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1.1 Synopsis 
 

Til bachelorprosjektet våres har vi valgt å jobbe praksis ute i en bedrift. Vi 
jobber for et VFX studio (Steamheads AS), som er med på å lage film, 
reklamer og visualiserer produkter. Vi kommer til å arbeide med visuelle 
effekter ved hjelp av 3D modelleringsprogrammer, VR prosjekter i Unreal 
Engine, og også etterarbeid for kundetilfredsstillelse.  

1.2 Problemstilling  
Ulike typer bransjer, inkludert film og reklamebransjen etterspør produkter i 
form av 3D visualiseringer. Disse produkt ønskene kan være store og 
omfattende, og ofte har kunden en ide som ikke støttes opp av deres budsjett 
eller etterspurt arbeidsmengde. Dette kan skape dårlig kommunikasjon og 
føre til store forsinkelser før sluttprosjektet er ferdig, forsinkelse som ellers 
kunne vært forhindret.  
 
På grunnlag av dette har vi valgt problemstillingen: 
 
Hvordan møte kravene til kunden på best mulig måte? 
 
Dette mener vi kan løses på er ved å ha god kommunikasjon med kunde og 
planlegge en strukturert plan for prosjektet.  
 
For eksempel om vi tar at vi har fått et prosjekt for kunden av å visualisere et 
headset. 
Her må vi først bli enige om stil, farger og bruk av lys før vi i det hele tatt får 
startet. Det er ofte slik at kunden sier én ting, men kanskje mener det 
motsatte etter de har sett et utkast, dermed blir det mye bortkastet arbeid. 
 
Derfor kan en løsning være å heller være mer konkret og spisse inn på hva de 
virkelig vil ha, og heller kjøre ut noen testbilder dagen etter som de kan krysse 
av hva de liker og ikke liker. Dette gjør at vi får en mer solid grunnmur å jobbe 
utifra og har mer oversikt over kundens preferanser. 
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1.3 Presentasjon av oppdragsgiver, kunde og prosjekt 
 
 
1.3.1 Oppdragsgiver 
Oppdragsgiveren vår for prosjektet er Steamheads AS. De lager VFX og motion 
graphics for filmer, TV, reklamer, VR og E-læring. Innen VFX lager de 3D animasjoner 
og design, comp, 3D tracking, special FX simuleringer, grading/fargekorrigering. 
Innen motion graphics så jobber de med konsept og ideutvikling, lyddesign, 
produksjon og regi. 
De er et lite, men et veldig ettertraktet produksjonsstudio i hjertet av Oslo, som alltid 
leverer produktet i ekstrem høy kvalitet og setter alltid kundens ønsker høyest på 
listen. 
Steamheads ble startet i 2015, av Alf-Martin Holmedal, Marius Andre Jacobsen og 
Nils Arne Brekke, men drives nå av Alf Martin som CEO og Nils som medeier.  
 
1.3.2 Kunder 
 
Steamheads kunder kommer fra flere bransjer og områder. Det er alt fra klubber som 
trenger kule visuelle effekter til musikk, til regissører som ønsker VFX eller comp til 
en spillefilm, banker som trenger introduksjonsfilmer til nye tjenester eller produkter, 
og andre bedrifter som trenger visuelle produkter. 
Steamheads har jobbet med store kunder i flere forskjellige bransjer, som Danske 
Bank, Telenor, Kiwi og Elkjøp, til visuelle effekter og musikk artister som Alan Walker, 
hvor de var nylig med på å utvikle “Ignite” plakatene.  
 
Steamheads har også vært med på å lage flere kjente animasjonsfilmer, som Dyrene i 
Hakkebakkeskogen, Elias, og Knerten.  
 
Noen av kundene vi har vært heldige med å ha jobbet med under utplasseringen vår: 

https://www.natca.no/2020/03/16/avdragsfrihet-danske-bank/ 
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Danske Bank 
Danske Bank er den tredje største banken i Norge, og de driver med banktjenester, 
samt forsikring, pensjonsprodukter, kapitalforvaltning, eiendomsmegling og leasing. 
Danske Bank ble startet for 150 år siden. 

 
 

https://www.telenor.no/ 

Telenor 
Telenor er den største digitale tjenesteleverandøren, innen innhold-, 
telekommunikasjon- og datatjenester. Telenor har jobbet med telekommunikasjon i 
over 160 år. 

 
 

https://www.facebook.com/taketsteenogstrom/ 
 

Steen og Strøm, Taket 
Taket på Steen og Strøm driver med events og unike arrangementer, inkludert 
konferanser, seminarer og kveldsarrangement.  
Steen og strøm har drevet med kontinental storbyshopping med skandinaviske og 
internasjonale merkevarer og designere siden 1797.  
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1.3.3 Bakgrunn/Grunnlag for oppdrag 
Steamheads sine prosjekter virket relevante for oppgaven vår, ettersom arbeidet 
deres, med fokus på VFX til filmer og produksjoner, i tillegg til 3D grafikk, benytter 
mye av kunnskapen og erfaringen vi har oppnådd gjennom studiet. Dette er også 
arbeid vi synes er spennende og morsomt å jobbe med, tillegg til å være en god 
introduksjon til arbeidslivet i en slik bedrift og bransje. 
Steamheads jobber også med flere store kunder som nevnt over. Da vil vi også få 
erfaring med hva de større kundene er ute etter og hva slags kvalitet på arbeidet de 
vil forvente. Steamheads er et mindre selskap så må de innhente bred fagelig 
kunskap for å kunne konkurrere med de større selskapene. Dette vil være nyttig for 
oss å kunne lære bedre hvordan å jobbe i en større produksjon, for da har vi bedre 
kunnskap om alle de forskjellige delene i en pipeline.  
 
 
1.3.4 Produktbeskrivelse 
Steamheads lager forskjellige produkter, inkludert ulike 3D effekter, 2D og 3D 
animasjoner, og visuelle effekter til filmer. Dette kan være alt fra å modellere et 
produkt, til å få deg til å se ut som du står i en helt annen verden. Det er ingen grenser 
på hva man kan gjøre i CGI og VFX verdenen, og det er det som gjøre det spennende, 
men samtidig utfordrende å jobbe med. 
 
1.3.5 Presentasjon av gruppen 
Gruppen består at Aleksander W. Ovaskainen og Håkon Solli. Begge studerer 3D 
grafikk på Høyskolen Kristiania. 
 
Håkon modellerer mest i 3ds Max, men jobber også i flere programmer, som Houdini 
til spesialeffekter og prosedural modellering, Substance Painter til teksturer, og 
Unreal Engine til real time.  
Håkon har lenge vært interessert i spill og spill grafikk og om hvordan man klarte å få 
interaktive opplevelser til å se så visuelt imponerende ut. Det var det som inspirerte 
han til å studere 3D grafikk, men interessen for 3D modellering startet med en 
interesse for 3D printing.  
 
