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Inledning  
Under två månader, februari - april 2009, har jag haft praktikplats på ett produktionsbolag i 
Göteborg. Jag har gjort praktik samtidigt som jag har genomfört en etnografisk studie av 
medarbetarna på företaget. Arbetet har företrädesvis varit att skapa grafiskt material för 
reklamfilm.  
 
På min praktikplats har jag arbetat med grafiskt material. Jag har framför allt fått arbeta med 
programmet Maya (Autodesk Maya 2009) men också med andra programvaror som Nuke 
(The Foundry) och Photoshop (adobe). Arbetet har inneburit att arbeta med Maya och skapa 
3D-objekt men även att göra saker som att rotoscopa i Nuke. Jag har företrädesviss modellerat, 
texturerat, animerat, shade’at, ljussatt, renderat, rotoscopat och keyat. Min praktik har varit 
mycket givande och lärorikt.  
 
I denna rapport kommer jag att beskriva min arbetsprocess för att på så sätt ge läsaren en 
djupare inblick i hur arbetet på ett produktionsbolag fungerar.  
 
Under min praktikperiod uppfattade jag skillnader i hur kritik ges och tas emot i skolmiljö 
kontra arbetslivet. Detta medförde att jag ville fördjupa mig inom detta vilket resulterade i 
min undersökning och under ett handledningstillfälle diskuterade jag och min handledare hur 
kritik fungerar i skolmiljö och arbetsmiljö. Denna diskussion resulterade i undersökningen där 
jag valde att intervjua personer med erfarenhet kring ämnet kritik. Jag berörde även området 
arbetsprocesser under mina intervjuer som jag anser har gjort min rapport bättre då den 
huvudsakligen handlar om just min egna arbetsprocess. I intervjuerna frågade jag till exempel 
om hur de gav och mottog kritik samt vilka kriterier som fanns när de granskade olika verk. 
Genom min intervjustudie om kritik får läsaren en djupare förståelse skillnaderna i arbetsliv 
och skola. 
 
För mig har tiden under min praktik varit utvecklande och jag tror att min erfarenhet kan 
komma att främja andra studenter. De kommer i min rapport få inblickar i hur det är att vara 
på ett företag, samt hur och vad man kan få arbeta med där. Jag tror också att min 
undersökning om kritik kan gynna både studenter, skola och företag, då det kan vara svårt att 
implementera den form av kritik som ges i skolmiljö på det sätt kritik ges på en arbetsplats. 
Jag hoppas att min rapport kan ge upphov till vidare idéer om hur man kan utforma en mer 
förberedd skolutbildning inför arbetslivet. 
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Bakgrund 
Här beskrivs kort vem jag är och vad mitt examensarbete kommer att beröra. 
 
I min utbildning har jag studerat Dataspelsutveckling med inriktning grafik på Högskolan i 
Skövde. Mitt intresse för 3D tog ordentlig fart när jag såg filmen Hitta Nemo då jag kände att 
3D verkligen var det jag ville fördjupa mig inom. Dataspel är därför inte det enda intresset jag 
har, även om min utbildning till stor del har varit inriktad mot spelindustrin.  
 
Jag valde att göra praktik som examensarbete av två anledningar.  

• Jag ville få en inblick i hur det är att arbeta på riktigt. De arbeten jag tidigare 
genomfört har endast varit i projektform på skolan.  

• Jag ville komma i kontakt med personer i branschen som delar samma intresse som 
mig själv.  
 

I detta examensarbete ser jag mig själv som en reflekterande praktiker och texten kan ses som 
en deskriptiv rapport av mitt examensarbete. 
 
Huvuddelen av denna rapport kommer att behandla min arbetsprocess under min praktik och 
andra delen behandlar den undersökning som jag genomförde. Jag anser att dessa två delar 
kompletterar varandra men man skall beakta att det är huvuddelen, alltså min arbetsprocess, 
som är det centrala i rapporten. Undersökningen uppkom under min praktik och kan därför ses 
som en avgrening i det centrala, d.v.s. arbetsprocessen. 

Bilagor och tillhörande media 
• Alla mina verk finns i form av bilder och/eller filmer på dvd-skivan.  

 
• Maya-script, som jag nämner, finns på dvd-skivan. 

 
• De för undersökningen relevanta intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet med min reflekterande rapport är att läsaren skall få ta del av min arbetsprocess och 
min erfarenhet av att arbeta på ett produktionsbolag. Läsaren skall också få en djupare inblick 
i hur anställda på ett företag som arbetar med produktion av 3D, film och komposition 
fungerar.  

Frågeställningar 
• Hur har min arbetsprocess sett ut under min praktik? 

 
• Hur förhåller sig personer med erfarenhet av 3D-grafik när de ger kritik? Hur bedömer 

de utifall ett verk är bra eller inte? 
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Arbetsprocessen 
Praktiken  
Här nedan kommer jag att kort beskriva det produktionsbolag där jag gjort min praktik. Jag 
kommer först att skriva om vad bolaget arbetar med för att sedan gå in mer på min roll på 
företaget och vad jag har fått göra. 
 
Produktionsbolaget arbetar med, film, 3D och postproduktion, ljud, compositing och web. 
Alla delar samverkar ofta när de gör produktioner som till exempel. när de gjorde en 
reklamfilm för ett företag samtidigt som de gjorde en webkollektion för samma företags 
hemsida. Produktionsbolaget har cirka 20 anställda och anses vara ett av de största 
produktionsbolagen i Göteborg. Många gånger har reklamfilmsbeställningar gått igenom en 
reklamfirma men vid andra tillfällen har kunden kommit direkt till produktionsbolaget. 
 
Min uppgift har varit att producera grafiskt material, huvudsakligen inom 3D, för reklamfilm. 
Jag har dock arbetat med andra saker som till exempel postproduktion samt att jag har deltagit 
vid reklamfilmsinspelningar. Jag har i stort sett fått en helhetsbild av hur ett produktionsbolag 
arbetar, något som jag är väldigt tacksam för. 
 
Min arbetsprocess har med stor sannolikhet påverkats av kollegorna på min praktikplats. 
Dessa har haft stort inflytande på mitt arbetsflöde och därför också på mina verk. Deras kritik 
har inkorporerats i min arbetsprocess och deras ord har i princip varit lag.Jag har därför 
försökt att följa deras anvisningar efter de förutsättningar som har funnits och efter min egna 
förmåga. Jag skulle vilja kalla min praktik och det jag lärde mig för lärande i en extern miljö. 

Litteratur 
Creating the art of the game (2004) av Matthew Omernick kommer jag att relatera till under 
min text om min arbetsprocess. Denna bok beskriver i breda termer samt ur ett 
konstnärsperspektiv om hur man skapar spelgrafik i 3D. Boken har använts för att upptäcka 
skillnader i skapandet av spelgrafik och förrenderadgrafik.  
 
The illusion of life (1981) av Frank Thomas och Ollie. Boken skildrar hur grafiker redan 
under Disneys storhetstid såg på kvalitet. Denna bok beskriver arbetet inom animation, 
specifikt Disneys produktioner. Under avsnittet walks finns många intressanta kopplingar till 
rotoscoping och hur det fungerade på deras tid. Jag använder mig av denna bok främst då jag 
skriver om min arbetsprocess. 

Programvaror och begrepp 
Rapportens innehåll förutsätter att läsaren har en viss förståelse och insikt i hur jag som 
skribent definierar de begrepp jag valt att använda i texten. Detta för att läsaren på så sätt skall 
få en homogen bild av innehållet som möjligt. Ett exempel på detta är just hur begreppen 
kvalitet och kritik har valts att definieras i min text. Jag kommer här nedan att tydliggöra 
begreppen genom att använda mig av Wikipedias definitioner för att på så sätt ge begreppen 
en definition som gäller i texten.  

Kritik: Här vill jag tydliggöra begreppet kritik och vad ordet har för innebörd i denna text. Jag 
har valt att utgå ifrån Wikipedias förklaring som lyder: "Kritik är en positiv eller negativ 
bedömning av någon eller någras prestationer eller beteende. Ordet i sig är neutralt men 
uppfattas ofta som negativt laddat. Benämningen konstruktiv kritik brukar avse kritik som är 
menad att kunna förminska kritikvärdet, genom att den även innehåller förslag till 



 

8 
 

förändring." (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritik, 2009-06-10) Här bör begreppet kritik tolkas 
som återkoppling eller konstruktiv kritik, alltså förslag på förbättring samt förändring på ett 
verk. 

Kvalité: Begreppet kvalitet är brett begrepp som jag har försökt att reda ut. Slutligen valde jag 
att använda Wikipedias förklaring då den stämmer bäst överens med hur jag personligen 
definierar ordet kvalitet. Wikipedias definition lyder: " Kvalitet (även kvalité) avser ett värde 
eller unikhet som ett subjekt eller objekt har i tid och rum, vare sig det gäller konstnärliga 
verk, produkter (vara, tjänst, person eller kapital) med mera." 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalit%C3%A9, 2009-06-10) 

Läsaren bör ha viss inblick i hur 3D-produktion fungerar samt känna till vad för olika tekniker 
som finns och hur dem används. Programlistan är även tänkt att ge läsaren en inblick i vilka 
program man kan få möjlighet att arbeta med på ett produktionsbolag. 
 
För de läsare som saknar förförståelse följer en kort redogörelse av de program och begrepp 
jag har använt. Jag kommer även att förklara en del fackord såsom, ”riggning”, ”rotoscopa” 
etc. Alla begrepp och program har en länk för den läsare som vill ha djupare förståelse. 

Programvaror 

Autodesk Maya 2009 länk 
3D-program där man kan skapa objekt med hjälp av polygoner. Maya är ett väldigt brett 
3D-program och klarar av de flesta olika tekniker såsom modellering, animering, 
dynamics, UV-editering och rendering. 

Adobe Photoshop CS4 länk 
2D program som främst används för bildhantering. Det används i stor utsträckning för 
att retuschera fotografier men också för renodlat ritande. Adobe Photoshop nyttjas i stor 
utsträckning tillsammans med program som Maya när man texturerar. 

Adobe Illustrator CS4 länk 
Program som huvudsakligen används för vektorgrafik.  

The Foundry’s Nuke 5.1 länk 
Kompositionsprogram där man keyar filmat material ifrån t.ex Maya. Det går också att 
till exempel color correct’a, rotoscopa och arbeta med 3D-material. 

Adobe After Effects CS4 länk 
Kompositionsprogram där man kan key’a, color correct’a, skapa animationer. After 
Effects används när man skall lägga samman 3D-material som har renderats i lager 

Unfold3D 4.0 länk 
Ett UV-layoutprogram 

Autodesk Mudbox 2009 länk 
Ett modelerings- och textureringsprogram. Detta program kan hantera mycket fler 
polygoner än t.ex Maya och används därför för att modellera in detaljer i objekt. 
Textureringsfunktionen är ny för Mudbox 2009 och ger användaren möjlighet att måla 
direkt på objektet. 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7635018�
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/�
http://www.adobe.com/products/illustrator/�
http://www.thefoundry.co.uk/pkg_overview.aspx?ui=CBC2593A-2C9F-4EF9-84BE-C198B0171453�
http://www.adobe.com/se/products/aftereffects/�
http://www.polygonal-design.fr/e_unfold/�
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=10707763&siteID=123112�
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Adobe Premiere Pro CS4 länk 
Filmredigeringsprogram, används för att sammanställa ett antal klipp till en film. 
Hanterar även klippning av ljud. 

Adobe Media Encoder länk 
Används för att exportera material från program såsom After Effects och Premiere Pro 
till till exempel filmer eller ljud. Det kan också hanterar många olika format som mp4, 
mov, avi, wav, mp3, etc.  

Begrepp 

Realtidsgrafik länk 
Realtidsgrafik är vad man kan kalla för spelgrafik, d.v.s att datorn måste rita upp allt på 
skärmen precis när det händer. 

Förrenderadgrafik länk 
När saker är förrenderade så är redan alla beräkningar gjorda och datorn behöver endast 
spela upp filmen. 

Shading länk 
När materialet läggs på 3D-objekt i Maya kallas detta för shading. Materialet/Shadern 
bestämmer sedan om ett objekt är glansigt eller matt. I shadern finns informationen om  
materialet är transparant eller självlysande ligger i shadern. 

Riggning länk 
Detta är en process där man kopplar polygoners vertexpunkter till ben som sedan kan 
användas för att styra objektet.  

HDRI länk 
High Dynamic Range Image är en bild som innehåller mer information än vad en vanlig 
bild innehåller. Den använder flera bilder som tagits med olika exponeringsgrad och 
sammansätter dessa till en bild med all information. 

UV, UV-mappa länk 
När man plattar ut ett 3D-objekt till en 2d yta så får man en UV-map. UV kan liknas vid 
vertexar i en 2d miljö.  

Driven keys länk 
Ett sätta att animera i Maya. Driven keys möjliggör skapandet av olika kontroller för att 
styra vitt skilda saker. 

Gimballock länk 
Detta är när två av de tre rotationsaxlarna sammanfaller. 

Rotoscoping länk 
Rotoscoping är en teknik där man använder filmat material som man ritar något ovanpå. 
Det används i sammanhanget för att rita masker och liknande. 

Viral länk 
En reklamfilm ofta utan avsändare. Detta kan alltså vara opinionsbyggande filmer men 
där avsändaren förblir anonym.  

http://www.adobe.com/products/premiere/?promoid=121DJGSX_P_US_FP2_PR_CS4_MN&tt=P_US_FP2_PR_CS4_MN�
http://help.adobe.com/en_US/PremierePro/4.0/WSF5D5D2E0-C96D-4565-AE9A-A68CB39F0D98.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_rendering�
http://en.wikipedia.org/wiki/Prerendered�
http://en.wikipedia.org/wiki/Shader�
http://www.digitaltutors.com/store/product.php?productid=3436&cat=96&page=1�
http://en.wikipedia.org/wiki/HDRI�
http://en.wikipedia.org/wiki/UV_mapping�
http://caad.arch.ethz.ch/info/maya/manual/UserGuide/Animation/KeyframeMoPath/03_understanding_key.doc5.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal_lock�
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotoscoping�
http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_video�
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Animatic länk 
En tidig visuell storyboard av en film eller animation. 

Key, key’a länk 
När man använder flera lager av film ovanpå varandra och specifika färger ifrån en film 
tas bort 

Trax länk 
Ett av animationsverktygen. 

Bump, bumpmap länk 
Ett sätt att vrida normalerna för att få ett mer detaljerat utseende i en 3D-modell. 

Bevel länk 
I Maya kan man extrudera objekt och forma kanterna på dessa objekt med en bevel. 
Många 3D-program definierar detta som chamfer. 

Normalmaps länk 
Ett sätt att böja normalerna för att få mer detalj i ett 3D-objekt.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Animatic#Animatics�
http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key�
http://www.digitaltutors.com/store/product.php?productid=1386&cat=0&page=1�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bump_map�
http://en.wikipedia.org/wiki/Polygonal_modeling�
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping�
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Arbetsprocess och genomförande av mina verk 
Huvuddelen som behandlar arbetsprocessen framförs som en diskussion och har en viss 
formalia som jag har följt för varje projekt. Jag presenterar först mina verk i korthet för att 
sedan  skriva om min arbetsprocess och genomförandet av varje verk. Nedan beskrivs även 
korta skildringar av den kritik jag mottagit för varje verk. 
 
Alla bilder är också klickbara vilket visar antingen en film eller bild av verket. 

Volvo Lastvagnar – Catiamodeller 
Dessa uppgifter var pågående under hela min 
praktikperiod och arbetsuppgiften var att optimera 
catiamodeller för användning i Maya.  

