline, Previs-artist 

 



25 

 

5. Resultat och diskussion 

 
Ett genomgående signalement genom jämförelsen är att bildernas komposition skiljer sig mer 

eller mindre mellan det filmade resultatet och previs. Bilderna i den previsualiserade 

versionen har överlag en vidare känsla än vad slutresultatet har. En anledning till detta kan 

vara hur kameran placerades. Vi utgick från att kamerahöjden i previs hänvisade till kamerans 

fysiska höjd då vi placerade kamerans bottenplatta i höjd med det uträknade värdet. Det 

stämmer inte, då kamerahöjden i FrameForge refererar till mittpunkten av kamerans sensor. 

Enligt huvudutvecklaren är denna punkt likartad med mitten av linsen.
12

 Med detta klargjort 

vet vi att slutresultatet är filmat från en högre vinkel än vad previsualiseringen visar. Det kan 

utgöra en faktor om varför bildernas komposition till viss del skiljer sig åt. 

En annan faktor kan vara hur skådespelarna väljer att agera i scenen. I tätare bildutsnitt kan 

det vara svårt att posera skådespelarna liknande det som syns i previs, då det kräver hög 

exakthet eftersom varje millimeter har en tydlig avgörande effekt. Bildutsnitt som är vida har 

inte samma problematik då skillnaderna inte är lika påtagliga. 

 

 
Fig.5.1 Montage av bildinställning nr14 och nr4 

 

Det är viktigt att en ny bildinställning följer kontinuiteten från föregående bild. Om 

skådespelare tolkar sin roll på ett annat sätt än vad den virtuella karaktären visar måste 

följande bilder i sekvensen följa kontinuiteten från föregående inspelade bild. I detta avseende 

kan det vara bra att bortse lite från previs och anpassa utsnittet efter de nya förutsättningarna. 

I fig.5.2 ser vi hur den första bilden i sekvensen lägger grunden för kompositionen av följande 

bild. Kameran står i detta fall fortfarande på samma position som previs anger, däremot är 

bilderna omkomponerade utifrån andra preferenser. 

 

                                                      
12

 Ord från huvudutvecklaren 
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Fig.5.2 Montage av bildinställning nr11 och nr12  

 

 

Det är flera som påpekar fokusskillnaderna mellan previs och slutresultatet. Genom att 

previsualiseringen inte är ljussatt uppstod andra problem som påverkar skärpedjupet i 

bilderna. Vid ljussättning av en scen, används i normala fall även kamerans bländare för att 

påverka ljuset i bilden. Bländaröppningen påverkar i sin tur skärpedjupet i bilden beroende på 

öppningens storlek. Med facit i hand går det att konstatera att bländaröppningen inte är 

densamma i slutresultatet som i previs, vilket resulterar i att skärpedjupet skiljer sig mellan 

dem. FrameForge kan varken ge oss någon exakt information om ljusets intensitet eller 

hantering av dubbla ljusreflektioner vilket gör det svårt att visuellt uppskatta vilken bländare 

som är lämplig i previs.  Detta är en stor nackdel då previsskaparen måste veta vilken 

bländaröppning som ska användas i respektive bild för att kunna previsualisera rätt 

skärpedjup. 

Även om previsualiseringen inte är helt tekniskt identisk med det slutgiltiga resultatet så gav 

den ändå den information som krävdes för att förbereda inför tagningarna. Denna arbetsmetod 

tyder på resultatet att det är ett fungerande metod för att kunna arbeta nära mina 

previsualiserade visioner av scenen. Med denna metod som en utgångspunkt, kan vi uppnå en 

bild som liknar den bild som jag utgick ifrån. Poängen med detta är att veta vilka bilder som 

går att skapa och hur vi kan skapa dem. Därefter finns massor av möjligheter att komponera 

bilden tills den faller i tycke och smak.  
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Det går även att se previsualiserade förhandsversioner av bilder med samma synsätt som vid 

överblick av ett bildmanus. Ett vanligt bildmanus som är tecknat för hand behöver inte ha 

några garantier på att bilderna ska gå att efterlikna. Men att ha vetskap om att bilderna som 

finns tillgängliga i bildmanuset går att skapa med den teknik som finns att tillgå och inom 

ramen för sceneriet, ser jag som poängen med previsualisering. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör arbetstiden för att skapa previsualiseringen vägas mot hur 

viktigt det är att på förhand veta hur filmen kan filmas. Att förlita sig till previsualiseringen 

gjorde inte inspelningstiden påtagligt kortare för vår del, däremot blev resultatet likt det som 

previsualiseringen visade. 

Undersökningens svar gav en tydlig bild över vilka problem som existerar mellan 

previsualiseringen och det inspelade materialet. Då flera av de svarande med olika bakgrunder 

påpekade på samma problem, är det lättare att konstatera och peka på vilka huvudfaktorerna 

kan vara.  

Oavsett om det finns faktorer i denna grad som orsakar att det filmade materialet inte är helt 

tekniskt liknande previsualiseringen så kan den ge oss en uppfattning om vad som krävs inför 

inspelningen och vad vi kan åstadkomma. 

En producent uttalar sig följande om arbetsmetoden: 

Seems like at the end of the day, what you planned is what you got in the can, and that's the best 

measure of success I know of.
13

 

 

Det finns också en poäng med att inte låta sig styras för mycket av sin previs, vilket en previs-

artist kan redogöra för: 

Most directors love to improvise on set. What FrameForge does is to provide the director with 

the kind of information which allows the he or she to make informed decisions on set. /…/ 

Rather than use FF as a blueprint, use it as a guide. /…/ I think this is how FF, and previs in 

general, is best used—as a guide.
14

 

 

 

                                                      
13

 Enkätsvar, Okänd (Producer/Writer) 
14

 Enkätsvar, Gare Cline (Previs-artist) 
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6. Slutord 
 

Även om definieringen av teknisk previsualisering kan tolkas på flera olika sätt är jag mer 

kritisk till om denna term kan användas i situationer där människan hanterar kameran. Vi är 

inte felfria och kan placera kameran på fel sätt. Det är däremot en skillnad om data från 

previsualiseringen matas in direkt i en datoriserad rigg, då bör det inte finnas några mänskliga 

faktorer emellan det kameran visar och previs. Hursomhelst fyllde denna previs sin funktion 

genom att den gav mig den information jag behövde veta innan inspelningsdagen. Vi har sett 

att det går att skapa ett filmat material som till viss del liknar sin previs under denna typ av 

inspelningssituation. Enligt mig är dessa tillräckligt lika för att kunna användas som en 

startpunkt vid lokalisering av den önskade bilden. Däremot anser jag att det är personligt hur 

man vill använda sig av sin previs. 
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