Aleksander bruker Cinema 4D som hovedverktøy, men arbeider også i Maya for 
animasjon, 3ds max til modellering/arkitekt visualisering, samt Unreal Engine i real 
time og noe Houdini for simuleringer. 
Med bakgrunn fra medier og kommunikasjon har Aleksander alltid vært interessert i 
det kreative og har jobbet mye med 2D film og grafisk design tidligere, men ville 
utfordre seg selv med å oppleve 3D. Etter å ha startet å studere 3D ble han for “bitt av 
basillen” og har hatt lyst til å lære så mye som mulig og kombinere det han allerede 
kan med det nye han lærer. 
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1.4 Mål og avgrensning 
 
 

1.4.1 Visjon 
Gruppens visjon er å kunne gi fremtidige kunder en bedre opplevelse med studioer og 
med frilansere. Vi vil vise at selv om man ikke har flere års erfaring fra tidligere 
arbeidsplasser som er relevante, så kan vi gjøre en minst like god jobb som en annen 
med mer praktisk erfaring. 

 
1.4.2 Mål for prosjekt 
Å skape en god forståelse for hva forskjellige kunder ønsker, og hvordan kundens 
ønsker kan realiseres ved hjelp av 3D grafikk og VFX produksjon på en mer effektiv 
måte, slik at kunden får et bedre produkt som krever mindre ressurser og vil koste 
mindre.  
 
1.4.3 Mål for oppdragsgiver 
Oppdragsgiveren vår er Steamheads. De vil at vi skal gi av oss selv og vise interesse 
for å lære nye ting i perioden som vi skal være hos dem. De ønsker at vi skal være 
personer de kan kontakte om det kommer opp større prosjekter etter praksisperioden 
som de kan trenge en hjelpende hånd med. 

 
1.4.4 Gruppens mål 
Gruppens mål er å være bedre forberedt da vi er ferdige med å studere. Dette vil gi 
oss en bedre forståelse om hvordan å jobbe frem mot fremtidige kunders mål og 
produktønsker.  
 
 

 

1.5 Verdiskaping  
 

Verdiskapning er å gjøre kunden eller brukeren tilfreds med produktet som har blitt 
levert. Når det kommer til vår situasjon har vi både kunden, med andre ord, 
arbeidsgiver som skal være tilfreds, samt brukerne som arbeidsgiveren har. 

1.5.1 Verdi for sluttbruker 

Det holder ikke at bare kunden skal være fornøyd med produktet om det ikke også blir 
godt tatt imot hos deres egne brukere. På Steamheads har vi vært så heldige å kunne 
se med egne øyne om produktet falt i smak hos sluttbrukerne da vi lagde visuals for 
Taket Steen & Strøm, noe vi må si vi er svært fornøyde med! 
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1.5.2 Verdi for kunde 

Om ikke sluttbrukerens mening var viktig nok, er kundeverdien den aller viktigste. Det 
er her det lønner seg å være punktlig, presis og effektiv, slik at kunden fortsetter å 
bruke oss og vil benytte seg av oss i fremtidige prosjekter. Verdivurderingen fra 
kunden starter allerede ved første samtale/mail, så punktlighet og profesjonalitet er 
viktig fra første stund en møter nye kunder. Dette vil gjøre at kunden får et godt 
førsteinntrykk og en god følelse på at de gjør det riktige valget ved å velge oss til å 
gjøre jobben. 

1.5.3 Verdi for oppdragsgiver 

Som praktikanter hos Steamheads får vi ikke bare verdifull erfaring og innblikk i 
arbeidslivet, men Steamheads får også erfaring med å jobbe med nyutdannede, i 
tillegg til at arbeidet er ulønnet og utgjør dermed ingen utgift for Steamheads. 
Steamheads kontakt inn mot nyutdannede gjør også at de lett kan bli kjent med gode 
og dyktige jobbkandidater tidlig. I tillegg blir Steamheads introdusert for ny 
programvare og funksjoner som kan bidra til bedre sluttprodukter for kundene, som 
studenter blir opplært i av det nyeste av hardware og programvare under studiet. 

 
 
 

2 Metode 

2.1 Monday 

 
Figur 1 
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Hva er Monday?  
Monday er et enkelt og oversiktlig produksjonsverktøy som gjør det enkelt å holde 
deadlines og å ha orden på hvem som har hvilke arbeidsoppgaver. Med monday kan 
vi sette opp en produksjonsliste og rangere hva som må prioriteres først. Man kan da 
sette status på prosjektet når man har startet på det, så alle i prosjektet har tilgang til 
å se hvordan man ligger an. Man setter da også tidsfrister på hver enkelt oppgave, 
som gjør det enklere å rekke deadlines. 
Underveis kan man også legge til kommentarer der man kan gi kritikk og ros til den 
personen som er satt på oppgaven. Alt dette er inne på en nettleser som er designet 
veldig pent og ryddig satt opp som gir full kontroll over hele prosjektet. 
 

2.1.1 Begrunnelse for valg av Monday  

Av en tilfeldighet dukket Monday opp som som en annonse i sosiale medier. Dette 
var noe som var visuelt penere og mer brukervennlig enn SCRUM som vi tidligere har 
brukt, og vi gav dette dermed et forsøk. Monday er ikke brukt hos Steamheads, da de 
er et veldig lite studio hvor det holder med muntlig feedback og kommunikasjon. 
Derimot med tanke på rapporten til bacheloren har Monday gjort det enkelt å holde 
tidsfrister og ha en fin oversikt over hvordan man ligger an, samt bestemme hvilke 
ting som må prioriteres over andre. 

 

2.2 Arbeidsplan 
Bachelor rapport: 

Uke  Hva skal gjøres 

1-4  Tenke ut problemstilling, hva slags metode som skal bli brukt (scrum, 
monday etc.). 

5-6  Ferdigstille arbeidskrav til rapport, innlevering 1. 

7-8  Innledning skal være ferdig. Punkt 1.1 Synopsis, tom. 1.4 Mål og 
Avgrensning 

9-10  Jobbe videre med punktene under punkt 2 Metode og 3 Analyse og 
Utforming 

11-14  Ferdigstille punktene 2 Metode - 3 Analyse og Utforming, samt påbegynne 
punkt 4 Løsning. Lese/rette gjennom rapporten. 

15-17  Gjøre ferdig punkt 4 Løsning, 5 Prosjektgjennomføring og 6 Vurdering av 
løsning og prosjekt. 

18-23  Jobbe videre med resten av rapporten som ikke allerede er gjort. 
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24  Ferdigstille hele rapporten, rettskrivning & rydde opp. 

 
 
 
Steamheads: 

Uke  Hva skal gjøres 

1  Ideer til VJ loops for taket 

2-3  Produksjon av VJ loops 

3-4  Startet produksjon av en skrekk-kortfilm 

4  Fortsatte med kortfilmen 

5-6  Avsluttet arbeidet til kortfilmen, og startet med en liten reklame til et fotball 
show 

6  Ferdigstilte reklamen, og startet med VR prosjekt til Telenor 

7  Fortsatte med VR prosjektet til Telenor 

2.3 Risikoplan 
 

Risiko  Sannsynlighe
t 

Risikovurdering  Konsekven
s 

Tiltak 

Tap av data  Middels  Mister arbeid p.g.a. 
software eller 
hardware problemer 

Stor  Lagre ofte, og ta 
backup gjennom 
hele 
arbeidsperioden. 

Sykdom over lengre tid  Lav  Vi kan slite litt med å 
ferdigstille prosjekter 
til kunder. 

Stor  Sørge for å spise 
godt, sove godt 
trene. Holde seg i 
form. Ha alt 
lagret i en cloud 
så man kan jobbe 
hjemmefra. 