 
Volvo Lastvagnar var en utmaning för mig, dels för att 
tekniken inte klarade av att visa modellerna eftersom det var 
väldigt många polygoner att arbeta med. Efter ett tag  fann 
jag mer effektiva sätt att klara uppgifterna på vilket gjorde 
min arbetsprocess mer smidig. Min arbetsprocess 
förändrades alltså under arbetets gång. Under Volvo 
Lastvagnar lärde jag mig också snabbt vilken skillnad det 
kunde vara på spelgrafik och förrenderad grafik. Det som jag 
tidigare lärt mig om de olika element man skall beakta inom spelgrafik (Omernick, 2004 s. 24) 
var inte användbara här. 
 
Det första jag fick optimera var en motor till en lastbil. Denna hade otroligt många polygoner 
och Maya kraschade ett flertal gånger under dagen, vilket ledde till att jag fick göra om 
mycket av arbetet. En av 3D-artisterna på min praktikplats såg min frustration och upplyste 
mig om ett script kallat save plus som gjorde det lätt att spara i olika versioner. Med hjälp av 
scriptet sparades en ny version varje gång jag körde scriptet. Detta fungerade i princip på 
samma sätt som incremental saves i Maya och efter detta flöt arbetet på bättre. Maya 
kraschade dock fortfarande men jag förlorade inte lika mycket arbete. Ett annat problem som 
även uppstod var uppgiften med viewporten i Maya. Den flimrade och visade objekten ytterst 
märkligt, ungefär som när en softbody exploderar. Detta var något jag försökte åtgärda genom 
att uppdatera grafikkortsdrivrutinerna men dock utan resultat. Visningsfelen var något jag fick 
arbeta runt och istället för att fokusera på problemet acceptera visningsfelen och arbeta vidare. 
Vid ett tillfälle kunde jag inte öppna filen samtidigt som den visades i en viewport utan jag 
fick ha framme outlinern och bara visa den, alltså ännu ett problem med grafikkortet. Detta 
arbete var fortlöpande under hela praktikperioden och efter ett tag lärde jag mig 
arbetsprocessen för detta. Jag konverterade om filerna till ett format som var kompatibelt med 
Maya, importerade dem in i Maya där jag sedan städade och shade’ade dem. Innebörden av 
att städa en catiafil är alltså att ta bort polygoner och kombinera objekt för att göra filen lättare 
för Maya att hantera. Maya har svårt att hantera för mycket polygoner, det finns alltså inget 
officiellt polygontak i Maya. Polygontaket beror till stor del på specifikationerna på datorn 
man använder (http://forums.cgsociety.org/, 2009-05-13).  
 
Kritiken jag fick under detta arbete var minimal, arbetet var mycket avgränsat och gav inte 
mycket utrymme för fel. Jag frågade en annan 3D-grafiker på min praktikplats vad han tyckte 
om mitt arbete och den kritiken jag fick var att han var nöjd. Svårigheterna med arbetet var då 
jag använde tekniken shading då jag inte visste vilka färger och material sakerna var gjorda av 
vilket ledde till att arbetet många gånger framskred med hjälp av gissningar. Många gånger 

Figur 1, Volvo, Klicka på bilden för 
HQ Bild 

http://forums.cgsociety.org/�
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försökte jag titta på de referenser som fanns tillhanda men kunde inte se en liknande del i 
referenserna som den delen jag skulle shadea. 

Ellos – Konturlinjer 
Detta var ett av de första projekt som jag var 
involverad i och min uppgift var att skissa konturer 
på bilder som skulle användas i reklamfilmen.  

 
Jag medverkade i produktionen av en reklamfilm för Ellos 
och mina uppgifterna var att teckna konturerna av bilder i 
Maya vilket gjordes för att de sedan skulle användas i 
reklamfilmen. Modellen i reklamfilmen skulle förvandlas 
till en pappersdocka och dessa dockor gjorde vi i Maya. 
Arbetsflödet förklarades för mig av en grafiker på 
praktikplatsen och han var väldigt tydlig i hur jag skulle gå 
tillväga samt hur han ville ha det levererat. Genast kände 
jag vilket annorlunda tempo man arbetade i arbetslivet 
jämfört med skola.  Under detta arbete var noggrannhet av 
stor vikt och mina konturlinjer skulle vara så exakta som möjligt.  
 
Kritiken jag fick under arbetets gång handlade i princip enbart om noggrannhet då områden 
som här var mycket svåra att göra konturer på. Jag fick aldrig göra om någon uppgift men 
däremot fick jag hela tiden konstruktiv kritik om hur jag skulle göra nästa arbete bättre. Själv 
frågade jag ofta vad som kunde förbättras och/eller förändras och de jag arbetade med visade 
mig gärna hur jag skulle gå tillväga och vad jag skulle tänka på. Arbetsuppgifterna var såpass 
tydliga att det var svårt att hamna i någon intressant diskussion om hur man kunde gjort något 
annorlunda. Däremot var  det intressant att urskilja hur jag själv betraktade arbetets karaktär. 
Jag såg uppgifterna som ytterst viktiga vilket med hög sannolikhet har att göra med att jag var 
ny i gruppen och ville göra bra ifrån mig. 

Zoegas – Fjäril  
Under detta projekt modellerade, shadeade, 
texturerade och riggade jag fjärilen. Jag testade även 
att ljussätta scenen och innan det skapade jag HDRI-
bilder ifrån filminspelningen. 

 
Efter en filminspelning fick jag i uppgift att göra HDRI-
bilder från platsen som sedan skulle komma att användas för 
att ljussätta alla 3D-objekt som inkorporeras i filmen. För att 
skapa bilderna använde jag Photoshop tillsammans med 
Bridge. I senaste version av Photoshop finns ett verktyg just 
för att skapa dessa HDRI-bilder som förenklade denna 
process. Här var också noggrannhet det viktigaste och jag 
insåg dock senare att detta var en dygd i alla projekt. Dessa 
bilder granskades av de som skulle använda bilderna i ett 
senare skeende och de ansåg att det var bra. Däremot fanns det några bilder som visade 
underliga färgstick. Detta berodde på att visningsbilden av HDRI-bilden inte visade hela 
bilden. Den information som en HDRI-bild innehåller kan inte visas med en enstaka bild. 
HDRI- bilder innehåller mer information än vad en traditionell normal bild gör, exempelvis 

Figur 2, Ellos, Klicka på bilden för 
film 

Figur 3, Zoega, Klicka på bilden för 
film 
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jpeg eller ett fotografi. Den bild som visades på datorskärmen var alltså bara en 
representations bild av hur bilden egentligen såg ut. 
 
I detta projekt fick jag för första gången ett eget stort ansvarsområde. Min handledare på min 
praktikplats frågade om jag inte kunde modellera en fjäril som senare skulle användas i 
Zoegas reklamfilm om den uppnådde den standard som min praktikplats eftersträvade. Jag 
började med att göra research då jag hade redan fått referensbilder på hur de hade tänkt att 
fjärilen skulle se ut vilket var mycket intressant och lärorikt. Jag tittade också på 
höghastighetsfilmer på fjärilar för att få en djupare förståelse för hur de rör sig. Jag fortsatte 
sedan med att börja modellera efter en referensbild som jag fått till mitt förfogande. Under 
modellerandet gick jag från verklig fjäril till en mer generell fjäril, alltså inte en helt autentisk 
fjäril utan en mer virtuell fjäril. En fjäril ser inte så snäll ut i verkligheten och det var viktigt 
att man som betraktare av reklamfilmen inte kände anstöt eller avsmak av den. Detta var 
något som jag själv försökte eftersträva och samtidigt något som jag fick kritik på. Min 
handledare såg till exempel utvecklingen och ansåg att den slutgiltiga formen var mycket 
bättre än den första. Under mitt textureringsarbetet hade jag en del problem att UV-mappa 
fjärilen. Detta berodde dels på att jag var van att UV-mappa i unfold3D som förenklar denna 
process väldigt mycket samt att jag inte visste att alla de verktyg som jag använt i unfold3D 
nu också finns i Maya. Detta var dock något som jag lärde mig och använde flitigt i andra 
projekt.  
 
Andra problem som jag märkte uppstod var att jag tänkte på ett sätt som jag lärt mig i skolan 
vilket var att man skulle optimera texturen så mycket som möjligt. Detta för att spelmotorer 
alltid realtidrenderar allt på skärmen. På min praktikplats så var en hög upplösning på textur 
inte ett problem eftersom reklamfilmer alltid är förrenderade. Detta medförde kan man säga 
att jag arbetade emot mig själv. Jag behövde mer detalj i texturen men jag snålade hela tiden 
med UVmappen och texturstorleken så att jag inte kunde få den detalj som jag behövde. Efter 
ett tag insåg jag detta och ökade texturstorlekarna för att få mitt slutresultat. Under 
riggningsarbetet som innebar att jag skulle rigga en insekt fick jag en ny erfarenhet eftersom 
jag aldrig innan gjort något sådant. Detta ställde därför mig inför nya utmaningar. Jag började 
med att titta på en tutorial ifrån Digital tutors om hur man riggar en myra och utgick ifrån 
denna när jag gjorde min egen rigg för att sedan bygga den efter mina egna krav. Kraven jag 
hade på min fjäril var att den skulle ha vingar till skillnad från myran och därför behövde jag 
kontroller för dem. Jag byggde också in så kallade driven keys, vilket används för att göra 
kontroller för specifika objekt exempelvis fjärilens mun, även kallad proboscis.  
 
Efter att riggningsarbetet var färdigt lämnade jag över projektet till en annan grafiker som 
animerade fjärilen. Under tiden han arbetade med animationen försökte jag mig på en 
ljussättning till scenen. Tillslut fick jag fram en bra scen, men då hade en annan grafiker redan 
gjort färdigt en egen ljussättning och den var redan implementerad vilket ledde till att min 
ljussättning inte användes. Projektet var väldigt spännande för mig personligen och saker som 
jag lärde mig var till exempel att verklighet inte behöver vara rätt väg att gå när något som 
skall vara verklighetstroget skall visas. Jag fick mycket kritik på fjärilen under arbetets gång 
vilket kunde vara att den t.ex  såg äcklig ut. Meningen var att den skulle se gullig ut. Jag fick 
även en del kritik på riggningen då vi tidigt diskuterade om fjärilen skulle kunna böja på 
vingarna. Vi beslutade att den inte skulle göra det och efter att animatören påbörjat sitt arbete 
insåg han snabbt att det såg konstigt ut då att vingarna inte böjde sig. Jag fick därför gå 
tillbaka och göra detta tillägg på riggen.  
 

http://www.digitaltutors.com/digital_tutors/index.php�
http://www.digitaltutors.com/store/product.php?productid=3522&cat=0&page=1�
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Kritiken jag fick under arbetets gång var i form av dialog samt diskussion och vi diskuterade 
ofta hur fjärilar såg ut i verkligheten. Detta blev något av en måttstock i kritiken jag fick. Såg 
den verklig ut så var det rätt. Däremot så såg den inte lika gullig ut när jag försökte gå åt det 
verkliga hållet och balansgången där emellan var svår. Riggen var animatören nöjd med 
förutom att han saknade att den inte kunde böja på vingarna och att huvudkontrollen hade 
både translation och rotation. Man kan hamna i så kallad gimballock om man inte separerar 
dessa ibland. Detta var något som jag hade missat, och kritiken kom också efter att 
animationen var färdig så det fanns ingen anledning att åtgärda problemet. 

Falcon – Flaskan 
Jag var med under postproduktionsstadiet och använde 
Nuke för att ta bort element i bilden.  

 
Under detta projekt fick jag lära mig att arbeta med ett för 
mig nytt program vid namn Nuke. Uppgifterna jag fick var 
att ta bort en text som fanns med i bilden på reklamfilmen. 
För att få bort texten använde jag mig av rotoscoping, 
bezierkurvor och fourcorner pin. Nuke är ett så kallat 
nodbaserat program något som även Maya till viss del är. 
Programmet medförde att allting hela tiden var 
förändringsbart och en av de stora fördelarna med 
Nodsystemet är att man under arbetets gång kunde autospara 
utan att man förlorade något arbete. Användaren kunde alltså 
inte råka göra ett fel utan att kunna gå tillbaka och förändra 
det. Detta var jag mycket imponerad av eftersom autosparning är ett problem i Maya. 
Uppgiften med att ta bort texten i bilden på reklamfilmen klarade jag av med hjälp av en 
arbetare på min praktikplats som har stor erfarenhet av Nuke och visade mig hur jag skulle 
kunna lösa uppgiften. Jag började med att ta en stillbild på flaskan när den inte hade text över 
sig som jag sedan använde en fourcorner pin på för att animera den med flaskan. Sedan 
använde jag en mask för att få bort den text som jag inte fick med i fourcornerpinnen.  
 
Kritiken på detta projekt var väldigt tunn eftersom nästkommande uppgift, Högskolan i Borås, 
hamnade på mitt bord. Vi hade då inte riktigt tid att diskutera Falcon-flaskan ordentligt. Den 
kritik jag fick var i form av dialog. Min handledare på min praktikplats såg slutresultatet och 
meddelade att han tyckte det var bra men att jag var tvungen att påbörja nästa uppgift. 

Högskolan i Borås – Visualisering och filminspelning 
Min del i arbetet var att göra en visualisering, en så 
kallad animatic. Detta för att man redan tidigt i 
produktionsstadiet skulle se vad som var genomförbart 
samt vad som kunde göras på plats vid 
reklamfilmsinspelningen. Jag var också med vid 
inspelningen i rollen som springpojk och vfx-
rådgivare. 
 

Uppgiften var denna gång att producera en animatic för en 
viral på uppdrag av Högskolan i Borås. Denna filmades 
redan en vecka efter att uppgiften tilldelats mig. Enligt 
manus kom ett antal studenter på besök till en arbetsplats. 
De var väldigt små och promenerade runt på arbetarens 

Figur 4, Falcon, klicka på bilden för 
film 

Figur 5, Högskolan i Borås, klicka på 
bilden för film 
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skrivbord. Dessutom så störde de störa mannen som arbetade. Arbetaren tappade till slut 
tålamodet och smällde en katalog på de små besökarna.  
 
Denna uppgift delade jag tillsammans med en annan praktikant vid namn Lisa. Vi började 
med att spela in en film där jag spelade huvudrollen. Vi försökte få en bra vinkel som skulle 
vara trovärdig och samtidigt kunna användas vid reklamfilmsinspelningen. För att besökarna i 
viralen skulle vara så små så var vi tvungna att filma långt ifrån. Problemet med detta visade 
sig när de små besökarna skulle filmas ovanifrån; för att få dem tillräckligt små skulle en kran 
komma att behövas vid inspelningsplatsen. Av både ekonomiska och praktiska skäl var detta 
något som vi ville undvika. 
  
Filmandet av animaticen började med att jag satt framför kameran och försökte följa manus. 
Vi försökte få en uppfattning om hur lång tid alla rörelser skulle ta att göra och när vi kände 
att tajmningen blev bra började vi filma. Detta material importerades sedan i Maya och jag 
började göra enklare animationer till animaticen för att visa regissören. Lisa fortsatte sedan 
med att key’a scenen för att få bort all bakgrund och hon maskade min hand när jag lyfte iväg 
en av besökarna. Efter att vi fått kritik från regissören gjorde vi ännu en animatic där vi 
arbetade mer med animationerna och inkorporerade nytt filmat material där istället Lisa var 
den besökare jag lyfte iväg. Jag arbetade också med trax denna gång för att få lite bättre 
rörelser på de karaktärer som var med, även om animationen inte blev så genomarbetad så 
kunde regissören ändå få en tydligare bild av hur viralen kunde komma att se ut när den till 
slut skulle filmas. Detta material visades alltså sedan för regissören som därmed fick en klar 
bild över vad som var möjligt och hur vi skulle vara tvungna att filma materialet.  
 
