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Abstrakt 
 
Ända sen början av 1900-talet har intresset för att producera animerade filmer varit 
stort. Från början var det kortfilmer som skapades men från 30-talet ökade intresset för 
animerade långfilmer. Visionären Walt Disney ville skapa den första engelsk talande 
animerade långfilm och 1937 hade Snövit och de sju dvärgarna premiär. Metoden som 
användes när Snövit producerades var cellmetoden. Idag använder man ofta datorn när 
man vill producera den animationsfilm. Vilka likheter och skillnader finns det mellan 
metoderna när man producera en animationsfilm? Med dagens teknik går det att göra 
en animerad långfilm fortare än vad det gjorde på 30-talet? Hur många människor är 
involverade i skaparprocessen? För att få ett svar på denna fråga kommer filmerna 
Snövit och de sju dvärgarna (1937) analyseras mot filmen Upp (2009). Det tog lika 
lång tid att producera båda filmerna och Upp hade flera människor som var 
involverade än vad Snövit hade. En likhet som finns i båda filmerna är att man har gett 
djur människodrag, som t.ex. prata, tvätta, städa mm. En av skillnaderna mellan 
filmerna är hur musiken används. I filmen Upp använder man mer dialoger och 
ljudeffekter och musiken mer som bakgrundsmusik när det inte finns några dialoger 
och ljudeffekter, och för att förstärka en händelse eller känsla. Däremot i Snövit så 
använder man väldigt mycket av musiken genom hela filmen. Ibland har man struntat i 
ljudeffekter och använt musiken som en ljudeffekt istället.        
Nyckelord: Animation, Walt Disney, stop – motion, dataanimering 
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1. Inledning 
 
Animerad film kan delas in i tre olika kategorier: tecknad film, stop motion och datoranimation. Innan 
datorn uppfanns så gjorde man animerad film på det traditionella sättet, genom att först rita bilder och 
sedan fotografera dem ruta för ruta. .”En film består av sekvenser och en sekvens består av scener. En 
scen motsvarar ungefär 5-30 sekunder oavbruten handling. Alla de scener som hör till samma del av 
berättelsen utgör en sekvens.” (4) 
Tekniken går ut på att man monterar en kamera som står stabilt och är vertikal mot bilden. Kameran 
går att höja och sänka medans teckningarna kan flyttas både i sidled och höjdled. Detta är ett 
tidskrävande jobb och kräver många teckningar. För att slippa rita och färglägga samma bilder om och 
om igen började man att använda celloidark. Man ritade animationen på genomskinliga celloidblad 
som man sedan färgade med en speciell färg 
 
När man talar om animerad film kan man inte undvika att nämna Walt Disney Company. Walt Disney 
har haft en stor betydelse när det gäller utvecklingen och framställande av animerad film. Några andra 
personer som har betytt mycket för animationens utveckling är J. Stuart Blackton, Emile Cohl och 
Winsor McCay.(16) 
 

1.1 Syfte 
 
Med detta här examensarbetet är syftet att ge en inblick i animationens historia under 1900-talet och 
framåt, men även att titta på skillnader och likheter mellan en animerad film från 30-talet och en 
animerad film från idag. För att genomföra detta här arbete kommer två filmer från olika tidsepoker att 
analyseras för att sedan jämföras om det finns några likheter och vilka skillnaderna är mellan filmerna. 
Har metoden som har använts i filmerna någon betydelse eller kommer resultatet att vara lika för båda 
filmerna. Jag kommer att förklara och redogöra för dessa punkter längre fram i min rapport. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Frågor som uppsatsen kommer att utgå ifrån är: 
 

• Hur lång tid tar det att göra en animerad film? 
• Hur många människor är involverade i skapande av filmen? 
• Vilka metoder användes när man gjorde Snövit och Upp? 
• Är det någon skillnad på bildkvalitén mellan filmerna Snövit och Upp? 
• Vad är likheterna i filmerna Snövit och Upp?  
• Vad är skillnaderna i filmerna Snövit och Upp? 

 

1.3 Avgränsning 
 
Syftet med denna uppsats är inte att forska om den pedagogiska sidan i filmerna eller vilken påverkan 
en tecknad film kan ha på människor. I den teoretiska bakgrunden kapitel 2.2 är det i första hand vad 
som har hänt inom animering i Nordamerika som tas upp.  
 