Krevende/forvirrende 
kunde 

Middels  Kunde kan plutselig 
komme med 
urealistiske 
krav/endringer, midt i 
produksjonen 

Middels  Sørge for å ha 
kontinuerlig 
kontakt med 
kunde. 

Må lære nye programmer  Lav  Bruke mye tid på 
bare å lære et nytt 
programvare  

Middels  Prøve å holde seg 
oppdatert på 
programvarer. 
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Kunde som ikke vil ha 
arbeidet 

Lav  Kastet bort mye tid 
som kunne bli brukt 
til andre prosjekter 

Middels  Holde god 
kontakt med 
kunde. 

Lite arbeid  Lav  Om arbeidsgiver ikke 
har nok oppdrag å 
tilby, vil vi kunne evt. 
jobbe frilans og/eller 
starte med egne 
prosjekter som kan 
brukes til prosjektet. 

Middels  Sørge for å alltid 
spørre om å få 
arbeid  

 

2.4 Pipeline 
 
En pipeline er fremgangsmåten for hvordan du kommer fra start til slutt i et prosjekt.  
 
Vi starter med konseptet for prosjektet, her lager vi ideer og prater om hva som er viktigst å 
ha med, farger, stil og form i utformingen av grafikken eller effektene. Deretter går det til 
layout, der alt settes sammen slik at vi har en fast grunnmur å jobbe videre på. 
 
 
Animasjon er neste på lista, dette er plassen som man jobber mest på for å få bevegelsene 
til å være akkurat slik man ønsker. Deretter er det videre til compositing/post production, 
som er siste finpuss i videoredigeringsprogrammer. Dette er området hvor magien ofte skjer 
og alt endelig begynner å se veldig pent og tilfredsstillende ut.  
Til slutt er det final cut, her pakkes produktet sammen og den ferdige versjonen er nå klar for 
å bli kunne vist på den plattformen kunden ønsker. 
 

 

Figur 2 
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3 Analyse og utforming 

3.1 Knytning til forskningsområde 
 

3.1.1 Historisk bakgrunn 
 

Industrien knyttet til utforming og produksjon av produkter til VFX,  film- og 
reklamebransjer har vist seg å være noe problematisk over årene. Flere har måttet 
jobbe overtid og jobbet gratis flere ganger, ettersom klienter og kunder setter 
urealistiske mål for hva som er mulig å produsere innen den gitte tidsfristen. Dette 
viser seg å være noe som de fleste har måttet regne med.  

https://books.google.no/books?id=3EFsBAAAQBAJ&pg=PT870&lpg=PT870&dq=clie
nts+in+the+vfx+industry&source=bl&ots=uQZOcWIO5J&sig=ACfU3U36Enr3q1osqSv
UhjC8oBQ5gK9Ldg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi3ta-Ru_zoAhWx-ioKHThPBTI4FBDo
ATAviQIChAB#v=onepage&q=clients%20in%20the%20vfx%20industry&f=false 

3.1.2 Eksempler på bruk 

Sitat fra boka: 

“Modelers need to take a client servicing approach in meeting the needs of these 
different and often opposing groups. Collaboration and cooperation are essential to 
fostering this sort of team synergy and can be just as challenging as creating a great 
digital sculpture.” - The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and 
Procedures, Second Edition 

3.2 Oppdragsgivers forventning 

3.2.1 Krav til løsning 

Kravene eller forventningene fra oppdragsgiveren er å få en bedre forståelse om hva 
kunder og klienter vil ha og hvordan skape det produktet på best mulig måte. 
Det kreves at vi må være fleksible, forståelsesfulle og åpne, men samtidig kunne veilede 
og hjelpe kunden med alternative løsninger eller kompromiss, om hvordan å best 
produsere produktet for dem. 
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https://books.google.no/books?id=3EFsBAAAQBAJ&pg=PT870&lpg=PT870&dq=clients+in+the+vfx+industry&source=bl&ots=uQZOcWIO5J&sig=ACfU3U36Enr3q1osqSvUhjC8oBQ5gK9Ldg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwi3ta-Ru_zoAhWx-ioKHThPBTI4FBDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=clients%20in%20the%20vfx%20industry&f=false
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4 Løsning  
4.1 Funksjonalitet  

En viktig del av funksjonaliteten er kommunikasjon med kunden gjennom hele 
prosjektet.  
Ved oppstart av av prosjektet, kan kunden presentere prosjektønsket sitt. Vurder 
deretter om det er mulig å utføre prosjektet i den gitte tidsrammen. Hvis ikke, foreslå et 
kompromiss eller alternativ. Her er det viktig å prøve å være så fleksibel som mulig.  
Det kan være være en ide å avtale med kunden om at du vil be om hyppig feedback 
under produksjonen, dette for å forsikre kunden eierskap i prosjektet, i tillegg til mulighet 
til å raskt korrigere produktet om det ønskes. 
 
Alle kunder er forskjellig, så det kan også være lurt å vurdere hva slags kunde du jobber 
med, og planlegg arbeidet så langt det lar seg gjøre ut i fra hvordan denne kunden er.  
F. eks. hvis kunden er mer teknisk orientert, så kan man be om mer “tekniske” 
tilbakemeldinger.  
Hvis kunden derimot ikke er det, så er det viktig å prøve å vise produktet og fremgangen 
på en så forståelig måte som mulig til kunden.  
Som nevnt under produksjonen, kan en be om feedback så ofte som mulig fra kunden. 
Her kan det være nyttig å få med kunden inn i selve produksjonen, men på en måte som 
er forståelig for den spesifikke kunden. Dette kan f. eks. være så enkelt som hvor 
refleksivt en shader skal være, som et eksempel på noe som en mer teknisk kunde kan 
ta del i.  
Det er også viktig å prøve å sørge for å jobbe konsekvent og ofte med kunden, så 
kunden er mer forberedt på å gi tilbakemeldinger.   

4.2 Hendelsesforløp  

Hendelsesforløpet i prosjektet inkluderer først en prat med kunden om prosjektet deres. 
Her diskuterer dere om det vil være noen komplikasjoner som kan føre til forsinkelser 
eller lignende. Deretter kan en starte med prosjektet som avtalt. Under arbeidet, hold 
kunden oppdatert ved å sende arbeid som blir gjort så ofte som mulig, og be om 
tilbakemelding på det.  
Under produksjonen så gjelder det å jobbe tett med kunden, helt til kunden er fornøyd 
med det vi har produsert.  

4.3 Flyt i løsningen  

For å forsikre god flyt i prosjektet er det viktig at begge parter er lett tilgjengelige for 
hverandre med tanke på endringer og ideer som kan komme opp underveis i prosjektet, 
samt for å gi feedback hyppig. En kan da forsikre seg om at kunden får produktet som 
de ønsker uten for mange komplikasjoner, i form av for eksempel misforståelser eller 
uenigheter som kunne blitt løst tidligere. 
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4.4 Teknisk løsning  
 

4.4.1 Modeller og topologi  

På oppgavene vi har utgitt oss ut på har vi både modellert selv og lastet ned modeller. 
En modell er et 3D objekt av det som skal visualiseres. Av erfaring er ikke alltid 
modellene fra nett modellert riktig i henhold til riktig topologi, så vi har dermed måttet 
endre på noe. Vi har også måtte modellere ut fra 2D tegninger, som for eksempel ULTRA 
sin logo (figur 3), der vi måtte modellere slik at vi fikk animert logoen som vi ønsket.  