Under filminspelningen fick jag och Lisa stort utrymme när det kom till kommentarer och 
input i filmandet. Detta blev jag väldigt glad för, men samtidigt förvånad över eftersom vi var 
praktikanter och på plats fanns mer erfarna människor. Vårt pre-produktionsprojekt fick jag 
senare komprimera ner för att hårddiskutrymmet på arbetsservern var för litet. För detta 
använde jag media encoder, ett program som är väldigt kompetent när det kommer till 
konvertering och komprimering av filformat. Det slutgiltiga materialet var jag inte med och 
arbetade på  men jag vill ändå visa den färdiga filmen. Anledningen till att jag tar med filmen 
här är för att jag var involverad till stor del i andra delar av produktionen. 
 
Kritik under detta arbete var i form av den kritik jag fick från regissören under pre-
produktionsstadiet som till stor del var i form av dialog där vi diskuterade fram och tillbaka 
olika lösningar på problemet. Vi pratade till exempel om hur högt kameran kunde vinklas och 
hur små gubbarna skulle vara, en dialog som var mycket inspirerande och som gjorde att jag 
verkligen fick ett bra intryck av regissören på min praktikplats. Dialogen fortsatte som sagt 
även på inspelningsplatsen och hela projektet gav mig en stor inblick i hur även filmandet 
fungerar på ett produktionsbolag. 
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Specsavers – Glasögon 
Jag modellerade och shade’ade ett par läsglasögon 
som skulle befinna sig i en röntgenbild. Jag gjorde 
också postproduktion för att sammanföra de båda 
bilderna.  

 
Jag skapade ett par glasögon för en reklamfilm beställd av 
Specsavers. Dessa skulle visas på en röntgenbild i ett av 
filmklippen. Idén bakom reklamfilmen var att en hund 
skulle ha svalt ett par glasögon och då var det tur att 
Specsavers just nu sålde två glasögon för priset av ett.  
 
Jag började med att modellera glasögonen och försökte göra 
de så detaljrika som jag trodde behövdes. Modelleringen var 
jag snabbt färdig med och sedan försökte jag göra en 
röntgen-shader. Denna teknik har jag redan använt i skolan och jag började att göra en likadan 
shader när min handledare kom förbi min arbetsplats för att fråga vad jag gjorde. Jag svarade 
att jag byggde en shader, varpå han informerade mig om att den shadern finns inbyggd i den 
senaste versionen av Maya och att jag kunde hitta den under rampshadern. Detta förenklade 
mitt arbete avsevärt och gjorde att jag redan samma dag började arbeta med med 
kompositionen av de båda bilderna (glasögonen och röntgenbilden). Jag använde Photoshop 
för att snabbt kunna sammanställa de båda bilderna och arbetade sedan länge med 
sammanfogningen för att få den så snygg som möjligt.  
 
Under arbetets gång fick jag mycket kritik från kunden på bilden. Det var positionen, 
storleken samt ”vitheten” på glasögonen som kunden kommenterade, det blev ungefär sju 
olika versioner innan jag blidkade kunden. Vid ett tillfälle fick jag realtidskommentarer 
genom instant messenger-programmet pidgin, något som var väldigt spännande och 
utvecklande. Jag fick kommentaren "... yes nästan! dämpa det vita litelitelite till…"(Krille, 
mars 2009, Personlig kommunikation) som var väldigt sporrande. Att få sådan direkt kritik på 
det arbetet man gör ger en väldigt stor förståelse för vilken visuell riktning kunden vill uppnå. 

Siba Centurion – Skölden 
Under detta projekt modellerade, texturerade, 
shadeade, ljussatte samt riggade jag. 

 
Under detta projekt så fick jag under eget ansvar modellera, 
texturera, shade’a och ljusätta en scen för Siba. Modellen 
skapades utifrån en konceptteckning som en annan 
praktikant gjort. Denna utgick jag från i mitt modellerande. 
Utmaningen i modelleringen låg i att det skulle vara hårda 
former men att mjuka former samtidigt skulle inkorporeras 
detta hårda. Modellen var vad man kan kalla för en 
vapensköld och innefattade en fågel. Fågeln och skölden 
modellerade jag först separat och sedan diskuterade jag med 
grafikern, som skulle göra kameraåkningarna för filmen, om 
jag skulle sammanfoga de båda modellerna. Vi kom fram till att jag skulle göra ett försök med 
detta men han varnade mig samtidigt för att uppgiften kunde vara svår.  
 

Figur 6, Specsavers, klicka på bilden 
för film 

Figur 7, Siba, klicka på bilden för film 
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Att sammanfoga de båda modellerna visade sig mycket riktigt vara lite klurigt och jag stötte 
på ett antal problem på vägen. Ett av dessa var att en polygon, som såg ut att ha normalen 
vänd inåt, vid närmare betraktelse visade sig att ha normalen vänd mot rätt håll. Lösning var 
att ta bort polygonen och sedan skapa en ny. Efter detta visades polygonen korrekt, men jag 
förstod aldrig varför problemet uppstod och fick infinna mig i att det var en bugg i Maya.  
 
Textureringen var lite av en utmaning den med. Jag ville att skölden skulle se använd ut och 
bestämde mig därför för att göra en normalmap med skråmor och defekter i skölden. Tyvärr 
användes dock aldrig normalmapen. Jag arbetade sedan med materialet. Skölden skulle 
mestadels vara i metall och därför var skapandet av materialet en relativt okomplicerad 
process. Jag testade mig fram för att få det eftersökta utseendet och kom fram till ett godkänt 
utseende någorlunda snabbt.  
 
Mittenpartiet skulle vara i ett annat material och jag började att testa med läder. Skapandet av 
detta var svårare än metallen och att jag använde mig av V-ray för första gången gjorde inte 
processen lättare. Jag använde en bumpmap på materialet för att skapa illusionen av läder, 
något som visade sig fungera bra. Det behövdes dock finslipning på texturen för att 
åstadkomma det utseende som efterlystes. När jag uppnådde ett godkänt utseende, skickade 
jag bilder till den ansvarige grafikern. Efter detta började jag arbeta på en bend som skulle 
användas för att böja skölden. Skölden skulle böjas lite grann för att uppnå ett mer naturligt 
utseende.  
 
Slutligen började jag arbeta på ljussättningen för scenen vilket var mycket spännande och 
intressant. Här återgavs en tydlig bild av slutresultatet. Efter tips från en kollega så fick jag 
snabbt ett dramatiskt utseende på bilden vilket gynnade modellen. Jag lämnade efter detta steg 
i produktionen över mitt arbete till den grafiker som skulle animera kameraåkningarna i 
scenen.  
 
Kritiken jag fick under detta arbete var i form av tips på förbättringar, bl.a. rörande 
ljussättningen där jag fick många råd om hur ljuset skulle riktas för att skapa en intressantare 
bild. Jag fick också många uppmuntrande ord om min modell under modelleringen och under 
textureringen fick jag dels tips på hur jag skulle bygga materialet men också på hur jag skulle 
använda bumpmappen på ett effektivare sätt. Att exempelvis invertera bumpmappen eller hur 
jag kunde använda kontextbaserade menyer i Maya under arbetet.  

Volvofinans – Asken 
Jag riggade asken och modellerade de texter som 
används. 

 
Volvofinans var ett av de mindre projekten jag arbetade med. 
Projektet gick ut på att rigga en ask som skulle öppnas och 
där 3D-modellerade bilnamn skulle trilla ur. Till en början 
var min uppgift enbart att rigga själva asken, men rätt snart 
betroddes jag med att även modellera de bokstäver som 
skulle forma bilnamnen. Jag trodde att detta skulle vara 
betydligt lättare än vad det faktiskt var.  
 
Det första som skulle göras var att använda ett specifikt 
teckensnitt som inte kunde importeras direkt in i Maya. 
Modellerandet var också tidskritiskt och var tvunget att vara 

Figur 8, Volvofinans, klicka på bilden 
för film 
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färdigt tio minuter innan jag ens hann börja arbeta med det. Problemet med att importera 
teckensnittet i Maya berodde på att programmet inte kunde känna igen det och jag blev 
tvungen att gå igenom Adobe Illustrator först. Där fick jag skriva in bilnamnen som text för 
att sedan exportera dem som outlines och det var först då som jag kunde importera Illustrator-
filen i Maya och äntligen få texterna jag behövde.  
 
Sedan skulle jag använda en bevel, ett verktyg i Maya för att enkelt kunna extrudera en form. 
Detta för att kunna matcha utseendet på mina texter med de texter andra redan hade 
modellerat. Jag använde mig av bevel plus för att göra detta och fick mixtra med 
inställningarna en stund för att få fram ett likadant utseende på texterna. Första gången jag 
blev klar hade jag glömt att bevel’a bokstäverna på båda sidorna. Nästa gång så fick jag till 
det och scenen blev korrekt.  
 
Under denna tid ringde projektledaren till min mobiltelefon ett antal gånger och frågade hur 
det gick för mig och om jag snart var klar. Samtidigt droppade det hela tiden in IM’s med 
liknande frågor. Detta bidrog till att projektet förmodligen var det stressigaste jag fick göra på 
min praktikplats.  
 
Jag fick hela tiden kritik på det jag hade gjort, som exempelvis när jag missade att göra beveln 
likadan på båda sidor. Kritik i form av subjektivt tyckande om hur formerna skulle se ut var 
den kritik jag fick och eftersom regelverket redan var satt fanns inget utrymme för mig mer än 
att efterlikna de texter som redan fanns. Såg inte mina texter ut som de redan befintliga, så var 
det fel. Gjorde dem det, så var det rätt. Däremot fick jag kritik på både arbetsmetoden och 
utseendet när det gällde skinningen på den ask som skulle innehålla bokstäverna. Jag skinnade 
med penseln på det sätt som jag var van att göra från karaktärsmodellering, vilket dock inte 
fungerade lika effektivt på en form som var hård. Istället fick jag tips om att använda 
component-editorn för att styra skinningen på vertex-nivå. Efter detta tips fick jag fram en 
mycket bättre skinning som var bättre i det avseendet att den öppnades som en ask förväntas 
göra.  
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Malmö Aviation – Tyget 
Jag modellerade om ett tygstycke i Mudbox för att det 
bättre skulle framhäva detaljerna. Bilden skulle vara 
väldigt stor och behövde därför också stor 
detaljrikedom. 

 
I detta projekt fick jag först i uppgift att modellera om ett 
flygplan då det vi fått tillhanda hade för låg upplösning. Vi 
behövde mer detalj i flygplanet så att våra renderingar skulle 
kunna bli så bra som möjligt.  
 
Jag började med att modellera flygplanet med så kallad 
boxmodelling, ett tillvägagångssätt som jag senare skulle 
komma att ångra. Anledningen till detta var dels för att jag 
själv inte kunde uppfylla den detaljnivå som behövdes men 
också för att jag genom att använda boxmodelling förlorar den kontroll som jag behövde för 
att bibehålla flygplanets form. Med andra ord så var det svårt att till exempel inkorporera 
fönster i modellen utan att skada den allmänna formen på flygplanet. Detta var något som jag 
först efter några timmars jobb insåg och av den anledningen frågade jag grafikern Åke om 
flygplanet uppehöll den detaljnivå vi var ute efter. Svaret blev att den inte var tillräckligt 
detaljrik och att de ofrivilliga förändringarna i formen skulle synas för mycket i renderingen.  
 
Det började bli kort om tid för projektet och min handledare ansåg att det var dags att möblera 
om bland arbetsuppgifterna så att flygplanet hade chans att bli färdigt i tid. Åke, fick ta över 
modelleringsarbetet på flygplanet och jag fick istället modellera tyget som skulle ligga 
ovanför flygplanet i renderingarna. Jag tog mig dock tid att observera modellerandet även 
efter att jag lämnat över uppgiften. Jag observerade hur han använde nurbs för att först få fram 
ett bra utseende på flygplanet, något som gav honom kontroll över hela formen i alla stadier 
av modelleringen. Genom denna observation lärde jag mig väldigt mycket om modellering 
som jag trodde att jag redan kunde. Det var ett uppvaknande för mig och jag imponerades 
stort av hur den nya grafikern löste problemen med lätthet, bl.a. de saker som jag hade haft 
stora svårigheter med. Jag kände dock själv att det kunde vara svårt att ge upp på uppgiften 
och överlämna arbetet till Åke. Däremot så tror jag att uppgiften löstes på ett snabbare och 
effektivare sätt genom att lyfta det från mitt skrivbord och ge det till någon annan.  
 
Kritiken var öppen och rak. När jag frågade om flygplanet dög blev svaret först nej, sedan 
räknades anledningarna upp. Detta gjorde att jag lätt kunde se de fel jag gjort för att sedan gå 
vidare med att fundera över hur jag skulle lösa dem på annat sätt. Mitt fortsatta arbete på 
projektet blev som sagt att arbeta på tyget som skulle användas på flygplanet. Min uppgift 
blev att modellera om tyget så att det såg ut att ligga på ett naturligt sätt samtidigt som det 
skulle vara intressant att titta på. Jag använde mig av Mudbox för denna uppgift, vilket kändes 
som ett bra val. Däremot kunde det uppstå problem då jag ville ha för mycket detalj i 
modellen. Det gick alltså inte att subdivida för många gånger för då fick datorn slut på minne 
och Mudbox kraschade. Jag modellerade om två olika tyger, ett där planet var helt täckt och 
ett där planet var halvtäckt. Mudbox-modellerna användes för att skapa normalmaps för de 
redan befintliga Maya-modellerna. Matthew Omernick beskriver skapandet av normalmaps i 
sin bok; han ger där en bra inblick i vad normalmaps är och hur de fungerar (Omernick, 2004 
s. 195). Denna teknik skiljde sig inte från spelgrafik utan användes på samma sätt som i 
förrenderad grafik, däremot behöver man inte beakta texturstorlekarna. Normalmaps var 
något som de hade arbetat väldigt lite med på företaget vilket berodde till viss del på att de 

Figur 9, Malmö Aviation, Klicka på 
bilden för HQ Bild 
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inte behövt använda denna teknik av den orsaken att de bara kunde lägga till mer polygoner i 
modellerna istället. Jag misstänker dock att det också skulle kunna bero på att de inte insett 
fördelarna med att lägga detalj i texturen istället för detalj i modellen.  
 
Arbetet med att göra normalmaps var något som jag har gjort ett flertal gånger innan och jag 
kände mig trygg i uppgiften. Jag försökte hålla en ständig öppen dialog mellan mig och den 
som skulle använda tyget i renderingen så att jag med säkerhet kunde vara lugn med att 
tygstycket skulle få det utseende som eftersträvades.  
 
Den kritik jag fick under arbetets gång var rätt så detaljrik. Vid ett flertal tillfällen efterlystes 
rynkor och veck på specifika ställen. Arbetet flöt problemfritt förutom de gånger då Mudbox 
kraschade och inte kunde öppna den sparade filen. På grund av detta fick jag göra om en del 
arbete men då blev det oftast bättre än gången innan. 

IKEA – Popup boken 
Jag animerade en 3D-bok som används för att byta ut 
text i reklamfilmen. Jag använde Nuke för att 
rotoscopa händer under postproduktion. 