1.4 Begrepp 
 
Med detta arbete kommer jag att använda ordet animation som ett begrepp om inget annat uppges. 
Med animerad film menas en sekvens av 2D eller 3D bilder som i en snabb följd ger en illusion av 
rörelse. Animerad film kan delas in i tre kategorier: tecknad film, stop motion och dataanimerad film.  
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1.5 Metod 
 
För att skapa en bra grund till arbete har det gjorts till en börja en litteraturstudie för att få fram 
information om bakgrundsmaterial till filmerna och information om animationens historia. Metoden 
som används är att analysera och jämföra de två filmerna om det finns några likheter och skillnader 
mellan dem. Som referens har bland annat DVDutgåvorna av filmerna använts och även diverse 
videointerjuver som har hittats på Internet.    
 
2. Teoretisk bakgrund 
 
Begreppet animerad film skapades ursprungligen genom de kortfilmer som var populära under 1900-
talets första del. Från början var de animerade kortfilmerna en bredvidföreteelse, innan filmbolagen 
började producera dessa kortfilmer som filmserier. 
 
När teven fick sitt genombrott i mitten av 1900-talet ändrade många animationsbolag sin verksamhet 
till tevemediet eller la ner verksamheten. Några av de idag populära animerade figurerna (Musse Pigg, 
Snurre Spätt, Tom och Jerry mm) föddes genom dessa kortfilmer.(7)  
 
Två personer som bidrog med viktiga innovationer för animationen var Earl Hurd och Otto Messmer. 
Earl Hurd stod för de tekniska aspekterna(cellprocessen) och Otto Messmer för den konstnärliga 
aspekten(karaktärsanimering).(13) 
 
De första 20 åren under 1900-talet var animationen ganska primitiv. Man prioriterade hellre att det 
skulle gå snabbt och vara billigt att animera än att det skulle vara verklighetstroget. Det snabbaste 
sättet att animera var att använda cirklar som grund till figurerna. Man oroade sig inte om vinklar eller 
åt vilket håll figurerna rörde sig. Eftersom man inte brydde sig om hur armbågar, leder, knän osv.  
rörde sig gick det fort och enkelt att animera. Figurerna kunde därför förflytta sig i vilken riktning som 
helst. Man föredrog att animera djur framför människor i stor utsträckning, eftersom allmänheten var 
mer kritiska till en mänsklig rörelse än hur djur rörde sig.(5) 
 
Under denna tidsepok saknade man ljud. För att kommunicera hade man antingen ballonger, 
”pratbubblor”, över figurernas huvuden eller dialoger som täckte hela scenen. När ljudet började 
användas 1927 blev figurerna mer personliga genom röster, musiken, ljudeffekterna osv.   
 
Enligt Dick Huemer fanns det bara en regel som gällde för animatörer i början av 1900-talet. Regeln 
var: ”om du kan hålla i en penna, kan du göra en animation (If you could hold a pencil, you could 
animate)”.(5) 
 
Från början använde man inte någon storyboard i tillverkningen av animationsfilmer. Det behövdes 
inte efter som de tecknade filmerna sällan var mer än 2-5 minuter långa och innerhöll något eller några 
skämt. Behövdes det någon dialog ritade man ballonger med dialogen i och frös bilden så länge att 
publiken hann läsa texten. Det första genombrottet för animationen var cellanimationen.(17) 
 
En fotograf skulle använda ett foto för att illustrera verkligheten och en tecknare skulle sitta vid ett 
upplyst bord med papper och penna för att illustrera verkligheten. Med datorns hjälp kan vi idag 
kombinera dessa två användarområden till ett med hjälp av speciella datorprogram.  
Under 1990-talet blev datorprogrammen billigare och datorerna blev bättre och kraftfullare vilket fick 
professionella animatörer inom området att börja utnyttja datorer i sitt arbete. Tekniken för 
datoranimering och 3D har vid detta här laget utvecklas enormt sedan det första systemet uppfanns på 
50-talet. Från att ha varit ett enkelt programsystem har utvecklingen gått framåt till mer avancerade 
systemprogram än man tidigare kunnat föreställa sig. Redan på 50- och 60-talet såg man tendenserna 
av vad datasystemen skulle kunde komma att användas till.(3) 
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2.2 Animationens historia 
 
Animationens historia har funnits längre än från 1900-talet början, men det var först på 1900-talet som 
tekniken på allvar började att utvecklas. Intresset ökade och kvalitén blev bättre på animerade filmer. 
 