 

 

4.4.2 Materialer og Shadere  

Materialer og shadere er jo minst like viktig som selve modellen. Steamheads benytter 
ingen spesifikk fremgangsmåte for materialer eller shadere, og dermed fikk vi ingen 
spesiell opplæring i dette, men heller tilbakemeldinger på fremgangsmåten vi ville brukt. 
Materialer eller shadere er det en legger oppå en 3D modell som beskriver overflaten, 
som farge og tekstur. Man kan for eksempel tenke på det som malingen på en vegg.  

 

4.4.3 Teksturer  

Under prosjektene var det heller ingen tidligere fastsatt måte vi teksturerte på. 
Teksturering er et bilde som kan brukes til å definere enkelte egenskaper på en shader. 
En tekstur kan inneholde alle farger på en modell, mens en annen tekstur kan være et 
sort-hvit bilde, som definerer hvor glatt eller matt en overflate skal se ut. 

Det en shader gjør er at den er på teksturens sort-hvit verdier, og manipulerer modellens 
overflate. Her har helt sort er en verdi på 0, og helt hvit en verdi på 1, jo høyere verdi jo 
mer løftes det punktet på modellen. Grunnen til at vi bruker teksturer er for å gjøre 
overflaten til modellene mer detaljert enn bare en helt flat overflate. 
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Fig 4 Eksempel på perlin noise Fig 5 Eksempel på alligator noise 

Det finnes såklart Substance Painter og Mari for å legge ved noen programmer, men 
dette ble ikke tatt i bruk av studioet. Det eneste teksturerings programmet som ble brukt 
var Substance Designer, hvor vi lagde egne teksturer. Ellers fant vi da teksturer på 
nettsider som Poliigon.com, Textures.com, Megascans sine sider for teksturer og også 
enkle søk på Google. 

 

 

 

4.4.4 UV Mapping  

For at materialer og teksturer skal ligge pent på modellen så må modellen UV Mappes 
på riktig måte. Det er viktig at sømmene faller på et naturlig sted hvor de ikke synes så 
godt. Om vi tar et hode som et eksempel, så kan sømmene være fra toppen av hodet ned 
mot nakken der man kan dekke det til med hår/hodeplagg.  
Hos Steamheads hadde vi ikke noen store modeller som måtte UV Mappes på nytt, da 
de modellene vi trengte hadde de fra før. 

 

4.4.5 Animasjon 

Animasjon kan både være det morsomste, men også det mest utfordrende i et prosjekt. 
Dette fordi det er ikke mange snarveier når det kommer til å animere objekter og 
karakterer. Hos Steamheads har vi animert mye mer enn forventet, da vi har laget visuals 
til DJs og animert logoer, samt en tutorial. Her animerte vi visuals til Taket Steen og 
Strøm sine arrangementer, Ultra logoen og tutorial til Danske Bank. 

 

17 



Gruppe medlemmer: 
Håkon Solli, Aleksander 
W. Ovaskainen 

 

 
Når det kommer til visuals som skal spilles på en stor skjerm, er et av de viktigste 
aspektene at animasjonen var sømløs, eller looper, slik at den kan spilles på nytt utallige 
ganger uten at det skal hakke. Dette har kanskje vært en av de vanskeligste 
utfordringene i dette prosjektet da logisk oppsett av kamera og objekter og animasjon, 
krever grundig gjennomgang før man begynner. 

I logoanimasjonen ble en god del animert med keyframes, hvor en keyframe er et punkt i 
tidslinjen som definerer en bevegelse i animasjonen, og noe av det fikk vi også “jukset” 
litt med ved bruk av dynamics i Cinema 4D, der vi fikk enkelte animasjoner “gratis” uten å 
sette en eneste keyframe. Ulempen med dette er at man ikke alltid får det utkastet man 
ville ha, og ikke har like mye kontroll over hvordan animasjonen kommer til å se ut. 

4.4.6 Lyd 

Lyd har også vært en stor del av arbeidet hos Steamheads. Vi har måttet lage 
animasjoner som skal være i samme rytme som musikken, slik at det får en større effekt 
da det skulle spilles på nattklubbene.  
Vi har også hjulpet til med å klippe reklamefilm for blant annet Danske Bank og Kirkens 
Nødhjelp, der også lyd hadde en stor rolle for å få frem det emosjonelle aspektet i 
videoene. Her brukte vi en nettside som heter Premium Beats som har musikk uten 
opphavsrett og som gjør det veldig enkelt å plukke ut instrumenter i musikken slik at vi 
kan bruke kun det som vi mener passer best.  

4.4.7 Design/Konseptuell løsning  

Å få en bestemt utseende er ikke alltid like lett. Det en ser for seg faller ikke alltid like 
godt i smak hos kunden. Hos Steamheads har vi opplevd kunder som var utrolig positive 
til alt vi gav dem, og kunder som vi måtte diskutere mye frem og tilbake med før alt ble 
godkjent, på grunn av at kunden ikke helt visste hva de ville ha. Derfor stilte vi 
spørsmålet: 
 
Hvordan møte kravene til kunden på best mulig måte? 

Hvordan Steamheads behandlet disse problemene med konseptutvikling var ved bruk av 
dialog med kunden og oss praktikanter, og det var ikke alltid like lett å forstå hva kunden 
ville ha og også vanskelig for kunden å forstå hva som kan gjøres innenfor det budsjettet 
som de hadde satt seg.  

 

4.4.8 Blueprint i Unreal Engine 

Vi stod for mesteparten av funksjonaliteten til VR prosjektet til Telenor. Selve produktet 
skulle vises på en Oculus Quest, men den pcen som vi jobbet på hadde ikke USB-C som 
kreves for å koble til en Quest, Vi bestemte oss derfor å bruke en Oculus Rift som Håkon 
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hadde. Heldigvis kunne man bruke mye av de samme nodene i blueprint som skulle 
brukes på Quest, på Rift, fordi de bruker de samme kontrollere. 
Unreal sitt kodespråk baserer seg på C#, og måten man programmerer i Unreal er ved 
hjelp av noder. En kan tenke på noder som legobrikker, som inneholder en linje kode 
som man enkelt kan plassere rundt ut på et visuelt bord eller arbeidsområde og bygge 
funksjonalitet. På denne måten kan alle som ikke er en spillprogrammerer kunne kode 
funksjonalitet i Unreal. Det er visuelt enklere og en mye mer modulær måte å 
programmere.  
Mesteparten av funksjonaliteten i begynnelsen var å spille av en 360 graders video, og 
interaktivitet, som å dra ned skjermer som hang rundt i rommet.  
 
Her settes et annet materiale på rammen, som skal indikere at man kan interagere med 
den når man peker på den. Så kan du trykke, enten med høyre eller venstre trigger, eller 
med X eller A knappen på kontrollerene for å gå til 360 videoen, men bare når du peker 
på den. (Figur 44) 
Siden dette var et produkt som flere skulle prøve å interagere med, og sikkert mange 
som aldri har prøvd VR før, ønsket vi å gjøre brukertesting av integreringen.  
Dessverre fikk vi ikke mulighet til å gjøre i stor grad, og vi fikk kun testet det på de andre 
personene hos Steamheads. Disse personene har mer erfaring med VR enn de 
fremtidige brukernen av dette produktet, så vi ville sørge for at integreringen var så enkel 
som mulig. 