 
I detta projekt fick jag i uppgift att dels animera en bok som 
skulle användas för att byta ut texter i reklamfilmen. Jag var 
också involverad i postproduktionsarbetet där jag maskade 
ut den gamla boken för att ersätta den med det nya som vi 
renderat ut i 3D.  
 
Grafikern som gav mig uppgiften började med att visa alla 
viktiga moment och vilken följd i arbetsprocessen han 
upplevde var den mest effektiva. Han berättade till exempel 
att animeringen skulle man göra i tre steg: först skulle jag 
animera grovt med bara position och rotation, sedan sidorna som öppnades och stängdes för 
att slutligen animera böjen på sidorna. Denna trestegsprocess gjorde arbetet effektivt 
samtidigt som resultatet blev av hög kvalité. I postproduktionen fick jag i uppgift att maska ut 
händerna, detta var också en process som jag fick en del tips om. Postproduktionen gjordes i 
Nuke, ett program som fortfarande var nytt för mig, men efter tipsen jag fått flöt arbetet på 
problemfritt, till exempel föreslog grafikern att jag inte skulle animera varje frame utan 
istället låta Nuke interpolera de flesta framsen. På så sätt kunde jag sedan gå tillbaka och 
animera de framsen som inte blev tillräckligt bra. Arbetsprocessen gjorde återigen arbetet 
både effektivt och resultatet blev bra. Utan dessa tips är jag övertygad om att arbetet skulle 
tagit mycket längre tid och blivit sämre.  
 
Den kritik jag fick under arbetets gång var i form av att grafikern som givit mig uppgiften 
först kontrollerade mitt arbete för och sedan pekade ut vart han tyckte att det kunde förbättras. 
Jag fick en tydlig bild av vad han ansåg var fel och detta underlättade när jag sedan skulle 
bearbeta arbetet efter hans kriterier. 
  

Figur 10, IKEA, klicka på bilden för 
film 
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Vann.se – Filminspelning 
Vid denna reklamfilmsinspelning hade jag rollen som 
springpojk och kameraman. Under filminspelningen 
lades ansvaret för att spela in filmen på mig samtidigt 
som jag hade en alltiallo roll. 

 
Arbetet jag utförde under denna filminspelning var i form av 
springpojke och kameraman. Som springpojke fick jag 
ordna med mat och dryck åt hela filmteamet, rigga upp 
belysning och utrustning på inspelningsplatsen. Jag fick 
sedan i uppgift att filma materialet som skulle spelas in. Att 
jag fick ansvaret över att filma allt material var jag väldigt 
förvånad över och blev väldigt glad över att de hade det 
förtroendet för mig.  
 
Under detta arbete fick jag väldigt lite feedback i form av 
kritik, förmodligen på grund av att uppgiften i sin helhet faktiskt inte var särskilt avancerad. 
Jag tryckte på knappen när jag hörde kamera och sedan tryckte jag igen när de sa tack. Vi 
filmade in igenom ett glas och in i en pool. Att uppleva en filminspelning, en som t.o.m. var 
under vatten var en äventyr vill jag lova.  
  

Figur 11, Vann, klicka på bilden för 
film 
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Undersökning 
Nackdelar med de valda böckerna 
Böckerna som jag har använt mig av har varit besvärliga att hitta, samt att det var svårt att 
hitta böcker från 2000-talet. De böcker jag har använt mig av har givit mig en bred 
kunskapsbas men inte all kunskap, detta är något läsaren måste beakta när de läser denna 
rapport. 
Eftersom ordet kvalitet är ett svårt och mångtydligt begrepp så finns det lika många 
uppfattningar om begreppet som det finns författare som skriver om det. Jag är medveten om 
detta men är tvungen att avgränsa mig till ett antal uppfattningar. 

Litteratur 
Här presenteras den litteratur jag främst använt i mitt arbete med min rapport samt en kort 
beskrivning av mina intervjurespondenter för att ge läsaren en bild av det kompetensområde 
denna undersökning berör. 
 
Stenarna i själen (2006) av Sven-Eric Liedman. Denna bok behandlar begreppet form och 
materia vilket i sig är mycket brett. Boken följer dessa begrepp från antiken fram till idag och 
diskuterar dess utveckling. Litteraturen är relevant till min text då den berör begreppet kvalitet. 
Jag kommer att diskutera och analysera bokens innehåll i förhållande till den undersökning 
jag valt att fördjupa min rapport inom.  
 
Konsten att bedöma människor (2006) av Kjell Ekstam beskriver hur man tittar på människor 
och hur man själv blir beaktad. Den ger läsaren praktiska kunskaper i hur man blir bättre på 
att bedöma människor. Den beskriver varför vi gör bedömningar och hur vi gör dessa 
bedömningar. Vilket är högst relevant på ett produktionsbolag, där bedömningar görs 
dagligen av verk och människor. 
 
Handbok i konflikhantering (2007) av Kjell Ekstam handlar om vad man skall tänka på som 
kritiker i olika situationer. Han beskriver skillnaderna i positiv kritik och negativ kritik samt 
framför det man kan tänka på när man tar emot och ger kritik. Han berättar hur viktigt det är 
att återkoppla kritik man har fått och hur man skall akta sig för att hamna i försvarsställning 
 
Samhällsvetenskapliga metoder (2007) av Alan Bryman behandlar olika metoder för att 
genomföra olika slags vetenskapligforskning. Författaren beskriver och diskuterar kvantitativa 
och kvalitativa metoder. Jag har använt boken i syftet för min kvalitativa undersökning och 
den har givit mig stöd och guidning i min forskning. Jag kommer inte att behandla boken i 
litteraturgenomgången men däremot skriver jag om den i min metod. 
 
Går kvalitet att mäta? (1989) av TCO behandlar produktivitet i den offentliga sektorn och i 
sin bok behandlar de begreppet kvalitet som de anser vara ett mångtydigt begrepp. De 
beskriver begreppet kvalitet som gör den lämplig i min rapport. Jag använder mig av denna 
bok för att ytterligare definiera det mångtydiga begreppet kvalitet. 
 
Att mäta kvalitet (1996) av Maria Svensson och Sven-Martin Åkesson. Fallstudien behandlar 
kvalitet och uppmanar bland annat att studenter att använda den i deras examensarbeten.   
 
Vad är kvalitet? (1996) av Sveriges verkstadsindustrier tar upp begreppet kvalitet ur ett 
ekonomiskt och marknadsperspektiv. Boken definierar kvalitet på tre olika sätt och förklarar 
skillnaderna samt jämför de olika definitioner.  
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Litteraturgenomgång 
Hur definieras begreppet kvalitet? 
Kvalitet är ett svårt och mångtydigt begrepp och kan ha flera betydelser. I ett sammanhang 
kan begreppet kvalitet betyda detsamma som egenskap medan det i ett annat är ett starkt 
positivt värderande relationsbegrepp, d.v.s. något som man kan upptäcka och använda vid en 
jämförelse. (TCO, 1989 s. 31) 
 
En definition kan vara den så kallade ISO (International Standardization Organization) 
standarden. Idag heter den ISO 9000 och är namnet på en internationell kvalitetstandard som 
används inom industrin för att visa att man uppfyller en viss kvalitet. Företagen som uppfyller 
ISO 9000 kan i sin tur få sina produkter CE godkända som är ett krav för att få sälja sina 
produkter inom EU. Detta kan bli en viktig konkurrens faktor gentemot andra företag. ISO 
9000-serien är en internationell standard som antagits som europastandard och är alltså en 
nationell standard i samtliga västeuropeiska länder samt i USA. 
 
I faktarapporten Vad är Kvalitet (1996) tar de upp att man på den globala konkurrensutsatta 
marknaden är överens om att alla varor och tjänster skall ha kvalitet för att tillverkaren skall 
nå gott resultat och att kvalitet är viktigt att satsa på om man vill att företaget skall gå med 
vinst. Men vad är då kvalitet? "Vad som egentligen är kvalitet är däremot ett 
definitionsproblem. Experter på kvalitet lägger också in olika betydelser i termen kvalitet. 
Dessa olikheter i definitionen av termen gör det svårt att förstå vad experterna säger och för 
företagen att skapa planer för att skapa kvalitet." (s. 3)  
 
De tar upp tre förklaringar till hur begreppet kvalitet kan definieras. Dessa tre tolkningar 
definierar kvalitet på tre olika sätt och visar även på tre skilda sätt att tänka kring begreppet 
kvalitet. 
 
Boken tar upp en förklaringsmodell de valt att kalla traditionell kvalitetsmodell som innebär 
att varans kvalitet skall stämma överrens med ritningar, krav, standarder samt specifikationer, 
alltså att man förtecknar ett visst toleransområde. (s. 6) Det finns en nedre toleransgräns på ett 
verk och en övre toleransgräns och så länge mottagarens anser att varan håller sin inom de två 
gränserna så är varan godkänd (s. 4). 
 
En japansk ingenjör och dr vid namn Taguchi har uttalat och medverkat till ett synsätt på 
kvalitet som lyder: "Kvaliteten är bäst när samhällets alla förluster på grund av produkten är 
som minst." Kvalitet är tillfredställelsen av varor och tjänster som uppfyller specifika värden 
på egenskaper som innebär att mottagaren/användaren blir nöjd och glad. Detta kallas för 
målinriktad kvalitet. (s. 9)  
 
Ännu en förklaringsmodell till hur kvalitet kan definieras är kvalitetsmål. Denna tar upp en 
ekonomisk aspekt till kvalitet där kvalitet är "produkter eller tjänster som tillfredställer 
kundbehovet till ett pris som kunden anser rimligt"(s. 11). 
 

Kan kvalitet mätas? 
Kan man mäta kvalitet? Kort och koncist kan man säga att kunden (användaren) bestämmer 
varans kvalitet. Får kunden en produkt som passar deras behov och till ett pris som känns bra 
är kunden nöjd. Kvalitet= Nöjd kund. (s.18), och för att upprätthålla nöjda kunder måste 
företagen ha god standard och bra kvalitet på sina varor. Det blir då också viktigt för 
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företagen att lära sig upptäcka fel och andra missar i deras varor för att undvika missnöjda 
kunder. Företagen bör vara lyhörda för kunders röster för att på ett långsiktigt sätt alltid sträva 
efter att förbättra sina varor samt uppnå nöjda kunder. (s. 21-29) 
För företaget är kvalitet många gånger att kunden är nöjd. Det kan också vara att kvalitet är att 
företaget gör vinst. Men också att företaget förädlar deras redan befintliga produkter. 
 
Då definitionen av begreppet kvalitet samt att bestämmandet ifall något är bra eller dålig, 
d.v.s. ifall kvaliteten är god eller inte, är komplicerad är det också svårt att veta om 
kunden/mottagaren kommer att vara nöjd eller inte. Människor ifrån olika generationer har 
annorlunda syn på vad som är ett bra verk och samtidigt har de bekymmer att förstå personen 
bakom verket. Liedman skriver, "att själva formseendet, formhörandet och formtänkandet 
inte utgör en historiks konstant utan att de utvecklas i ett ständigt, levande samspel med en 
föränderlig omgivning." Alltså kan man se skillnader från generation till generation (Liedman, 
2007 s.545). Skillnader i perception beror inte endast på generationsbyten mellan utan också 
beroende på individ till individ. Alla vi människor är olika varelser vilket innebär att alla har 
en subjektiv bild av ett objekt. Exempelvis kan en tavla som är vacker för mig vara 
förskräckligt ful för någon annan.  
 
En annan viktig fråga är om kvalitet är mätbart överhuvudtaget. Konst är subjektivt och har 
lite monetärtvärde i de flesta fall. Däremot en produkt som en reklamfilm som produceras på 
en kunds begäran kan mätas i pengar. Hur mycket är kunden villig att betala för produkten? 
Kommer den att framkalla inköp av det slag som kunden förväntar sig? 
 

Vikten av bedömning i dagens samhälle 
I arbetslivet bedöms personer utifrån deras individuella begåvning samt kompetens. Dessa 
bedömningar är viktiga då beslut skall fattas rörande personen. (Ekstam, 2006 s. 39). I dagens 
samhälle och arbetsliv har det aldrig talats så mycket om vikten av kompetenser som idag. 
Arbetslivet har idag blivit mer krävande än tidigare och kraven på de anställdas kunskaper 
och kompetenser blir högre och tuffare. Dessa hårdare krav har uppstått på grund av den 
ökade globala konkurrensen (s. 59). Detta leder i sin tur till att det blir viktigt att kunna 
bedöma en individs kompetenser samt verk. Men vad är då egentligen kompetens? Kort och 
koncist förklarat är kompetens "förmågan att på ett bra sätt lösa de uppgifter som man ställs 
inför" (s. 60). Ekstam  tar även upp begåvningar som idag anses viktiga för att nå lyckad 
framgång i arbetslivet. Jag kommer här nedan att ta upp dessa fem begåvningar samt ge en 
kort förklaring till vad de innebär. Dessa begåvningar är viktiga att inneha för att på ett 
givande sätt nå fram med kritik till mottagaren(s. 43-46). 
 

• Människointresse - Viljan och förmågan att närma sig andra och lära av dem. 
• Argumentationsförmåga - Få andra att se saker på sitt sätt samt att kunna ta till sig 

andras argument på ett givande sätt. 
• Emotionell kommunikation - Att inneha förmågan att ha varm kontakt med andra i sin 

omgivning samt kunna vara rak och tydlig utan att såra den andra. 
• Anpassningsförmåga - Att anpassa sig efter olika situationers krav 
• Närverksförmåga - Att kunna fungera väl i grupp. 

Att ge kritik 
Ekstam (2007 s. 80) skriver om vissa grundregler såsom att kritik inte skall vara 
generaliserande, du gör alltid... , utan att den skall vara balanserad. Den skall innehålla 
negativa och även goda påpekanden av mottagarens uppförande/handlande. Man skall också 
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beakta hur mycket mottagaren är redo att tillgodoräkna sig vid ett tillfälle, alltså endast ge den 
kritik som man tror att mottagaren kan hantera vid ett tillfälle. I synnerhet skall man aldrig 
yttra kritik om något som mottagaren inte kan göra något åt, men görs detta ändå är det viktigt 
att påpeka alternativa styrkor hos mottagaren. 
 
Han skriver även att det finns två olika konflikter, den konstruktiva konflikten och den 
destruktiva konflikten. De konstruktiva är de som är eftersträvningsvärda och kan känns igen 
att man diskuterar sakfrågan och undviker personangrepp. Destruktiva konflikter definieras av 
Ekstam när man lämnar sakfrågan, exempelvis då personangrepp görs och då man låter 
känslorna ta över och förnuftet försvinna. Den destruktiva konflikten består oftast mer av en 
maktkamp som skapar en atmosfär av misstro och fiendskap. Den förstärks sedan vid nästa 
konflikt samtidigt som nästa konflik också börjar på samma känslomässiga nivå som den förra 
slutade. På så vis trappas konflikten upp.(Ekstam, 2007 s. 80) 
 
Kjell Ekstam (2006) har också skrivit en bok om hur man bedömer människor och hur 
människor i många fall betraktar andra människor och hur detta spelar in i deras presteringar.  
 