1900 
Sex år in i decenniet tecknade J. Stuart Blackton en sekvens på 3 minuter olika ansiktsuttryck på en 
svart tavla som han sedan filmade. Först ritade han ett ansiktsuttryck som han filmade och sedan 
suddade ut det. Därefter ritade han ett nytt ansiktsuttryck och filmade det igen och fortsatte på samma 
sätt. När man sedan spelade upp dessa bildsekvenser såg det ut som om ett ansikte rör sig. (16)  
  
1910 
1914 kom nästa steg i utvecklingen genom att Emile Cohl uppfann en Route, en maskin som skär ut 
bilder för animation. Detta innebar att man inte behövde rita en ny cell varje gång utan bara flytta fram 
pappret, en metod som gjorde att man sparade tid på sitt arbete. (16)  
Samma år var också ett stort genombrottsår för Earl Hurd och Winsor McCay. Earl Hurd ansökte om 
patentet för en teknik som gick ut på att göra en animation på ett celluloidark och sedan fotografera det 
tillsammans med bakgrundsbilderna.  
För att inte tappa publikens intresse för animerad film skapade Winsor McCay en tecknad dinosaurien 
Gertie som kunde visa olika känslor. Winsor McCay var den första som använde sig av 
karaktärsanimering. (16) 
 
1920 
1923 startade Walt Disney med sin bror företaget Walt Disney Company i Hollywood. Innan dess var 
de största studiorna i New York.  Ljud och musik börjades använda i filmerna under detta årtionde. 
1928 ville Walt Disney nå en högre och intressantare nivå inom animerad film. Han skapade den 
första animerade film som hade synkroniserat ljud. Det var en kortfilm med Musse Pigg och filmen 
hette ”Steam boat Willy”. (16)(5)  
 
1930 
Från början hade Urb Irwek ett gott samarbete ihop med Walt Disney. De första Musse Pigg-filmerna 
hade animerats nästan helt av Irwek. När Irwek, bland annat, inte fick det erkännande som han tyckte 
att han förtjänade avbröt han sitt samarbete med Walt Disney. 1930 startade Urb Irwek själv ett 
filmbolag och fyra år senare uppfann han en multiplankamera (se kap. 2.3). Med kameran kunde man 
filma i flera separata lager och få ett tredimensionellt utseende. Hans bolag gick i konkurs några år 
senare och Urb Irwek gick tillbaka till Walt Disney. Vid mitten av 30-talet började man på Walt 
Disney Company planera en animerad långfilm. Den skulle vara en unik animationsfilm som skulle 
vara gjord i färg synkroniserat ljud och special skräddad musik.1937 hade den engelskspråkiga 
animerade långfilmen Snövit och de sju dvärgarna premiär.(16)(5)   
 
1940 
Under detta decennium var det ett världskrig och det hände inte så mycket inom det tekniska området. 
En sak man testade var att måla färg direkt på filmremsan.(16) 
 
1950  
När teven fick sitt genombrott på 1950-talet började flera filmbolag visa tecknade filmer via detta 
medium.(3) Whirlwind I är en dator som utvecklades 1951 och kunde visa video i realtid.(15) 
 
1960 
Ett av de första experimenten med dataanimation var karaktären Mr. Computer Image ABC som 
skapades 1960 av Lee Harrison III med Scanimatesystemet.(3)  
1963 utvecklades Sketchpad. Med en penna kunde man ritade objekt med vektorgrafik (alltså linjer, 
inte pixlar) som sedan kunde skalas och roteras, manipuleras och redigeras på allehanda andra sätt, 
grupperas till nya enheter osv.  
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1970 
Många av de grundläggande renderingstekniker för tredimensionell dataanimering som används idag 
uppfanns på 70-talet. Det var också under 70-talet som tekniken för användandet av polygoner, 
Gouraud, Phong shading, bump texturer, z-buffering, hand- och ansiktsdatoranimeringar mm började 
användas. (3) 
I University of Utah 1972, skapas av Ed Catmull ett skriptspråk som animerar en skuggad hand och av 
Fred Parke ett datoranimerat ansikte.  
Två år senare skapar National Research Council of Canada tekniken med keyframing. 
1976 kunde man med datorns hjälp rita tredimensionellt för första gången.(16) 
  
1980 
Under 80-talet fokuserades utvecklingen på att förbättra mikro- och grafikprocessorer, men även 
tekniken för snabbare hastighet i överförandet av visuell data.  
1982 kom filmen Tron av Walt Disney Company, en film som var en kombinerad spelfilm med 
tredimensionell dataanimering. Tron var den första filmen med mer än 20 minuter dataanimering i 
spelfilmens historia.  Under detta decennium skapades simulationer av ljus, dimma, regn mm i Japan. I 
Nordamerika skapades även moln och rök av Geoffrey Gardner och den första Ray-trace:ade bilden av 
Turner Whitted.(3) 
1984 börjar man använda grafisk data istället för modeller och ett år senare publicerar Ken Perlin på 
NYU ett dokument om texturer för att få dataanimerade modeller mer realistiska.(16) 
I slutet av 80-talet använde Walt Disney Company det traditionella sättet att färgsätta för sista gången i 
filmen Den lila sjöjungfrun. Man började istället använda det digitala CAPS-systemet (Computer 
Animation Production System).(3) 
 