 

4.5 Prosjekter 

Prosjektene til Taket Steen og Strøm gikk ut på at vi skulle lage visuelle effekter som 
skulle vises på dansegulvet under de forskjellige arrangementene. Taket Steen og Strøm 
har flere temaer på forskjellige weekender som vi måtte forholde oss til når vi lagde de 
visuelle effektene.  

Det første temaet vi lagde var nyttårsfesten 2020, hvor vi fikk en promo video til 
arrangementet, som vi tolket som at det skulle være en nedtelling til nyttår med “glitch” 
effekter.  
De to neste arrangementene var Amazonia og Supra Sumo. Her fikk vi veldig frie tøyler i 
forhold til hvordan ting skulle se ut, så lenge det var innenfor temaet som ble satt. 
Amazonia var et tropisk tema som skulle ha følelsen av vinter over seg, palmer og vinter 
er ikke akkurat en helt vanlig kombinasjon, noe som gjorde prosjektet mer interessant å 
jobbe med.  
Supra Sumo hadde et japansk tema over seg og gjorde det veldig enkelt å finne mye 
forskjellig inspirasjon til å lage visuals til. Her satte vi fokus på høy kontrast og sterke 
farger for å gjøre det mer visuelt tilfredsstillende for øyet da det skulle opp på 
LED-skjermer. 

Ultra arrangementet ble holdt på Taket Steen og Strøm og var en nedtelling til et større 
arrangement i Europa. Ultra er en stor musikkfestival som holdes hvert år, hvor mange 
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store og kjente musikk artister kommer og spiller elektronisk musikk, eller EDM, 
Electronic Dance Music. Vår oppgave var å lage effekter som passet til dette, og 
bestemte oss for å lage noe som lignet Ultra sine egne promo reklamer.  

Figur 3 

https://events.liveit.io/ultra-europe/destination-ultra-ticket-2020/ 

Til Telenor sitt VR prosjekt så ønsket de et interaktivt rom hvor man kunne lære litt om hva 
Telenor gjør og driver med. I dette prosjektet så startet vi med å finne en måte man kunne 
spille av en 360 graders video inne i en spillmotor som Unreal Engine. Etter det så la vi til mer 
enn Telenor forventet i prosjektet, for å selge oss enda bedre når vi skulle vise fram det vi 
hadde laget. Vi gjorde dette for å sørge for at Telenor alltid var interessert i å se hva vi hadde 
kommet fram til på fremtidige fremvisninger. 

 

Figur 6 Figur 7 
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Figur 8 
 
Spiral effekt 
Denne effekten var til nyttårs arrangementet til Taket Steen og Strøm. Her hadde vi 
kunstnerisk frihet til å lage hva vi ville. Spiral effekten er ment for å være en animert 
tunnel effekt. Figur 6 og 7 viser enkel bokser hvor hvert av vertex’ene på innsiden er 
tilfeldig høyde for å visualisere EQ effekt. Ideen var når materialet til disse skulle være 
gjennomsiktig glass, så kunne du få en animert effekt på innsiden av søylene.  
 
Fig 8 ble det brukt metalliske og reflektive shadere for å reflektere lys så mye som mulig, 
for å få en kul effekt. Dette var kombinert med forskjellige farger for å gjøre den mer 
festlig.  
Mye av fargene og ekstra effekter var lagt til i post, for å få animerte farger.  
Animasjonen til spiralen var gjort med å animere bend og twist modifier’ene for å få en 
type spiral effekt. 
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Figur 9 

Figur 10 
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Fig 11 
 

I fig 11 ble det også brukt mye relektive shadere, men med noe noise som vist i figur 4 
og 5 i teksturen, for å gi litt mer detaljer i modellen, siden kameraet skulle animeres 
ganske nærme modellen. 
Her er det også brukt flere forskjellige farger som enkelt vi enkelt kunne endre på i post. 
 
Gitter effekt 
Gitter effekten var en effekt til et av Taket Steen og Strøm sine arrangementer, også her 
hadde vi kunstnerisk frihet til å lage hva vi ville. Denne effekten består av modellen vist i 
figur 9  som ble repetert oppover i X aksen og bortover i Y aksen, som så er kopiert flere 
ganger bakover i Z aksen. Tanken var å lage en tunnel lignende effekt, hvor effekten ble 
animert ved å sende kameraet gjennom gitterrenne. Sleve gitterrenne ble animert i en 
bølge form, her ved hjelp av “helpers”. Helpers er de grønne boksene som brukes kun 
som et punkt, hvor en kan feste andre objekter til for å kunne animere denne effekten på 
en bedre måte. Her er modellen vist på figur 9 festet sammen til sin helper i hjørnet, som 
så er festet til en større helper.  
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Figur 12 Figur 13 
 
 
Retro trekant effekt 
Denne effekten skulle være til et arrangement med futuristisk tema til Taket Steen og 
Strøm. Trekanter er ofte sett i futuristiske former, så vi har basert flere av effektene vi 
lagde på det. 
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Figur 14 
I figur 14 er det brukt en metallisk shader, med litt noise, og lysende trekanter rundt. 
 
Denne effekten er animert ved å lage en bølge effekt, som gitter effekten, men med å 
skalere trekantene. De større lysende trekantene skalerer også i takt og flytter seg 
oppover. 
 

 
 
 
 

Figur 15 Figur 16 
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Kube Rommet effekt 
Effekten vist i figur 15 og 16 er et av effektene til Taket Steen og Strøm. I figur 15 lage et 
rom med sylindre som følger en spline vist i figur 16, som går rundt i rommet. På 
veggene så ble det lagt til greeble effekt, som er masse tilfeldige små detaljer, for å 
gjøre veggene litt mer interessante, i stedet for bare en enkel vegg.  
Den eneste animasjonen som var gjort i kube rommet, er at kameraet snurrer rundt i 
midten av rommet, og at neonlysene følger en spline rundt veggene i rommet.  

Figur 17 
 
Greeble shaderen på greeble rommet var satt til å ha en metallisk overflate, for å 
reflektere neon lysene på en kul måte. Her er det mye refleksjoner som gjør effekten mer 
interessant, og en får flere visuelle effekter gratis. 
Denne visuelle effekten er brukt flere ganger til andre arrangementer på Taket Steen og 
Strøm, men med andre farger og litt justeringer i post. 
Vi brukte den til flere arrangementer fordi den var “abstrakt” nok til å passe som visuell 
effekt, og med enkle justeringer i post, kunne den brukes om igjen flere ganger.  
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Figur 18 
 
Q-melk Sjokomelk 
Fotball showet Rødt Kort har noe reklame i slutten av programmet, og Q-Melk sin Konge 
sjokomelk er en av de som produsenten ville ha en modell av. Her modellerte vi den så 
modulær eller prosedural som mulig, ved å bruke “lathe” metoden. Dette for at formen til 
flaksen skulle vise seg å ikke være riktig selv om vi fikk referanser, men  kunden var 
fornøyde med modellen. (figur 19) 

 
Shaderen til sjokomelken skulle være plastikk, så det var viktig å få riktig mengde 
refleksjon med riktig mengde spredning av refleksjonen i shaderen, uten at den så 
metallisk, eller glass aktig ut.  