Han berättar om att ett nytt ekonomiskt system skulle införas på ett företag och hur detta 
skapade en konflikt mellan två olika yrkesgrupper (it-avdelningen och ekonomi-avdelningen) 
och hur detta egentligen var en skenkonflikt för en helt annan tvist. Kritik som ges i detta fall 
behandlar alltså inte den riktiga tvisten. Detta kan bli ett problem när man kritiserar varandra 
på en arbetsplats och denna kritik inte behandlar den riktiga tvisten. Konflikter kan 
uppkomma som saknar objektivitet och känslorna tar över. (Ekstam, 2007) 
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Metod 
Val och motivering av metod 
Jag har valt att göra en kvalitativ forskning då min undersökning passar bäst under denna 
kategori. Eftersom jag har tillgång till en begränsad grupp som är en grupp på 14 personer så 
anser jag att jag inte kan generalisera resultatet på ett sådant sätt som är tanken då man gör en 
kvantitativ forskning. (Bryman, 2007 s. 93). Jag vill i min kvalitativa undersökning fördjupa 
mig inom hur personer tänkter, anser och förhåller sig om inom ämnet kritik vilket går hand i 
hand med den forskningsstrategi som kvalitativa studier bygger nämligen "där tonvikten 
oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data" (s. 249) 
 
Bryman (2007 s. 252-254) skriver om de viktigaste sex stegen som man inom den kvalitativa 
forskningen kan följa. Detta har jag gjort och kommer nedan utförligare beskriva mina steg 
 
Steg 1: Generella frågeställningar; Jag ställer mig frågande till hur personer med erfarenhet av 
3D-grafik förhåller sig till kritik.  
 
Steg 2: Val av undersökningspersoner.; Här föll det sig naturligt att jag tar tillvara på 
personerna som finns i min omgivning på min praktikplats. Jag valde här ut elva personer från 
min praktikplats. För att fördjupa min undersökning ytterligare valde jag även ut tre personer 
som verksammat på en högskola som innehar inriktning grafik.  
 
Steg 3: Insamling av relevant data: jag intervjuade personer och observerade de personer på 
min praktikplats. 
 
Steg 4: Tolkning; Jag analyserade sedan mina intervjuresultat  
 
Steg 5: Begreppsligt och teoretiskt arbete. Jag kollade över mitt arbete och frågade mig själv 
om jag hade allt jag behöver samt om  vad mer jag kunde behöva utöka mitt arbete med. I  
samråd med min handledare diskuterades ifall jag var redo att utföra min studie. Jag ansåg då 
ha den data jag behövde. 
 
Steg 6: Skriva rapporten 
 

Trovärdighet samt äkthet 
Bryman (2007 s. 258-262) skriver om de båda författarna Lincon & Guba som menar det 
finns två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning vilket är 
trovärdighet och äkthet.  
 

Trovärdighet 
Jag har intervjuat, ställt följdfrågor samt frågat under intervjun om jag ansett något vara oklart. 
Alla respondenter har varit väl medvetna om syftet med min undersökning. Jag vet inte om de 
har svarat på mina frågor på ett äkta sätt eller om de har svarat som de tror är rätt.. Bryman 
(2007 s. 258) skriver att det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet och 
ett svar kan vara ett svar som är socialt korrekt och inte det respondenten faktiskt tycker. 
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Äkthet 
Jag anser att mitt resultat ger en rättvis bild av det jag undersökt. Bryman (s. 261) skriver att 
äkthet kan skilja sig mellan forskardiscipliner och att äkthetskriterier ofta kan uppfattas olika 
samt provokativa i vissa fall.  
 
Bryman (s. 261) skriver att om en forskare agerat i god tro. Om forskaren undvikit att låta 
personliga värderingar påverka studien samt att forskaren är medveten om att det inte går att 
ha en fullständigt objektiv ställning i en samhälleligstudie. Detta är något jag själv beaktat 
under min studie och kan därför  anse att mitt resultat ger en rättvis bild av det jag undersökt. 
 

Intervju och frågor 
Jag har valt att göra intervjuer som grund för min undersökning, därför att jag anser det passa 
min undersökning bäst då min undersökning handlar om personers olika uppfattningar. 
Intervjuer ger mig den bästa uppfattningen om vad personer tycker.  Jag valde att utföra semi-
strukturerade intervjuer. Frågorna var formulerade på ett enkelt sätt och under samtalets gång  
fick ofta respondenten frihet att sväva ut i samtalet. Detta ledde ofta till att den jag intervjuade 
kom in på ämnen som andra frågor berörde. Jag valde att ändå hålla mig till min ursprungliga 
ordnigföljd för att på så sätt få alla respondenter att svara på samtliga frågor. Under den semi-
strukturerade intervjun har även intervjuaren utrymme att få ställa uppföljningsfrågor vilket 
jag ansåg viktigt om jag skulle ville ställa frågor som kunde vara av vikt för undersökningen. 
Jag ville även kunna fråga om något var oklart. (s. 127) Att kunna fråga vid oklarheter är ju 
som sagt en förutsättning för att min undersökning skall kunna vara tillförlitlig vilket är ett av 
kriterierna för den kvalitativa forskningen. Jag gjorde en direkt intervju, dvs. att jag träffade 
mina respondenter öga mot öga vilket är den vanligaste intervjuformen i vetenskapliga 
undersökningar. (s. 128) . Jag beskrev undersökningens syfte för alla mina respondenter vilket 
är viktigt enligt Bryman " Eventuella respondenter måste ges en trovärdig anledning till varför 
de skall delta i och kanske lägga värdefull tid på att svara på frågor i en intervju som ingår i 
en vetenskaplig undersökning" (s. 130). Jag valde att spela in mina intervjuer då jag inte hade 
kunnat anteckna allt för hand. Jag hade tyvärr ingen bandspelare men jag hade en filmkamera 
som jag använde istället, jag valde dock att låta linslocket vara på vilket jag informerade alla 
av mina respondenter. Att spela in intervjuer hjälper en mycket då minnet ibland kan svika en 
samt att andra kan granska ens material vilket är viktigt. 
  
Jag valde att använda mig av öppna frågor därför att "På en öppen fråga kan respondenterna 
svara fritt" (s. 157). De kan få svara med sina egna ord samt att utrymme lämnas för viktiga 
frågor (s. 158). Nackdelarna med öppna frågor är dock att intervjuerna är tidskrävande när de 
svarande får tala mycket fritt. Slutna frågor, det vill säga där jag inte kunnat fråga följdfrågor 
eller kunnat ställa frågan på ett annat sätt om något var oklart hade inte gett min undersökning 
det material som jag behövde samt att respondenterna med stor sannolikhet hade känt sig 
obekväma och att intervjuerna var för formellt utförda. Frågorna har varit attitydfrågor,  
frågor om normer, värderingar samt åsikter (s. 163)  
 
En nackdel med denna typ av undersökning är dock att jag som individ med stor sannolikhet 
påverkar respondentens svar med min närvaro, detta i form av kroppsspråk, tal och andra 
reaktioner. Jag tror däremot att svaren blir mer utförliga då man som intervjuare är öppen för 
en dialog mellan respondenten och intervjuaren. Intervjuformen ger undersökaren större chans 
att få ett mer tydliga svar som sedan lättare kan användas i analysen samt att man har 
möjlighet att be de intervjuade att utveckla sina svar om något känns oklart. 
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Intervjurespondenterna har valts genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga de personer som 
jag har haft tillgång till att få intervjua. 
 

Underökningsgrupp 
Jag har valt att intervjua elva personer från min praktikplats samt tre som är/varit verksamma 
på en högskola där inriktning för grafik finns. Syftet är att jag vill skildra hur dessa personer 
ser och förhåller sig till kritik. De jag har intervjuat arbetar med grafisktmaterial i olika 
former. Jag har intervjuat tre kvinnor och elva män i åldrar ifrån 20 upp till 50 års ålder och 
majoriteten av respondenterna intervjuades på min praktikplats. Respondenterna arbetade 
antingen direkt med det grafiska materialet eller i andra hand det vill säga att de var 
exempelvis projektledare som hade stort inflytande i hela projektet och svarade för mycket av 
kundkontakten men detaljstyrde inte den grafiska processen. Jag intervjuade personer med 
chefspositioner samt personer som arbetade direkt med grafik. Detta gav mig en bred bild och 
ett stort perspektiv ifrån samtliga positioner på företaget. Alla har åtminstone två års 
erfarenhet inom att arbeta med grafik, de flesta mycket mer än två år. Respondenterna är alla 
väldigt kunniga inom grafisk produktion och sitter i en situation där de själva handskas med 
kritik dagligen. Merparten av respondenterna har en så kallad KY utbildning, alltså en 
yrkesförberedande utbildning inom grafik. De arbetar dagligen med grafik och detta medför 
att man kan beakta dem som experter. 
 
Av anonymitetsskäl kommer jag att använda figurerade namn på mina respondenter. Jag 
kommer inte heller att uppmärksamma skillnader i svar på grund av kön då jag vill fokusera 
på individen och inte kön. Jag är dock medveten om att det i denna bransch inte är en jämn 
fördelning av de båda könen men jag anser att svaren inte skall behandlas olika beroende på 
om det är en man eller kvinna utan jag kommer att behandla alla svar lika. Eftersom det är 
färre kvinnor jag har intervjuat i förhållande till män kommer jag inte att använda figurerade 
namn som visar deras kön utan detta för att återigen försöka bibehålla respondenternas 
anonymitet. Det är inte min avsikt att generalisera, vilket inte heller är möjligt då min 
urvalsgrupp är för liten men jag avser att få en inblick i ämnet. 
 
En stor nackdel med mina respondenter är att nästan alla arbetar på samma arbetsplats och 
detta medför till stor del att de har en förhållandevis lik bild av arbetslivet. De kan alltså 
omedvetet ge mig liknande svar för att de alla har utsatts för liknande situationer under tiden 
de arbetat tillsammans. Fördelen med detta är att jag kan få utförliga svar på de frågor jag 
ställer. Respondenterna kan alltså med stor sannolikhet ge liknande svar men ifrån olika 
perspektiv vilket ger mig som intervjuare en uppsjö av synsätt på samma fråga. 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har genomförts i ett enskilt rum där jag och respondenten har vistats ensamma. 
Jag började alltid med att berätta att jag skulle ställa frågor därför att det skulle ingå i mitt 
examensarbete. Jag frågade sedan om jag kunde spela in samtalet med min videokamera men 
berättade att jag valde att låta linslocket sitta kvar därför att det endast var ljudet som jag 
behövde i efterhand.  
 
Under mina intervjuer har jag försökt att tala med neutral röst och jag har alltid haft som 
avsikt att använda ett rum där bara respondenten och jag vistats själva.  
 
Det hände vid ett par tillfällen att intervjuerna blev störda, till exempel då någon var tvungen 
att ställa respondenten en arbetsrelaterad fråga eller liknande. Vid alla tillfällen utom ett 
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pausade jag i detta fall intervjun för att sedan uppta den igen efter avbrottet. Respondenterna 
lämnade aldrig rummet eller var upptagna en längre tid, avbrotten var endast kortvariga och 
respondenterna kunde snabbt uppta intervjun efter avbrottet. Vid en intervju försökte jag att 
pausa intervjun för att en annan person störde intervjun genom att närvara i rummet, 
respondenten insisterade vid detta tillfälle på att vi skulle fortsätta vilket jag då kände mig 
tvungen att göra. 
 

Intervjufrågorna 
 
Jag började med att fråga respondenterna deras namn och arbetstitel. Jag försökte också att 
skapa en mer avslappnad miljö på olika sätt, exempelvis genom att bjuda respondenterna på 
kaffe eller att prata lite allmänt om hur de mådde och liknande innan jag påbörjade 
intervjufrågorna.  
 
Här kommer jag att ta upp de frågor jag ställde i mina intervjuer samt kommentera varför jag 
valde just dessa frågor. 
Första frågan jag ställde alla respondenter var:  

 
Hur bedömer du ifall ett verk är bra? Vilka Kriterier finns det? 

 
Denna fråga anser jag var den viktigaste och mitt mål med den var att fastställa hur det 
betraktade ett verk och vilka kriterier de hade när de bedömde det samt huruvida de såg på de 
tekniska aspekterna av en effekt eller om de bedömde hur verket vidrörde dem på ett 
känslomässigt plan. Jag eftersträvade att få reda på vad de ansåg var bra i de verk de bedömde 
och varför de ansåg att just det var bra. 
 

Hur ger du kritik på en elevs/anställds verk? Kan det vara svårt att skilja verket 
och personen bakom? 

 
Frågan var avsedd att undersöka om respondenterna tog hänsyn till personen som skapade 
verket samtidigt som jag ville ta reda på hur de gick tillväga när de åtskiljde personen och 
verket. Återigen ville jag även här ta reda på vad det värderade i verket och samtidigt se om 
respondenterna tog hänsyn till sina kollegor, anställda eller studenter när de gav kritik. 
 

Tar du hänsyn till arbetsprocessen när du ger kritik?  
 
Frågan ställdes för att jag ville undersöka skillnaderna i den processinriktade studiemiljön och 
den resultatinriktade arbetsmiljön. Jag och min handledare diskuterade de skillnader som vi 
ansåg oss hitta och jag bestämde mig för att fördjupa mig en aning.  
 

Tycker du att du är med i elevens/anställdes arbetsprocess? (om du själv jobbat 
med verket) Tycker du att läraren/chefen har varit med i arbetsprocessen? 

 
Frågan ifall de ansåg chefen/läraren vara med i processen eller om de själva, chefen eller 
läraren, var med i de anställdas process ställdes för att jag ville undersöka om de hypoteser jag 
kom fram till under handledning stämde,  D.v.s. att skolmiljön är mer processinriktad och 
arbetsprocessen mer målinriktad. Är då arbetsmiljön inte processinriktad? 
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Har du någon gång funderat på om man kan skada relationen emellan lärare/chef 
och student/anställd när man kritiserar verket? 

 
Denna fråga ställdes för att undersöka huruvida man tog hänsyn till den man kritiserade och 
hur viktigt det var att man dels framförde kritik på ett genomtänkt sätt samt ifall man 
värderade verket mer eller mindre jämfört med personen. 
 
En avgränsning jag nu i efterhand blivit medveten om är att den sista frågan till viss del är 
ledande. Min avsikt var dock att frågorna skulle var så neutrala som möjligt. Jag vill här i 
efterhand göra läsaren aktsam på detta. 
 

Avgränsning 
Bryman (2007 s. 269) tar upp kritik av kvalitativ forskning. Han tar upp att kvantitativa 
forskare kritiserar de kvalitativa undersökningarna för att vara alltför subjektiva vilket gör det 
svårt för resultatet och undersökningen att kunna upprepas samt att kunna generaliseras.  
 
Mina intervjurespondenter kan inte ses vara den generella bild av hur kritik och kvalitet 
överlag beaktas. Detta är även inte mitt syfte då min avsikt med undersökningen varit att ge 
en inblick hur ett antal människor kan se på kritik inom produktion. "... att alla resultat ... 
endast kan generaliseras till den population utifrån vilken man hämtat sitt samspel"(Bryman, 
2007 s. 119) 
 
Bryman (2007) skriver frågande om det finns en tidsgräns för hur länge resultaten är giltiga 
(s.119). Kan då undersökningen upprepas om fem år och återskapa samma resultat enligt den 
kvantitativa forskningsdisciplinen? Liedman (2007  s. 542) tar upp hur genrerationerna 
förändras och beskriver målande att ingen i ett samhälle utan spade kan hantera en spade och 
att för tio år sedan kunde ingen hantera en iPod medan idag har miljontals människor den 
kunskapen. Resultatet i min undersökning kommer därför med stor sannolikhet inte kunna 
upprepas i den mån som den kvantitativa forskningsdisciplinen förespråkar. Därför att tiderna 
förändras, människor har nya kunskaper, nya erfarenheter och andra bakgrunder. 
 