1990 
Under detta decennium började datoranimerade tredimensionella bilder bli ganska komplexa och fulla 
av olika stilar och attityder. Det var inte bara mängden av animerad film som producerades som 
imponerade, utan också kvalitén och den kreativa mångfalden som var oöverträffad i animationens 
historia.(3)  
Den första helt datoranimerad filmen kom 1995 och det var Toy Story. Fyra år senare kom 
uppföljaren, Toy Story 2.(16) 
Digital video blev en verklighet i mitten av 90-talet. Mot slutet av 90-talet släptes programmet Maya. 
Ett program som kan användas till 3Dmodellering, 3Danimation, simulering, visuella effekter mm. 
Maya har fått sitt namn från sanskrit och betyder illusion.(9) 
Filmen Mulan som kom ut 1998 hade en stor variation av tredimensionella rekvisitor och handmålade 
bakgrunder.(3) 
 
2000 -  
Under 2000-talet har det kommit ut många datoranimerade filmer och uppföljningar. T.ex. på 
uppföljare är Mulan 2 som kom ut 2004. Blue Sky Studios producerade den populära filmen Ice Age 
2002. Två år senare kom uppföljaren Ice Age 2 och 2009 kom den tredje filmen i serien som hette Ice 
Age – Det våras för dinosaurier.(6)  
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2.2 Principer av traditionell animation 
 
För att animera en bra tecknad film tog Walt Disney fram några grundläggande principer. De 
grundläggande principerna är:  
 
1. Squash and Stretch: Squash and stretch är den viktigaste principen. Vill man att det ska se verkligt 
ut får objektet inte förlora volym när det trycks ihop eller dras ut. T.ex. när en karaktär reser sig upp så 
blir inte kroppen större utan volymen förändras bara på karaktären. Detta är en princip man bör 
behärska och kommer att använda ofta. 
 
2. Timing: Timingen och hastighet ger mening åt rörelsen. Med fel timing kan tendera onaturliga 
rörelser och använder man för mycket tid på rörelsen kan den förlora poängen med hela rörelsen.  
 
3. Anticipation: Genom att förbereda publiken på vad som ska hända och göra animationen mer 
realistisk. T.ex. om du ska kasta en boll så för du armen bakåt och svingar fram armen sen innan 
bollen flyger iväg.  
 
4. Staging: Staging styr publikens uppmärksamhet till historien eller idén som berättas. Detta kan man 
skapa på olika sätt, genom hur skuggning och ljuset används, placeringen av en karaktär mm. Fokuset 
ska vara på det viktigaste och man ska undvika alla onödiga detaljer.   
 
5. Follow Through and Overlapping Action: Dessa två tekniker går i hand i hand. Follow through 
betyder att vissa rörelser forsätter att röra sig när karaktären har stannat, och överlappning när en 
rörelse fortsätter åt samma håll fast karaktären har bytt riktning. T. ex en karaktär som byter riktning 
plötsligt och kläder, hår mm fortfarande fortsätter åt det andra hållet i en kort sekvens. Timingen är 
avgörandet i denna princip. Vid överlappning ska inte en rörelse stanna till innan nästa påbörjas.  
 
6. Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action: Två grundläggande metoder som används inom 
animation. Straight ahead action är när man animerar en sekvens från början till slut. Pose to pose tar 
man ut några nyckelposer och därefter fylla ut rörelserna mellan nyckelposerna.  
 
7. Slow In and Out: Man har inte en jämn hastighet i rörelsen utan börjar och slutar långsammare. 
T.ex. man börja trampa upp farten när man cyklar och accelererar farten för att tillslut bromsa in innan 
man stannar.  
 
8. Arcs: Tänk på en naturlig rörelse i form av en pendel som svänger. Som att utföra alla rörelser som 
en båge, t.ex. armrörelser, att vända på huvudet och även ögonrörelser. Undantag för mekaniska 
rörelser som i normalt följer en mer rak linje.  
 
9. Exaggeration: Anticipation är förberedande, staging försäkrar om en rörelse och exaggeration är att 
förstå poängen. Det är som en karikatyr av olika poser, attityder och handlingar. Att överdriva rörelser 
och utseende för att göra sammanhanget tydligare.  
 