Figur 19 
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Teksturen til Q Sjokolademelk labelen fikk vi fra Q meieriene. Det er samme label som de 
trykker på flaksen, så vi måtte da sørge for at labelen passet godt med UV’en til flasken. 
UV mappingen til flasken var ganske enkel, siden teksturen var helt firkantet og passet 
bra med en enkel UV mapping. Men den måtte justeres litt, siden Q bokstaven ikke ble 
helt rund. Dette ble fikset med å dra litt i UV mappingen. (Figur 22) 
 

     Figur 20 Figur 21 
 
 
 

Figur 22 
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Figur 23 Figur 24 
 

Ultra logo 
Denne effekten ble laget til Ultra Countdown arrangementet som vi fikk veldig kort tid til 
å lage som kunne animeres.  
Denne ble modellert til å etterligne noen andre logoer som Ultra allerede hadde brukt til 
promotering, så det er det vi baserte den modellen på.  
Den skulle se ut som et futuristisk kjøretøy, siden temaet for Ultra arrangementet skulle 
være futurisme og cyberpunk. (Figur 3) 

Figur 25 
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Siden logoen så ut som et kjøretøy, måtte shaderene se metalliske ut for å etterligne 
metallpaneler. Det er også noen steder vi har separert med en annen ID til lysstriper. I 
disse effektene var viktig å ha samme fargepalett som brukt i Ultra sine reklamer, siden 
det skulle matche promoteringene fra Ultra. Til denne effekten var det hvit/sølv, turkis, 
gule og sorte farger. 

 
 

Figur 26 Figur 27 
 

Figur  28 Figur 29 
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Ultra høyttaler 
Dette var en annen loop til det samme Ultra arrangementet. Det er kubehøyttalere som 
flyter over en kulehøyttaler. Selve designet til høyttalerne er det samme som Ultra 
logoen, med metall paneler i samme farge. (Figur 25) 
Denne modellen skulle representere musikk, siden Ultra handler om musikk. Modellen 
har inspirasjon fra de visuelle effektene fra “Earthquake” musikkvideoen til musikk 
artisten Labrinth. Modellen ble satt inn i et lignende kuberom som ble lagd tidligere.  
 
Ultra høyttaleren skulle ha mye av de samme fargene og shaderene som Ultra logoen, 
siden den skulle brukes til samme arrangement. Rommet rundt er det samme som kube 
rommet, som også har neonlys, men som går vertikalt opp langs veggene i stedet for 
rundt. (Figur 30) 
 

 
Figur 30 
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Figur 31 
 
 

 
Figur 32 
 
Ultra tunnel 
I denne VJ Loopen som også var til det samme Ultra arrangementet, ble det laget en 
korridor som kameraet kjørte gjennom. Lukene åpnes og vi ser ultra logoen blir satt 
sammen av noen robotarmer. Samtidig som dette skjer er det elementer i rommet som 
er animert slik at det går i takt med musikken som spilles på settet. Fargene går i ett 
med det som er på logoen slik at alt har en sammenheng med den originale plakaten vi 
ble tilsendt kunden. 
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Figur 33 
 
Supra Sumo 
Til Supra Sumo sitt arrangement hadde vi flere stiler og farger å gå ut ifra. Denne                               
tunnelen ble laget ut fra et stillbilde som ble vist i teaseren som Taket Steen & Strøm                                 
sendte oss for inspirasjon. Materialene her valgte vi også ut fra et stillbilde og derfor er                               
det ingen realistisk type teksturering, da vi ville at denne skulle ha en sterkere farge slik                               
at den ble kontrastfull på LED-skjermene. 
 

 
Figur 34 
 
Her har vi også en loop for det samme prosjektet, men med en helt annen vri. 
Materialene her er mye mer tonet ned og vi har heller kjørt på med en sterkere kontrast 
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der logoene til Supra Sumo er. Disse ble gjort til neonskilt som lyser opp  gaten som 
kommer mot deg. Grunnen til at denne er litt mer diskre er for å ha noe som kan kjøre i 
bakgrunnen når musikken bygger seg opp og heller kjøre på med de mer kontrastfylte og 
sterke fargene når musikken er mer intens. 

 
 
 
 
Telenor VR prosjekt 
Mesteparten av shaderene i Telenor sitt VR prosjekt var lagd av Nils i Steamheads. Vi 
lagde mesteparten av funksjonaliteten til prosjektet, men vi lagde også en annen “level” 
som skulle brukes som en type “easter egg” til Telenor, for å selge prosjektet enda 
bedre. Når vi lagde shaderene tenkte vi at det måtte være noe som kunne passe med 
havet, siden Telenor nylig har investert mer i maritim teknologier, som en selv kjørende 
båt som skal frakte varer, så tenkte vi at den stil rundt en maritim hytte eller båt hus ville 
passe fint. (Figur 35) 
 

 
Figur 35 
 
Veggene løste vi ved å gi det først et lag med en tekstur som heter noise for å lage 
“imperfections” så det ser mer naturlig ut, deretter la vi på en betongtekstur med en lett 
lyseblå farge. Grunnen til at vi gikk for malt betong, var at vi tenkte det er mer moderne 
og at det skulle passe med hovedrommet, som hadde betong på veggene fra før av. 
(figur 35) 
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Figur 36 

Figur 37 Figur 38 
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Figur 39 
 
Gulvet skulle være av mørk treverk, som ble lagd i Substance Designer. (Figur 36) Her 
begynte vi med å lage flere ringer av sirkler som så er mikset inn med forskjellig noise, 
så flyttet og korrigert litt med transform, og så ble kombinert med directional noise som 
gir fibrenen i treplankene. For å separere plankene er det brukt en brick generator.  

 
Figur 40 
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Shading i vannet til “hav levelen” i Unreal til Telenor prosjektet skulle vise seg å være litt 
vrient, siden prosjektet skulle brukes på en Oculus Quest. I Oculus Quest er det flere 
shadere og effekter som ikke kunne brukes. Vi endte dermed opp med å lage en animert 
normal tekstur i Davinci Resolve, som så skulle bli brukt til å få en enkel vann animasjon 
til normal shaderen.  
 

 
Figur 41 
 
Dette er en shader som har en “pulserende” glow effekt, som aktiveres når en bruker 
peker på den. Dette gir brukeren mulighet til å interagere med produktet, men det gir 
også planeten et holografisk utseende. (Figur 41) 
 
 

 
Figur 42 
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Vi lagde også en enkel dynamisk sky-shader til planeten om kunden skulle ønske å 
benytte seg av det.  
 
 
 

 
Figur 45 
Figur 44 viser blueprinten til plaktene og skjermene, som har en enkel animasjon som 
går opp og ned. 
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Figur 46 
 
Hvordan en bruker foretrekker å navigerer i VR varierer fra personen til person. Hvilken 
type som bør integreres i produktet kan derfor variere. Hvilken type bruker man lager 
produktet til vil dermed ha noe å si for selve utviklingen av VR produktet, siden det krever 
litt ekstra koding. (Figur 45) 
Her har vi inkludert locomotion med Thumb Stick i Unreal sin VR template, siden teleport 
metoden er den eneste måten å bevege seg på i templaten. I figur 45 er de er ikke koblet 
opp her, siden vi tenkte det kan bli vanskelig for nybegynnere å forstå bruken av Thumb 
Stickene til å navigere.  
Vi ønsket at brukeren skulle få bruke flere knapper for å i større grad kunne interagere 
med produktet, men vi valgte å kun bruke teleport metoden i denne versjonen av 
prosjektet, for å også sørge for at produktet fremstår enkelt og forståelig for brukeren. 