Man skall som läsare ta hänsyn till att jag undersöker två områden med skilda syften. 
Skolmiljön, där huvudsyftet är att lära sig och att utvecklas, ställs mot arbetsmiljön, som är 
resultatinriktad och har ett vinstintresse. Det finns likheter mellan dessa två områden men jag 
vill påpeka att huvudsyftena är olika. 
 
I min diskussion kommer jag behandla min deltagande observation. En etnografisk studie är 
alltid svår att genomföra eftersom man vill undersöka en grupp utan att påverka den. Men, 
som jag redan tagit upp påverkar man studien genom att bara vara närvarande. Alan Bryman 
(2007) skriver om den dolda forskarrollen som innebär att man som forskare undanhåller att 
man är där för att undersöka. Denna forskarroll skulle förmodligen underlättat mitt tillträde 
men däremot gjort mina intervjuer till en omöjlighet. Jag valde därför att ha en öppen 
forskarroll och berätta om min undersökning. Jag är dock medveten om att studiens 
tillförlitlighet kan komma att skadas om min påverkan på gruppen blir för stor, men eftersom 
denna konstellation av personer får nya medlemmar till och från är detta inget nytt för dem. 
De har ofta besök av projektanställda samt andra personer som påverkar deras arbete.  
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Intervjuernas resultat 
Jag vill inleda med detta citat som jag anser beskriver hur mediebranschen generellt fungerar. 
 

”you’re only as good as your last picture”   
   (Thomas & Johnston, 1997 s. 235) 

 
Här nedan kommer jag att redovisa de svar jag fått under mina intervjuer.  
 
Hur bedömer man ifall ett verk är bra?  
 
Denna fråga inledde jag med i  alla intervjuer och svaren blev väldigt skilda. En del beaktar 
syftet med verket medan andra ser det utifrån deras eget tycke och konstnärliga syn. De flesta 
artisterna på min praktikplats anser att verket är av hög kvalitet om kunden är nöjd. I skolan 
beaktar man ofta kursmålen och uppgiftens krav samt att i skolan bestämmer läraren om ett 
verk är bra eller dåligt. På min praktikplats tänker man mestadels på kunden när man beaktar 
verket och det var många gånger chefen eller Creative Directorn påpekade kundens önskemål. 
I andra och tredjehand kom kollegorna och sist kom oftast personen som faktiskt skapat 
verket och denne persons eget tyckande. Det tåls att säga att skaparna ofta hade denna syn och 
satte sig själva efter kundens tyckande.  
 
Robin diskuterar vad som är snyggt i en reklamfilm. Det kan vara flera saker såsom hur 
nytänkande den är, ifall den är snyggt filmad och om det är hög kompetens i alla discipliner. 
Hon fortsätter definiera att det skall vara en kombination av att vara snyggt och att det skall 
sälja. 
 
Det kan skilja sig i tycke och smak när man ser på vad kunden vill ha och vad 
produktionsbolaget vill producera. En av cheferna på min praktikplats formulerade det 
följande; 
 

”… antingen har man sin egen konstnärliga syn på hur det skall se ut och sen har man 
kundens betalningsvilja…” (Peter S, 00:48, intervju). 

 
Kunden har alltså alltid högsta prioritet! Några av de intervjuade grafikerna menar att en 
lyckad inkorporerad effekt inte skall stå ut i förhållande till det övriga materialet; "det skall 
alltså inte märkas att det är en effekt" (Kim, 02:05, intervju). I arbetsmiljön används detta ofta 
som ett mått på hur väl utfört arbetet är.  
 
Andra skillnader i skolan och arbetet är att man har mycket mer tid på sig i skolmiljö vilket 
skiljer sig från arbetslivet där man ofta har en specifik tidsrymd. I skolmiljö är man också mer 
processinriktad när man tar hänsyn till hur man åstadkom resultatet och inte endast resultatet i 
sig. Detta är något som jag observerat samtidigt som Lukas och Alexander verifierar detta 
under intervju. 
 
Hur ger man kritik på en kollegas, students eller anställds verk? Kan det vara svårt att 
skilja verket och personen bakom verket? 
 

”Jag tror att allting som du egentligen arbetar med, sätter man sin personliga prägel på. 
Vare sig man vill eller inte.”(Lennart, 02:50, intervju) 
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Respondenter under intervjun säger att när man ger kritik så är det inom arbetet inte svårt att 
skilja verket och personen bakom verket, utan det är arbetet man granskar. Det kunde dock 
vara svårt att ta emot kritik eftersom man investerat mycket av sig själv i verket. Ofta beaktas 
hur långt man kommit på en uppgift och vad kunden har sagt. Det kan vara svårt att skilja på 
personen och verket i skolmiljö då studenten kanske inte fått med sig den kunskap han borde 
ha i arbetet och därför inte nått upp till de mål som specificerats i kursmålen menar en av 
mina respondenter. Därför är det viktiga att man är objektiv och att man exemplifierar samt 
att ge praktiska exempel är något som är viktigt just i skolmiljö, påpekar Lukas. Alexander 
anser att personen och verket många gånger är samma sak men att man skall beakta att det 
som man skapar också speglar vem man är och hur man mår. Lukas anser också att verket och 
personen är samma sak, han anser däremot att man måste ge kritik objektivt för att undvika att 
man skadar någon. I skolan tar man hänsyn till tidigare verk studenten har producerat för att 
jämföra med det som de kritiserar nu, detta nämns inte under intervjuerna från personerna på 
min praktikplats. Samtliga respondenter säger att man måste beakta personen som skapat 
verket och vad personen kan tänkas tåla i form av kritik. 
 
Tar du hänsyn till arbetsprocessen när du ger kritik?  
 
Det tas till viss del hänsyn till arbetsprocessen i både arbetsmiljö och i skolmiljö. Saker runt 
omkring som också kan kallas för arbetsprocess, exempelvis trötthet, stress tyckte inte alla 
respondenter att man skall beakta. Alla har alltid andra saker på sitt bord och detta var inte 
något som generellt sett togs hänsyn till i arbetet. Arbetsprocessen tar man däremot inte 
hänsyn till när man ser på slutresultatet i arbetsmiljön. Den arbetsprocess som skapat verket 
behöver alltså inte ha något med hur verket uppfattas av betraktaren i dess slutaktiga form. 
Arbetsprocessen är något som är svårt att se. Bengt berättar under intervju att det var svårt att 
se arbetsprocessen vid hans tid på Högskolan, 
 
”… asså där hade man ju förhållandevis kort tid med varje person, så man kunde, man kunde 

se en utveckling men man kunde liksom inte sitta och förändras varje dag,  
varje dag förändringar…”(Bengt, 07:08, intervju). 

 
I skolmiljö tar man hänsyn till arbetsprocessen i form av att den kan påverka verket negativt. 
Har studenten exempelvis en lång och omständig arbetsprocess beaktas detta diskuterar Lukas. 
Alexander talar om hur arbetsprocessen beaktas och att detta är en viktig del i skolmiljön, han 
talar också om att processen är ett viktigt instrument för inlärning. 
 
Arbetsprocessen i form av praktiskt arbete uppmärksammades inte på samma sätt inom 
arbetsmiljön till skillnad från skolmiljön menar Alexander. Däremot hjälpte många till i 
arbetsmiljön, med tips om arbetssätt och verktyg för att underlätta arbetsprocessen. Att se 
arbetsprocessen som ett inlärningsverktyg såsom Alexander beskriver har inte urskiljts i 
arbetsmiljön. Att man lär sig nya saker under arbetet är något som händer men inte något som 
uppmanas i projekten. Däremot att själv få lära sig nya verktyg och utforska nya lösningar är 
inget som man hindras, om det finns tid för det.  
 
Inte alltid men ofta anses chefen vara med i arbetsprocessen detta är något som ses som 
positivt samtidigt som det kan ses som en negativ aspekt. Processen är något som anses vara 
svårt att vara med i som lärare då man ofta har mindre tid till varje student och läraren är inte 
lika tillgänglig som en chef på arbetsplatsen,  
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”vi fick in massa såna här gästföreläsare som bara var där två dagar i veckan och sen kom 
han inte mer” (Lisa, 06:44, intervju). 

 
Bengt menar att i arbetsmiljö så är det lättare för chefen att vara delaktig i processen. Detta 
för att man är på plats och ofta sitter ofta bredvid eller är i samma byggnad. En bra sak med 
att chefen/läraren inte är med i arbetsprocessen är att grafikern får en friare miljö att arbeta i 
och det anses även att chefen på arbetsplatsen inte skall vara med i produktionen utan han 
skall ha en övergripande roll i arbetsprocessen. När chefen är med uppskattas detta och han 
anses ta ett ansvar i roll om hur personalen mår och inte hur projektet mår. Han värnar om sin 
personal. Chefen kan faktiskt också anses vara till besvär och vara i vägen under arbetets gång. 
I skolmiljö läggs ett större ansvar på studenterna där de måste aktivt se till så att läraren är 
med i arbetsprocessen, detta igenom att skicka verk till läraren eller att gå till handledning etc. 
 
Har du någon gång funderat på om man kan skada relationen mellan lärare/chef och 
student/anställd när man kritiserar verket? 
 
Det anses att man måste skilja på verket och på personen bakom verket, när man ger kritik så 
finns det en risk att skada relationen. I skolmiljö anses det att man måste vara försiktig när 
man ger kritik 
 
”… vi försöker ge en så konstruktiv som möjligt och som lärare ställs det ju extra mycket krav 

på att man kan ge kritik som är, som innehåller praktiska förslag på vad man kan förbättra 
medans man som arbetsgivare inte har den skyldigheten till sina, till sina 

 anställda att göra…”(Lukas 08:16, intervju). 
 
Detta var något som de i en position att behöva ge kritik hade tänkt på till större del än de som 
ofta tog emot kritik. Bengt berättar att det sämsta man direkt börjar försvara sig. Han fortsätter 
nämna att man absolut inte skall förlöjliga eller trycka ner en student. Det berättas om att man 
medvetet har provocera studenter i skolan för att få fram ett bättre verk. Skulle denna 
provokation leda till att någon person tar illa vid sig måste man direkt ta tag i detta säger 
Alexander.  
 
I arbetsmiljö anses att det kan finnas en risk för att skada relationen, och för att undvika detta 
bör chefen som har en mer övergripande roll. Däremot kollegor mellan kan det subjektiva 
tyckandet, alltså om något är en smaksak, ses som överflödigt och kan skapa illvilja. När det 
sedan handlar om tekniska lösningar, till exempel när det finns ett effektivt sätt och ett mindre 
effektivt sätt att lösa en sak skapas inte illvilja. När det handlar om verktyg och teknik anses 
problemen inte skapa agg utan det mest effektivt sätt vinner, berättar Cissi. 
 
Att inte köra över en kollega anses också viktigt. En metod är att lyfta ut arbetet och 
tillsammans titta på det med alla kollegor. När flera jämlikar tycker tillsammans anses 
kritiken vara mer objektiv och mindre personlig. Att man kan skada relationen mellan 
lärare/chef och student/anställd tycker inte alla, men att risken finns är det desto fler som 
anser. I skolmiljö har detta en större roll. När man ger kritik till studenter som lärare måste 
man vara mer försiktig än vad man som kollega i arbetsmiljö behöver vara. Detta är dels för 
att man är en jämlik i arbetsmiljön och att kritik har en större roll i vardagen. I skolmiljö har 
man som lärare ofta en klyfta i både ålder, hierarki och kunskap. Detta gör att man ofta måste 
vara mer försiktig när man kritiserar en student. 
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Diskussion 
 
Här nedan följer en diskussion där jag sammanför intervjuresultaten med mina egna tankar, 
erfarenheter, åsikter samt litteratur. Även min skoltid kommer att belysas för att undersöka 
kritik i samband med dessa verk.   
 
Den traditionella kvalitetsmodellen (1996)  som Sveriges verkstadsindustrier beskriver i sin 
faktarapport, Vad är kvalitet? används fortfarande om man ser till det mina respondenter talar 
om då de anser att om kunden är nöjd är verket färdigt. Respondenterna diskuterar fram en 
specifikation av produkten en slags ritning, sedan över går den traditionella kvalitetsmodellen 
till målinriktad kvalitet när produkten börjar närma sig sitt slut. Man slipar alltså produkten 
efter kundens önskemål även under produktion och vid leverans så har kunden varit 
involverad i många delar av produkten. Jag anser att för att kunden själv skall bli nöjd måste 
de ha viss kontroll och insyn i produktionen. 
 
Sveriges verkstadsindustrier (1996) skriver även om att man förädlar redan befintliga 
produkter och letar misstag för att undvika missnöjda kunder (s. 4). Detta är något som 
undviks igenom att kunden har insyn i produktionen anser jag. Skulle kunden fortfarande inte 
vara nöjd efter leverans kan det uppstå en konflikt där produkten uppfyller de fördefinierade 
specifikationerna men att kunden ändå inte är nöjd med resultatet. När dessa konflikter 
uppstår försöker man övertyga kunderna om varför produkten är bra så som den är och om 
kunden inte låter sig övertalas får man i detta fall göra om produkten. I vissa fall mot nytt 
arvode i vissa fall inte. Taguchi (s. 9) menar att kvalitet är tillfredställelsen av varor och 
tjänster som uppfyller specifika värden på egenskaper som innebär att mottagaren/användaren 
blir nöjd och glad. Alltså, kunden har alltså alltid högsta prioritet, som mina respondenter 
även påpekar. 
 
Kvalitet är ett svårt och mångtydigt begrepp och kan ha flera betydelser skriver TCO (1989). 
Detta påpekar även mina respondenter det vill säga vad som är bra och alltså sägs vara av god 
kvalitet. Begreppet kvalitet är svårt och subjektivt som gör det svårdefinierat. Det böcker jag 
däremot har hittat definierar kvalitet som utomordentlig, en egenskap, utmärkthet men också 
någonting som i jämförelse med annat har överlägsna egenskaper. Vem har den slutliga 
tolkningsföreträdet när det gället vad som är av god kvalitet eller inte? Enligt Sveriges 
verkstadsindustri (1996) är kvalitet lika med nöjda kunder. Detta är något som mina 
respondenter också talar om då de menar att verket är bra eller färdigt när kunden säger sig 
vara nöjd. Alltså, ett mått på kvalitet är om kunden är nöjd.  
 
Jag kunde inte urskilja att den internationella kvalitetsstandard vid namn ISO 9000 var av 
någon betydelse i mina respondenters svar. ISO standarden är något som ett företag med varor 
kan uppfylla, däremot ett företag som gör filmer, vilket min praktikplats hade som tjänst, har 
inte möjlighet att nå denna standard. Jag stötte aldrig på begreppet CE-godkänd vilket inte var 
så konstigt då min praktikplats tjänster var att producera filmer. 
 
Genom mina intervjuer kunde jag mig urskilja att Faktarapporten Vad är kvalitet? 
förklaringsmodellen traditionell kvalitetsmodell användes i många fall då vi samtala kring 
kvalitet. Den tradionella kvalitetsmodellen innebär att varans kvalitet skall stämma överrens 
med de krav och ritningar kunden kräver. På min praktikplats diskuterar man alltid 
tillsammans med kunden hur skall filmen se ut samt vad skall ingå. Ibland gör man även en 
animatic för att på så sätt minimera antalet missförstånd. I ett företag som min praktikplats 
förenas Taguchis uttalade målinriktade kvalitetsmodell med den traditionella 
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kvalitetsmodellen. Verket skall uppfylla vissa egenskaper och värden. Att kunden skall bli 
nöjd och glad är som sagt alltid eftersträvansvärt.  
 
Att kunden anser att priset även är rimligt för den vara är den tredje definitionen nämligen 
kvalitetsmål. Detta var något jag uppfattade under min tid på min praktikplats då kunderna 
jämförde priser och inte alltid använde mellanhand såsom en reklambyrå när de anlitade 
företaget för ett jobb. Detta för att pressa ner priserna samt att undvika utgifter. 
 
Det talas också om den konstnärliga kvalitén. Kvalitet på ett estetiskt plan blir mycket svårare 
att mäta och därför har jag inte heller hittat mycket litteratur på detta ämne. En förklaring är 
Wikipedias som lyder; kvalitet åsyftar ett värde som ett subjekt eller ting har i tid och rum. 
Denna definition menar att kvalitet är något föränderligt och kan betyda olika saker för olika 
personer. Som exempel kan ett konstnärligt verk vara av bra kvalitet för en person och av 
dålig kvalitet för en annan person, här hörsammar personen i detta fall inte verkets duglighet 
eller funktion utan är helt subjektiv i sitt tyckande utifrån smak. I en undervisningsmiljö är 
slutproduktens kvalitet inte helt enkelt att mäta, om verket i fråga skall användas för att söka 
jobb med är kvalitén dock av stor vikt. I skolmiljö är slutprodukten inte målet med 
uppgifterna utan de lärdomar man tar med sig. Däremot om studenten skall luta sig på dessa 
verk i framtiden måste kvalitén på slutprodukten vara av vikt, anser jag. 
 
Ekstam (2006) skriver om att i arbetslivet bedöms personer utifrån deras individuella 
begåvning samt kompetens. Dessa bedömningar är viktiga då beslut skall fattas rörande 
personen. Det är därför viktigt att man som chef har kunskap och en känsla för att personer 
man anställer är en kompetent och kunnig person. Detta gäller inte bara när man anställer folk 
utan även då man ger personer uppdrag för olika produktioner. Vem passar för vilket uppdrag 
och vem gör det bäst?  Peter S. berättar att han ofta får möblera om i projekt då en anställd har 
svårt för en uppgift ger han istället honom en annan uppgift och ger den olösta uppgiften till 
en annan person. Detta ger den anställde som hade svårt med uppgiften tid att pusta ut och 
påbörja något nytt samtidigt som han får ny energi och förmodligen mer kreativitet. Den 
olösta uppgiften flyttas och ses med nya fräscha ögon och ur ett nytt perspektiv. 
 
Att man idag behöver mer kunskaper och mer kompetenser än innan är många väl medvetna 
om och att samhällets utveckling går fort. Kvaliteten på olika produkter/tjänster blir mer och 
mer betydelsefullt då inte bara produkten i sig är det viktiga utan även priset. Kunden är inte 
bara nöjd om varan tillfredställer kundens behov utan priset skall även vara rimligt skriver 
Sveriges verkstadsindustri (1996). Detta är tydligt då fler företag växer upp och kan erbjuda 
liknande tjänster vilket leder till att varan blir billigare. För att de som producerar varan skall 
kunna erbjuda företagen ett bra och rimligt pris måste kompetensen och kunskaperna finnas 
inom företaget. Eftersom kunderna kan jämföra och priskonkurrera på ett annat sätt idag 
eftersom konkurrensen är högre mellan företagen leder detta till att kvaliteten måste vara 
mycket god för att produktionsbolaget skall lyckas behålla sina kunder. På min praktikplats så 
talades det om företag som prisjämförde uppdrag olika reklamföretag emellan vilket var ett 
orosmoment under nutidens konkurrens utsatta marknad.  
 
Att det idag är hårdare krav på de anställda och företagens tuffare tider med hårdare 
konkurrens leder till att man behöver folk med bra kompetenser samt kunskaper. Företag 
kräver mer komptenta personer för att kunna konkurrera med andra företag vilket i sin tur 
även leder till att produkter/verk granskas mer hårt idag då konkurrensen mellan företagen är 
tuff (Ekstam 2006). Tillverkaren skall nå gott resultat och kvalitet är viktigt att satsa på om 
man vill att ens företag skall gå med vinst (Sveriges verkstadsindustri, 1996) Att kunna 
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fungera väl i gruppen är också viktigt, inte bara för samarbetet utan även för utvecklandet av 
varor då kritiken är en stor del av varans framgång. Detta talar Peter S om då han tar upp 
metoden att man tar och kritiserar ett verk tillsammans för att på så sätt få en gemensam syn 
på verket. Ekstam (2006) tar upp förmågor som de anställda bör ha för att det skall fungera i 
arbetslivet.  
 
Detta leder i sin tur till att det blir viktigt att kunna bedöma en individs kompetenser samt 
verk. Men vad är då egentligen kompetens? Kort och koncist förklarat är kompetens 
"förmågan att på ett bra sätt lösa de uppgifter som man ställs inför" Ekstam (2006) 
 
Dessa förmågor anser jag också är viktiga för att den kritik de får ta emot av andra skall tas på 
rätt sätt och bli givande för dem. Ekstam tar upp fem begåvningar där alla viktiga för att 
kritiken skall tas rätt. 
 
Exempelvis behövs människointresset finnas hos den anställda för att kunna fungera 
tillsammans med sina kolleger samt sin chef. Viljan att lära sig av andra och närma sig andra 
är viktig för att utvecklas som person, inte minst inom 3D-grafik då man kan få tips och råd 
av sina kolleger för att själv utvecklas. Peter S talar om vikten av att inte köra över en kollega. 
En metod som han tar upp är att titta på arbetet tillsammans det vill säga att kollegor emellan 
kritiserar varandras verk. När flera jämlikar tycker tillsammans anses kritiken vara mer 
objektiv och mindre personlig.  
 
Även argumentationsförmågan är en grundläggande förmåga, inte bara hos den anställda utan 
även hos chefen då chefen på ett bra sätt behöver få sina anställda att se saken på just det 
sättet chefen ser det samt att den anställda kan ta till sig argumentet på ett "rätt" sätt.  
 
Den emotionella kommunikationen är otroligt viktig då man inom ett företag skall ge kritik då 
det är viktigt att man kan vara rak och tydlig utan att såra någon. samt att på ett bra sätt kunna 
dela med sig av sina tankar.  
 
Anpassningsförmågan är också betydelsefull eftersom man på ett produktionsbolag arbetar 
tillsammans och ger feedback och kritik ofta. Man måste kunna anpassa sig till vad kunden 
vill ha samt förstå att olika situationer kräver olika kompetenser.  
 
Den sista begåvning är nätverksförmågan vilket är viktig att inneha då man i många 
situationer måste fungera väl i gruppen då till exempel som en respondent berättade att man 
ibland låter alla granska ett verk för att sedan ge kritik.  
 
Och vem är det då som bestämmer om verket är bra eller dåligt? Vem är det som har den 
slutliga bestämmelserätten för vad som är god eller dålig kvalitet på ett verk? I samförstånd 
med vad Sveriges verkstadsindustrier skrev redan 1996 har jag samma åsikt att det är kunden 
som bestämmer om verket har god kvalitet eller inte. För företaget är kvalitet många gånger 
att kunden är nöjd men också när verket är av högkvalitet. 
  
På ett företag som till exempel min praktikplats är det ofta så att chefen är mellanhanden och 
förmedlaren av kritiken till den anställde, men ibland är det även så att den anställde själv har 
direkt kontakt med kunden och för då en dialog om verket och hur den skall utformas. Är inte 
kunden nöjd så förlorar företaget den köparen till ett annat företag vilket leder till mindre 
intäkter. Det är därför mycket viktigt att varorna och tjänsterna är av så god kvalitet att 
kunden är nöjd och villig att betala samt med stor sannolikhet beställer igen. Det är därför 
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viktigt att kritik ges och tas emot på ett sådant sätt att varan blir bättre och så lik kundens 
specifikation som  möjligt. Eftersom man ofta i produktionsbolag gör konstnärliga verk där 
åsikten om verket är av god kvalitet eller inte självklart är subjektivt hos den som betraktar 
verket kan det ibland vara svårt att veta exakt vad kunden vill ha. Jag vill här lyfta fram det 
resonemang som Liedman (2007 s. 542) skriver om att tiderna förändras då människor ifrån 
olika generationer tycker olika samt har en annan syn på vad som är ett bra verk. Om 
generationsklyftan är för stor kan det även uppkomma bekymmer att förstå personen bakom 
verket. Man kan alltså se skillnader från generation till generation (Liedman, 2007 s. 545). 
Detta kan vara viktigt att tänka på om man har en kund som är betydligt mycket yngre eller 
äldre än en själv. Skillnader i perception beror inte endast på generationsbyten emellan utan 
självklart även beroende på individ till individ. Alla vi människor är olika vilket innebär att 
alla har en subjektiv bild av ett objekt. Exempelvis kan en tavla som är vacker för mig vara 
förskräckligt ful för någon annan. Skillnader i perception beror inte endast på 
generationsbyten emellan utan också beroende på individ till individ. 
 
Kritiken måste därför, enligt mig själv, ses som en del av processen av verket och att du som 
3D-grafiker utvecklas hela tiden då du får kritik på en uppgift du gjort. Kritiken kan komma 
ifrån en lärare, en vän eller en kund i alla situationer utvecklas man som artist. 
Jag tror att man i många fall tar åt sig kritiken personligt vilket inte är meningen då det är 
verket som granskas. Mina respondenter  styrker detta genom att berätta att det kan vara svårt 
att ta emot kritik eftersom man investerat mycket av sig själv i verket. 
 
I många situationer ligger det nog mycket frustration bakom när kritik framställs vilket gör att 
kritiken kan framställas på ett mer klankande sätt än utvecklande. Frustrationen kan till 
exempel bero på ekonomiska försämringar inom företaget, men även att den som ger kritik 
inte är i balans. 
När man ger kritik på en persons verk är det viktigt att kritiken tas emot på ett bra sätt av 
mottagaren. För att nå fram till personer är det viktigt att de känner att kritiken inte endast är 
negativ utan att de också faktiskt skall utveckla mottagaren och göra verket bättre. Konflikter 
kan uppkomma som saknar objektivitet och känslorna tar över skriver Ekstam (2006). Detta 
tror jag kan hända inte minst i dagens konkurrensutsatta marknadsmiljö som gör att 
konkurrensen mellan företag är stenhård. Speciellt för mindre företag där kanske företagets 
framtid står på spel om man förlorar en kund, då kan nog känslorna ta över då man ger kritik 
på en anställd/ kollegas verk. Det samma gäller frustation och annat som gör att den som ger 
kritik inte kan behålla sin professionalitet då han/hon ger kritik.  
  
 
Kjell Ekstam skriver i Handbok i konflikhantering (2007) vad man skall tänka på som kritiker 
i olika situationer. Han beskriver skillnaderna i positiv kritik och negativ kritik. Han framför 
olika saker man kan tänka på när man tar emot och ger kritik. Han berättar hur viktigt det är 
att återkoppla kritik man har fått och hur man skall akta sig för att hamna i försvarsställning 
som exempelvis respondenten Bengt berättar under intervju. Bengt berättar hur viktigt det är 
att inte hamna i försvarsposition samt hur viktigt det är att inte förlöjliga eller trycka ner den 
man kritiserar. Att undvika personangrepp och lyfta kritiken ifrån ett personligt plan.  
 
Under mina intervjuer talas det också mycket om konstruktiv kritik. Ekstam skriver om vissa 
grundregler så som att kritik inte skall vara generaliserande, du gör alltid ... , den skall vara 
balanserad, innehålla negativa såsom goda påpekanden av mottagarens uppförande/handlande. 
Man skall också beakta hur mycket mottagaren är redo att tillgodoräkna sig vid ett tillfälle, 
alltså bara ge den kritik som man tror att mottagaren kan hantera vid ett tillfälle. Man skall i 
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synnerhet aldrig yttra kritik om något som mottagaren inte kan göra något åt, men görs detta 
ändå är det viktigt att påpeka alternativa styrkor hos mottagaren. Detta är något som påpekas 
under intervjuerna. Peter S beskriver hur de brukar yttra kritik på ett sådant sätt så den inte 
skall kännas personlig och Lukas berättar om hur han gärna exemplifierar när han kritiserar 
eller föreslår förändringar. Detta följer Kjell Ekstams beskrivningar på konstruktiv kritik, det 
krävs att den är utformad på ett sådant sätt att det optimerar förutsättningarna hos mottagaren 
att kunna ta till sig och bearbeta de synpunkter han/hon får sig till livs (Ekstam, 2007 s. 82). 
 
Det är viktigt anser jag att konflikterna som kan uppstå givandet av kritik är av konstruktiv 
karaktär, vilket Kjell Ekstam skriver om i sin bok om konflikhantering (2007). De 
konstruktiva är de som är eftersträvningsvärda och kan känns igen att man diskuterar 
sakfrågan och undviker personangrepp.. Den destruktiva konflikten består ofta av en slags 
maktkamp som skapar en atmosfär av misstro och fiendskap.(Ekstam, 2007). Jag frågade 
under intervju om respondenterna funderat över om de kan skada varandras relation när de tar 
eller ger kritik. Detta var något som var splittrat, några hade funderat över det men andra hade 
aldrig tänkt tanken. Däremot var alla eniga om att det var av yttersta vikt att skilja på 
personen och verket som de kritiserade. Störst andel som ansåg att detta var viktigt var de som 
dagligen eller ofta kritiserade andras verk. Att särskilja verket och personen, att alltså hålla sig 
till sakfrågan ansågs vara något som inte var svårt. I arbetsmiljön pratade man om att undvika 
kritik som personen i fråga inte har tid eller möjlighet att göra något åt, man diskuterade 
istället detta efter projektet för att mottagaren dels skulle få möjlighet att förbättra sina resultat 
i nästa projekt samt att inte distrahera mottagaren under projektet. 
 
Arbetsprocessen i både skolmiljö och arbetsmiljö är något som anses att man tar i beaktning 
när man ger kritik. Däremot har de olika miljöerna mer eller mindre insyn i arbetsprocessen. I 
skolmiljö berättar Alexander att processen är ett viktigt instrument för inlärning. Han berättar 
dock att insynen i arbetsprocessen är begränsad och att studenterna själva måste ta kontakt 
med läraren för att få återkoppling och kritik på sitt arbete. I arbetsmiljön ser situationen 
annorlunda ut. Chefen är ofta delaktig i processen och ger kritik under arbetes gång vilket 
Bengt talar om då han anser att chefen har lättare för att vara delaktig i arbetsprocessen. Han 
berättar också att processen var svår att se under hans verksamma tid i skolan. Lisa 
kommenterar lärarnas otillräckliga närvaro när hon berättar at de hade gästföreläsare som bara 
var där ett antal gånger sedan kunde man inte komma i kontakt med dem vid eventuelle frågor 
eller funderingar. Detta konfunderar mig då skolan som väldigt gärna vill vara processinriktad 
och använda detta som ett inlärningsinstrument har väldigt mycket sämre insyn i studenternas 
arbete än vad det resultatinriktade arbetet har. Varför är det så och hur kan skolan förändra sin 
situation till att ha större insyn i studenternas arbete? 