Figur 47 
 
Figur 47 viser så langt vi kom med Telenor sitt VR prosjekt. ... 
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4.6 Kunstnerisk løsning
 

4.6.1 Design og utforming - kunstneriske valg  

Kunstneriske valg kan være hvilket type materiale en modell til et produkt skal ha, 
lyssetting av scenen, valg av animasjon med tanke på rytme, lyd og farger.  
Om vi tar eksempler fra produktene vi utviklet for Taket Steen og Strøm som gav oss 
veldig frie tøyler når det kom til kunstneriske valg, så hadde vi hatt referanser når det 
kommer til farger og selve tema som vi skulle gå utfra, men utenom det har vi gått for 
det vi selv har syntes passet godt og tatt til oss tilbakemeldinger fra sjefen hos 
Steamheads når det kommer til lys. I 3D kan det ofte være at en scene kan være veldig 
pen på selve PC-skjermen, men det er noe annet når det skal brukes på LED-skjermer, da 
dette senker bildekvaliteten og reagerer sterkest på tydelige og kontrastfylte farger. 
Dette måtte vi ta med i betraktningen når vi utformet produktene.  

 
Om vi tar Danske Bank som eksempel nummer to, hadde de allerede en mal på hvilke 
fargekoder, bevegelser og stil de allerede har på sin hjemmeside og på SoMe. Grunnet 
kommunikasjonsproblemer internt hos dem, samt med oss ble det særdeles mye 
diskusjon frem og tilbake siden kunden ikke var helt sikre på hva de ville ha fra starten 
av, og det ble flere uker med ekstra arbeid grunnet dette. Dette kunne såklart ha blitt 
forhindret om vi hadde fått malen, som ble nevnt over, fra starten av. 

4.6.2 Lys og drama, storyline  

Lys er den aller viktigste kilden for å lage en stemning. Du kan i en enkel scene gå fra en 
mørk og dyster stemning til en sprudlende og fargefull stemning på bare noen enkle 
grep. Det vanskeligste prosjektet da det kommer til lys har vært et VR-prosjekt som ble 
gjort inne i Unreal Engine.  

Det vanskeligste her var å få alt til å kunne kjøres i realtime (at lys og skygger alltid 
oppdateres) og at noe også da kan bakes inn (lys og skygge står stille og er ikke 
interaktivt). Dette er da noe som må jobbes mye med da Oculus Rift ikke har like mye 
drivkraft i maskinvaren som en datamaskin.  

 

4.6.3 Kunstneriske valg  

Vi fikk selv ta en del kunstneriske valg når det kom til hvordan de forskjellige scenene 
skulle se ut. Det var hos Taket vi fikk mest frie tøyler til å gjøre hva vi følte for, og det var 
på disse prosjektene som vi ikke bare koste oss mest med, men også fikk 
eksperimentere med nye teknikker. Kunstneriske valg kan være som nevnt over, lys, 
farge, materialer. 
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Når man får friheten til å ta slike valg, så er det viktig å holde seg innenfor temaet som er 
blitt satt, slik at man ikke roter seg helt bort i kreativiteten. 

 

5 Prosjektgjennomføring
 

5.1 Sprint 0 – Oppstart  

Her ble vi informert om prosjektet. Dette ble overført gjennom muntlig dialog fra 
prosjektleder til oss, samt også tilleggsinformasjon som for eksempel farger, stemning, lyd 
osv. på et ark som vi kunne ha liggende på arbeidsplassen.

 

5.2 Sprint 1 – Konseptutvikling og opplæring  

Etter samtaler med prosjektleder var det å starte med selve konseptet og få feedback på 
hva som må endres og hjelp om vi stod fast et sted. All kommunikasjon og hjelp var av 
muntlig dialog og praktisk arbeid i programvare.  

5.3 Sprint 2 – Første utkastet til kunde 

Produktet gjøres klar for sending, og rendres ut i en lavere oppløsning slik at vi ikke bruker 
mer tid enn nødvendig da det muligens må gjøres noen endringer på produktet. Vi går over 
at alle kravene til kunden er gjennomført.   

5.4 Sprint 3 – eks. Justering og Implementering  

Etter å ha fått tilbakemelding av kunden på førsteutkastet setter vi igang og justerer 
produktet ut i fra kundens tilbakemelding. Deretter legger vi på det grafiske vi har fra 
kunden (for eksempel intro, outro, logo o.l.), og rendrer det ut i de gitte dimensjonene som 
kunden ønsker.  

5.5 Sprint 4 – eks. Ferdigstilling og optimalisering  

Om siste versjon tilfredsstiller kundens ønsker, blir produktet sett over flere ganger slik at 
det ikke er noen mangler. Om alt ser bra ut, ferdigstilles det og produktet blir sendt til 
kunden. Om siste versjon derimot ikke skulle bli godkjent, er det tilbake til Sprint 3. 
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6 Vurdering av løsning og prosjekt
 

6.1 Vurdering av metode  
 
Metodene som har blitt brukt på praksisplassen har blitt overført hovedsakelig muntlig. 
Dette har fungert greit, men har vært noe rotete enkelte ganger når det kommer å få tilført 
informasjon som har kommet fra kunden. Grunnen til at all informasjon var gitt muntlig er at 
studioet er lite og at det er vanligvis kun to personer der. Vi merket derimot at når fire 
personer som jobbet på samme prosjekt i lokalet kunne det fort bli rotete med muntlig 
kommunikasjon. Om studioet hadde tatt i bruk en annen metode tror vi at det hadde gjort 
hverdagen lettere for både oss og dem når det kommer til å dele informasjon mellom flere 
personer. 
 

 

6.2 Vurdering av verktøy  

6.2.1 Monday  

Monday har vært noe som er blitt brukt internt av oss når det kommer til rapporten. Vi 
synes det har vært enkelt å bruke for å se hvor vi ligger an innenfor den gitte 
tidsrammen. Som nevnt tidligere, er Monday veldig enkelt å bruke samtidig som det 
er visuelt pent som har gjort det veldig enkelt for oss å sette oss inn i, selv om vi ikke 
hadde noen erfaring med det fra før.  

6.2.2 Mappestruktur  

Hos Steamheads fant vi fort ut at det ikke bare var å lagre prosjektene våre der vi 
ville. De har en oversiktlig mappestruktur som gjør det enkelt å fordele filer, slik at det 
ikke blir for mye forskjellig innenfor en enkelt mappe. Dette er noe som har fungert 
veldig bra i og vi har alltid hatt kontroll på hvor prosjektfiler, teksturer og modeller 
ligger.  

6.2.3 Dialog  

Som nevnt tidligere var muntlig dialog det mest brukte “verktøyet” i Steamheads. 
Dette har fungert greit grunnet at det er et lite studio. Om vi hadde vært fler, tror vi at 
det fort hadde blitt større kommunikasjonsproblemer som kunne ha sakket 
produksjonen.  
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6.3 Vurdering av prosjektgjennomføring
 

6.3.1 Samarbeid  

Samarbeidet mellom oss to har gått veldig bra. Det prosjektet vi samarbeidet spesielt 
godt med var de visuelle loopene til Taket Steen og Strøm. Her jobbet vi for øvrig med 
forskjellige looper, men vi sørget alltid for at det vi produserte holdt seg til temaet til 
arrangementene til Taket Steen og Strøm. Vi hadde god kommunikasjon gjennom 
alle prosjektene vi jobbet med og samarbeidet med Steamheads var også godt. De 
gav god konstruktiv kritikk på det som kunne forbedres. 