Min kritik 
Under mitt arbete på praktikplatsen hade jag ofta en specifik tidsrymd för varje projekt vilket 
diskuteras under mina intervjuer. Dock i vissa projekt var tidsrymden mindre detaljerad och 
jag eftersträvade endast de reslutat som personerna på min praktikplats förväntade av mig. Ur 
denna syn kan man anta att jag gjorde bra verk. Jag liksom De satte kunden i fokus och 
försökte leverera det som kunden krävde. I det flesta verken anser jag med tanke på den kritik 
jag fick att jag uppnådde den standard som anses vara bra på min praktikplats. Jag anser att 
den nivån där 3D-elementen inte skulle upptäckas, alltså det mest eftersträvade målet, inte 
presterades av mig. Sven-Eric Liedman skriver att när vi ser ett objekt så kopplar vi direkt vad 
det är vi ser. Människan behöver inte tänka för att förstå ett bekant objekt (Liedman, 2007 s. 
541). Alltså när en effekt inte ser verklig ut börjar människan undra. Som grafiker vill man 
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undvika att undran väcks och resultatet man vill uppnå är att objektet blir så bekant att det ses 
som verkligt. Är det när människan måste stanna och tänka som illusionen bryts?  
 
Under min praktik upplevde jag att få tog hänsyn till min arbetsprocess eller hur resultatet 
yppades, bara resultatet var upp till nivå. Merparten av mina respondenter säger sig ta hänsyn 
till processen men att till exempel stress, trötthet inte skall beaktas. I skolan har man ett mer 
bestämt regelverk att gå efter, det vill säga kursmålen. Kursmålen bestämmer om en uppgift 
är godkänd eller inte, detta ger lite utrymme för subjektivt tyckande. Utrymme dels i den form 
att det subjektiva tyckandet är betygsgrundande. Men också utrymme i den viktigare formen, i 
form av tid. Finns inte utrymmet för kritik i kursmålen ges detta inte heller någon tid under 
kursen. Ur den estetiska synen så finns det mycket att diskutera. Liedman diskuterar vad konst 
är då han skriver att Platon avfärdade konst som en avbild av en avbild. Liedman beskriver 
dock ett annat synsätt där Plotinos anser att en skicklig stenhuggare kan avbilda Zeus så som 
han själv hade velat framträda om han tagit mänskligskepnad (Liedman, 2007 s. 257). Kan 
alltså en skicklig konstnär ta kunden i beaktande och göra den bild som kunden själv vill ha? 
Eller är alla konstverk alltid en kopia av något tidigare?  
 
 
Den kritik jag fick överlag anser jag stämmer i med det som sägs i undersökningen. 
Exempelvis under modellerandet av flygplanet i projektet Malmö Aviation fick jag rak och 
tydlig kritik som jag upplevde var riktat mot det jag producerat och inte mot mig som person. 
Här upplevde jag det tydligt att skilde personen från verket och fokuserade på det verk jag 
gjort. Jag upplevde att det var olyckligt att min insats i projektet gick förlorad men har 
samtidigt god förståelse över att projektet snart skulle vara klart och att tidsbrist blev ett 
faktum. Detta projekt var också ett gott exempel på hur mycket kritik man ger beroende på 
hur långt man kommit i projektet. Det var först när det blev tidsbrist uppgiften lyftes från mitt 
bord och även då jag fick kritik på det jag gjort, även om jag inte var klar. Att beakta kunden 
var något som skedde under projektet med Specsavers där jag fick instruktioner som kom 
direkt ifrån kunden. I skolmiljö håller jag med om att kritiken kan vara mindre rak det vill 
säga mer försiktig i form av subjektivt tyckande ifrån läraren. Läraren tar oftare hänsyn till 
processen och vilka verktyg man har använt och vilka lärdomar studenten skall och kan ta 
med sig. I skolmiljö skall kursmålen fungera som måttstocken för ifall en uppgift blir godkänd 
eller inte. Att mäta ett verk mot kursmål för varje individuell uppgift skapar ett problem. 
Kursmålen ger inte utrymme för eget tyckande hos läraren utan han måste direkt följa de 
kursmål som finns. Där i försvinner verkets subjektiva resultat och läraren kan endast bedöma 
arbetsprocessen. Man skall inte förringa den svårighet som finns i språket och svårigheten att 
förmedlar ett tyckande. Människan är föränderlig, det hon gör påverkar det hon ser, det hon 
ser påverkar det hon gör (Liedman, 2007 s. 560). Detta är viktigt att beakta när man pratar om 
bedömning och betygsgrundande uppfattningar då läraren exempelvis kan bli påverkad av det 
man betygsätter samt den person bakom verket. 
 
I arbetet under min praktik så ansåg jag att chefen hade god inblick i vad jag arbetade med 
och hur arbetet fortlöpte. Denna uppfattning var något som många delade på min praktikplats. 
Från dag till dag fick jag arbetsuppgifter från chefen och jag uppdaterade chefen flera gånger 
dagligen om hur långt jag kommit i varje projekt och om jag hade några svårigheter. Denna 
kommunikation är något som helt uteblir i skolmiljö, dels för att kravet på kommunikation 
inte finns men också för läraren inte direkt är involverad i det man arbetar med. Och för att 
återkoppla till texten ovanför kan processen bli svår att se och därför också att mäta när 
läraren inte är med i processen. Läraren får ofta bara se slutresultatet eller stora kliv i 
studentens utveckling och detta skapar ett problem när läraren vill beakta processen. Särskilt 



 

40 
 

om läraren vill beakta processen i dennes betygsättning. Hur lärare tidigare har tittat på min 
arbetsprocess är svårt att spekulera i. Det jag kan säga är att läraren förmodligen haft svårt att 
se arbetsprocessen på samma sätt som i arbetsmiljön på grund av ovanstående resonemang. 
 
Hur har detta uppenbarat sig under min praktikperiod? Har någon relation skadats när jag tagit 
eller gett kritik? Detta är inte helt lätt att svara på. Jag har inte upplevt att jag blivit sårad och 
jag tror inte heller att någon annan tagit illa vid sig i detta avseende. Som sagts tidigare så är 
kritik en del av vardagen i arbetsmiljön och därför lättare att hantera. I skolmiljö har jag inte 
funderat över detta, inte då vi pratar om grafiska verk. Detta beror förmodligen på att man inte 
lika aktivt ger och tar kritik. Man skall tränas att ta emot och ge kritik i skolmiljön. Men det 
blir mindre frekvent än i arbetslivet. Kritiken är också mer lågmäld i skolmiljön anser jag. 
Detta tror jag dels beror på att man har ett annat förhållande till läraren och studenterna än den 
mer jämbördiga relationen i arbetsmiljön. Man har inte heller samma krav i skolmiljön som 
kan finnas i arbetsmiljön. Man kan exempelvis inte förlora jobbet om en uppgift inte blir 
godkänd  därför är pressen också lägre i skolmiljön jämfört med arbetsmiljön. Detta skapar en 
mer skyddad miljö i skolan där det inte finns samma allvar som i arbetet. 
 

Resultat av mitt examensarbete 
Arbetsprocessen 
Mitt resultat är dels i form av ett antal grafiska verk som jag under projekt arbetat med under 
min praktiktid. Projekten jag valt ut att redovisa i denna rapport är de som bäst har lämpat sig 
för uppsatsen samt de verk jag har fått kritik på. 

Undersökningen 
Undersökning har erbjudit många intressanta perspektiv på hur skillnader i kritik fungerar 
mellan skol- och arbetsmiljö. Undersökningen har också gett mig mycket i form av insikt i 
mina egna verk och hur andra ser på dem. I undersökningen tillfrågades respondenterna hur 
de gav kritik på andras verk. En intressant aspekt var att den kunskapen redan var tillgänglig, i 
form där jag fått kritik under praktiken. Detta gav dock en överraskande effekt. Jag 
förmodade att de skulle vara mer ödmjuka och försiktiga i sina svar. Snarare var det tvärtom, 
de sa precis hur de tänkte när de gav kritik. Dessa raka och öppna svar kan, med studien som 
grund, vara en effekt av att jag själv har varit väldigt rak och tydlig i vad jag tål. Det vill säga 
att jag inte blev sårad för att de gav mig kritik på mina verk. 
 
Jag fick också en djupare inblick i hur skolväsendet fungerar när de ger kritik till studenter. 
Skolan är mycket mer inriktad på hur arbetsprocessen har fungerat, vilka metoder som 
använts och vilka lärdomar man funnit. Sist någonstans finner man subjektivt tyckande om 
hur verket faktiskt ser ut. En uppgift som jag gjorde med Motion Capture fick jag godkänt på 
vid första inlämningen, men i själva verket var jag mycket osäker på att jag skulle uppnå 
nivån för betyget godkänt. Detta tyder väldigt mycket på att läraren tittar på arbetsprocessen 
och hur väl man lyckats med tekniken än att endast fokusera på slutprodukten. Jag anser att 
man i skolans miljö fokuserar alltför lite på slutresultatet. Det subjektiva tyckandet måste 
åsidosättas för att inlärningsprocessen skall lyckas, frågan är om det verkligen måste vara så. 
Jag tror att det subjektiva tyckandet kan motivera/motiverar studenter att göra både bra 
tekniska verk samtidigt som de är konstnärligt vackra. Subjektiviteten skall förmodligen inte 
vara betygsgrundande men däremot borde det ges en större roll i studenternas skapande. Min 
handledare diskuterade så kallade branschråd som de har i England, de tar alltså del av 
utbildningen och ger input på studenternas verk och på utbildningen i allmänhet. 
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Mina verk 
Mina verk i belysning av både min undersökning och studien av min arbetsprocess har gett 
mig en djupare inblick i hur jag som grafiker arbetar och vad som kan förbättras samt 
förändras. Jag har till exempel lärt mig nya verktyg så som Nuke och Vray, men jag har också 
utökat min redan befintliga kunskapsbas inom program såsom Maya, Photoshop, etc. 
 
Min undersökning har gett mig stor inblick i hur människor uppfattar kritik samt hur de 
förmedlar kritik. Studien kan egentligen ses som en studie i kommunikation, hur man 
förmedlar ett budskap på rätt sätt, Birgitta Johansson (personlig kommunikation, 2009-04-16) 
sa att bara en väldigt liten procent av det man kommunicerar uppfattas av respondenterna. 
Detta blir alltså väldigt svårt när man skall förmedla ett budskap som har en negativ innebörd, 
och om fel procent är det som kommer fram till respondenten så kan detta uppfattas väldigt 
olyckligt och människan kan ta illa upp.  
 
Att se på mina egna verk genom andras ögon har gett mig insikt i vad jag har för brister samt 
att se på mina egna verk med nya ”glasögon” ger mig också en bredare förståelse för konst i 
allmänhet. Konst måste inte alltid vara vacker, den skall skapa känslor. 
 
Moral är något som vi har diskuterat en del, jag förde en fråga huruvida de tyckte de hade 
något moraliskt och etiskt ansvar över det som producerades på produktionsbolaget. Det var 
många intressanta svar om vilket ansvar de själva tyckte att de hade samt vilket ansvar som 
låg på annat håll, alltså på ledningen eller själva bolaget. Detta för mig till den etiska delen i 
Alan Brymans bok, jag följer dess föreskrifter i mitt examensarbete. 
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Relevans för yrkeslivet som grafiker  
Många grafiker undrar hur det kan vara att få arbeta på företag och hur arbetet skiljer sig åt 
från skolmiljön. Med denna rapport vill jag ge dessa grafiker en djupare förståelse för hur det 
kan se ut på en arbetsplats. Jag vill också belysa kritik som jag anser är något som skiljer sig 
en hel del i arbetsmiljön och i skolmiljön. Detta har flera orsaker, dels att man betraktar olika 
saker men också för att man värderar olika saker i de olika miljöerna. Frågan är om man 
verkligen skall ha helt skilda värdegrunder i skolmiljön, den miljö som skall förbereda 
studenterna inför arbetslivet?  
 
Saker som jag har belyst är vilka programvaror man kan få använda och olika praktiska 
exempel på hur man kan få använda dessa i skarpa projekt. Vilka områden man kan få arbeta i, 
jag har tagit del av produktionen, preproduktionen, och postproduktionen. Jag har också visat 
att man kan få arbeta även med andra saker utanför det specificerade huvudområdet. Jag har 
fått vara med vid filminspelningar, hjälpt till med att köra saker och folk, arbetat med nya 
program, i nya miljöer och med nya verktyg. Dessa uppgifter ser jag alla som goda 
erfarenheter, speciellt att jag har fått sådan stor frihet under mitt jobb. Det känns nästan som 
om jag har arbetat på riktigt. Skillnaderna är att jag varje dag skrivit dagbok inför denna 
rapport samt genomfört min undersökning. Jag är också imponerad över hur mycket ansvar de 
var villiga att ge mig under min praktik då jag fick göra stora delar av projekt på egen hand. 
Att de hade så stor tillit emot mig är något jag är väldigt stolt och glad över.  

Varför är detta viktigt? 
Min undersökning har egentligen skapat fler frågor än vad den har besvarat men man borde 
fortsätta studera detta område. Varför området kräver fortsatt forskning finns det många 
anledningar till. Jag tror att skolan förbereder studenterna inom vissa områden men att andra 
områden måste förändras. Jag menar att det subjektiva tyckandet, som nästan är helt uteslutet 
ifrån utbildningen, borde ses över. Jag tror att ett branschråd eller liknande skulle tjäna en 
central roll i detta avseende. Om man använder sig av branschråd så kommer man undvika att 
sätta läraren i prekära situationer. Läraren beaktar ofta studenternas känslor vilket är väldigt 
bra, däremot när det kommer till kritik kan inte läraren vara rak och tydlig i alla situationer. 
Detta kan undvikas genom att ta in en tredje part som inte har några som helst känslor 
investerade i varken läraren eller i studenterna. Alltså en objektiv röst som inte riskerar att 
exempelvis tappa en elev eller skapa osämja emot läraren. Läraren behöver ha studenternas 
respekt och deras uppskattning. Detta är något han riskerar att förlora när han ger kritik. 
Återigen tror jag att någon utomstående som har den expertis som krävs. Kan med sin 
erfarenhet inom branschen ge goda råd och hård kritik och samtidigt undvika en konfrontation 
med studenten. 
 
Jag tror därför att det är viktigt att se om den utbildningsform som finns idag verkligen 
förbereder studenterna tillräckligt. Finns det anledning att göra förändringar i den befintliga 
utbildningsformen? 
 
För att underlätta granskandet av verk för lärare, där detta problem kan uppkomma. Alltså där 
läraren skall mäta ett verk emot kursmål som inte är tillräckligt tydliga diskuterade jag och 
min handledare olika lösningar såsom expertbesök, branschråd och workshops.  
 
Alla dessa lösningar kan vara en väg att gå, att titta hur skolor gör utomlands och hur det 
fungerar där tror jag kan vara ett första steg. Ett steg för en bättre förberedd generation av 
studenter som skall ut i arbetslivet. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Då tiden för detta examensarbete varit knappt vill jag avsluta med ett avsnitt om förslag till 
fortsatt forskning. Detta för att även ge läsare förslag till vad de kan forska vidare inom eller 
bara väcka ett frö. 
 

• Hur kan man bästa möjliga sätt ge/framföra kritik till någon?  
 

• Hur tar folk till sig kritik? 
 

• Hur skall utbildningen formas för att inkorporera mer av arbetsmiljön i skolan? 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

• Namn och arbetstitel 

 

• Hur bedömmer du ifall ett verk är bra
 

 

 ? Vilka Kriterier finns det ? 

• Hur ger du kritik på en elevs/anställds verk ? Kan det vara svårt att skilja verket och 
personen bakom? 
 

 
• Tar du hänsyn till arbetsprocessen när du ger kritik?  

 
 

• Tycker du att du är med i elevens/anställdes arbetsprocess? (om du själv jobbat med 
verket) Tycker du att läraren/chefen har varit med i arbetsprocessen? 
 
 

• Har du någon gång funderat på om man kan skada relationen emellan lärare/chef och 
student/anställd när man kritiserar verket? 
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