I den siste perioden av prosjektet falt antall kunder dramatisk, på grunn av 
pandemien forårsaket av coronaviruset (CORVID-19), som har gjort at mye av 
kommunikasjonen mellom oss har foregått online, uten å ha hørt så mye fra 
Steamheads i denne perioden. 

6.3.2 Kommunikasjon med veiledere  

Vi har hatt grei kommunikasjon med veileder. Vi har arbeidet selvstendig uten mye 
input fra veileder når vi begynte å skrive. Vi hadde mer kommunikasjon angående 
spørsmål til rapporten i de siste ukene av prosjektet. Igjen på grunn av pandemien så 
har all kommunikasjon foregått online på videokonferanser. 

6.3.3 Scope  

I dette prosjektet var scopet vårt å finne en bedre metode å jobbe med kunder og 
klienter for å lage det det ønsker. Flere nye kunder og klienter som ikke jobber med 
studioer vet ofte ikke helt hva de vil ha, før vi klarer å vise det for dem, for så å 
komme med ønsker om å endre på mye av det i etterkant.  
Dette viser seg å ofte være problematisk for alle parter, siden det kan bli mye arbeid 
for studioene som produser for kunden, og at prosjektet tar lengre tid og kanskje ikke 
klarer å ferdigstille innen deadline.  

6.3.4 Leveranser  

Vi er ganske så fornøyde med alle leveransene vi har jobbet med. Kundene ble 
fornøyde til slutt, selv om noen var noe mer vanskelige å jobbe med.  
Telenor sitt VR prosjekt var noe vi ikke fikk ferdigstille, så leveransen var bare en 
iterativ versjon. Vi kunne ferdigstille leveransen, men på grunn av pandemien så ble 
alle leveranser satt på vent. Det som kunne bli ferdigstilt for endelig leveranse, ble 
gjort hjemme. 
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6.3.5 Risikoplan  

Vi vil si at risikoplanen vår var godt beregnet, med unntak av Covid-19 viruset som 
skapte en pandemi i den siste måneden av prosjektet vårt. Dette gjorde av vi fikk 
veldig lite oppdrag fra kunder og klienter, så vi brukte tiden på å skrive og ferdigstille 
rapporten, eventuelt å jobbe med egne prosjekter for å forberede portefølje og 
showreel.  

6.3.6 Forbedringspotensial  

Det er et ordtak innen den kreative bransjen som heter “Better done than perfect”. 
Siden det  alltid er noe man kan forbedre, enten det er en film, stillbilde, animasjon 
eller produkt. Man finner alltid noe man kan pirke litt ekstra på, men til slutt må man 
si seg ferdig.  
Når det kommer til våre prosjekter hos Steamheads er vi intet unntak, men vi er 
selvfølgelig fornøyde med både innsatsen og jobbene vi har utført. 
Noe vi alltid kan forbedre oss på er å ha en mer strukturert arbeidsplan eller 
fremgangsmåte når det kommer til prosjektene. Vi visste alltid hvilket prosjekt vi 
skulle jobbe på, men ikke alltid hva som burde bli gjort først og det kan fort bli litt 
kaos om man skal starte i alle ender. 
Forbedringspotensiale når det kommer til rapporten, er at vi alltid kunne ha tatt flere 
notater underveis i prosessen mens vi holdt på med prosjektene. 

 

6.3.7 Beslutninger  

Arbeidet med Steamheads gjennom hele prosjektet syntest vi har gått veldig bra. Vi 
ble spurt om å starte noen uker før bachelorprosjektet egentlig skulle starte. Grunnen 
til dette var at Steamheads ønsket litt hjelp til et nyttårs prosjekt som måtte 
ferdigstilles før jul. Vi tenkte at dette var en fin mulighet til å komme fortere i gang 
med arbeidet, og å bli kjent med de ansatte hos Steamheads, og hvordan de jobbet 
med prosjekter fra kunder og klienter.  
På nyåret var det flere oppdrag for Taket Steen og Strøm som skulle ha 
arrangementer i ukene som kom.  
Det var også noen perioder hvor vi måtte sette oss inn i andre prosjekter som ikke 
involverte så mye 3D arbeid, men 2D animasjon og VFX arbeid i Adobe Illustrator og 
After Effects. Dette var så klart ikke relevant arbeid å ha med i denne rapporten, men 
vi så på det som en mulighet til å lære oss nye programmer som ihvertfall er relevant 
i bransjen generelt, pluss at det er fin måte å bygge opp kunnskap og en portefølje 
som kan lønne seg til fremtidige jobbmuligheter.  
Dette er noe Steamheads også nevnte, at de ser ofte etter personer som har en bred 
fagelig kompetanse, trenger ikke være en mester på alt, men kunne litt om alt som 
kan brukes i bransjen.  
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7 Vurdering og måloppnåelse 
 

7.1 Måloppnåelse oppdragsgiver 
Etter samtale med sjefen for Steamheads fikk vi mye skryt. Vi ble fortalt at innsatsen vår var 
over all forventning og at vi har vært til stor hjelp under praksisplassen. Selvfølgelig ble ikke 
alt som planlagt grunnet pandemien som foregår verden rundt, men i arbeidet som har vært 
tidligere i år så har vi levert arbeid som har vært veldig bra. Vi ble også spurt om vi kunne bli 
kontaktet om det dukket opp flere oppdrag, noe vi selvfølgelig sa ja til. 
 

7.3 Gruppens måloppnåelse  
Å jobbe hos Steamheads har vært en veldig fin opplevelse. Vi har hatt det gøy, men samtidig 
også fått kjenne på stresset man har over seg når man skal levere gode produktet i løpet av 
kort tid. Vi har fått kjenne på hvordan det er ute markedet og hvordan det er å jobbe med 
store kunder.  
 
 
8. Konklusjon 
 
Etter å ha vært utplassert hos Steamheads er forventningene bedre en vi hadde trodd. De har 
vært svært imøtekommende, og vi har virkelig hatt det gøy på jobb. Vi har fått lært en del 
innen 3D, men også innenfor lyd, VFX og klipping! 
Ettersom at dette semesteret ikke ble som planlagt grunnet COVID-19, så har vi virkelig fått 
kjørt oss de første månedene med små og store prosjektet som skal leveres fortløpende. 
Etter å gå ut fra praksisplassen føler vi har fått et godt innblikk i hvordan bransjen og 
kundene er, vi har lært mye og tilogmed lært bort noe. Vi har feilet og lært, og vi har også 
feiret med at vi kunne være med på fester der produktene våre spilles av. Det har vært en 
veldig fin opplevelse og vi har nå god kontakt med Steamheads der vi alltid vet vi kan ha 
noen å snakke med om vi trenger råd eller hjelp. De har vært støttende på alle måter og tatt 
oss godt imot! 
Med det vi har lært under utplasseringen hos Steamheads, har vi kommet fram til at den 
beste måten å møte en kundes krav på er å være imøtekommende, ha en strukturert 
arbeidsplan, og ha god kommunikasjon med kunden. 
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