10. Secondary Action: Denna åtgärd kompletterar och/eller förstärker den huvudsakliga rörelsen. Det 
viktigaste är att sekundära händelser förbättrar än att tar fokuset från den huvudsakliga handlingen. 
T.ex. om man är arg och huttar med knyten näve så förstärker den knutna näven känslan av argsinthet.  
 
11. Appeal: Det ska vara tilltalande för publiken. Appeal betyder inte att en karaktär ska vara söt och 
gullig utan en skurk kan också ha dragningskraft. Det viktigaste är att publiken känner att karaktären 
är intressant och verklig. 
 
12. Solid Drawing: Det ska vara en harmoni i bilden genom att använda färger, balans, ljus, 
skuggning mm.   
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Det är inget tvång att följa dessa principer men det underlättar arbetsprocessen om man känner till och 
använder sig av dessa. (1) 
 
2.3 Multiplankamera  
 

En kamera som kan ge en illusion av djup i bilden se fig.1. Man 
placerade en kamera horisontellt över flera glasskivor. Under varje 
glasskiva har man sedan den scen som man ville filma. Varje plan är 
upplyst för sig, och man kan på så sätt justera ljuset över den färg 
som man har valt.(5) Man kan ha upp till fem olika lager som är 
oberoende av varandra. De två översta lagren hade man till animation 
och de nästa två lagren var till bakgrunder. Det sista lagret var ett fixt 
lager som man använde till himlen.(18) Eftersom lagren var 
oberoende av varandra kunde man förflytta dessa åt olika håll och på 
så vis få ett djup och avstånd i bilden. Även ljussättningen, 
skuggning, färgsättning mm kunde ändras separat för varje lager.  
 
 
 
 

 Figur. 1  Disneys Multi-plane kamera 1937          
 

 
2.4 Cellsmetoden 
 
Cellmetoden är en klassisk animationsmetod. Man använde transparenta cellblad som man sedan 
ritade och målade animationen, bakgrunder, figurer mm på. Varje cellbalad hade en liten skillnad från 
föregående bild. Genom att fotografera varje bild mot en bakgrund efter varandra fick man en illusion 
av rörelse. För att få en rörlig bild behövdes 24 celler per sekund.(8) 
 
 
2.5 Keyframing  
 
När man vill göra en animation är key-framing ett sätt att göra det på. Man markerar några 
nyckelpositioner av ett objekt vid specifika bildrutor.  För varje ny position av objektet gör man en 
liten förändring eller förflyttning. Interaktionen som sker mellan varje bild beräknar datorn 
automatiskt. När man sen spelar upp bilderna i en följd efter varandra får man en jämn rörelse.  
 

2.6 Stop Motion 
 
1908 använde man det så kallade stop motion metoden. Med stop motion menas att man använder en 
fysisk modell som ändras, flyttas och fotograferas däremellan. Man flyttar modellen ruta för ruta. När 
man sedan spelar upp filmen i normal hastighet ser det ut som om modellen rör på sig.(7)  
 
Denna teknik används mindre idag inom animationen. Inom barnprogram för de yngre barnen 
förekommer detta och en hel del inom vanliga spelfilmer. En film som är gjord med stop motion- 
tekniken är ”Flykten från hönsgården”. Denna film kom ut 2000. (7) 
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2.7 Dataanimering 
 
Med hjälp av datorer producerar man rörliga bilder. (11) Redan vid datorteknikens födelse kunde man 
tillverka animerad film. Med hjälp av dataanimering har animationen underlättats en hel del men 
fortfarande gäller många av de grundläggande principerna. Den stora skillnaden mellan traditionell 
animering och dataanimering är att teckningen ersätts med en 3Dmodellering som görs med hjälp av 
datorn. (7) 
 
Med dataanimering skapas en animation snabbare och med färre fel med hjälp av keyframing.  Även 
om dataanimering har gjort att animeringsprocessen går att göra bättre, billigare och snabbare så är 
den fortfarande tidskrävande och det behövs kreativa konstnärer.(15) 
 
Några framgångrika filmer är bl.a. Shrek, Ice Age m.fl.    
 
2.8 Stereoskopi  
 
Med traditionell stereoskopi vill man skapa en illusion av 3-D från ett par 2-D-bilder. Det gör man 
genom att betraktaren får se ett objekt med två likadana bilder, som har en liten avvikelse i 
sidoförskjutning som motsvarar ögonens avstånd. När man sedan ser båda bilderna samtidigt med ett 
öga på varsin bild får vi ett djup i bilden. För att få en bra djuphetskänsla måste man ha rätt perspektiv 
och distans mellan betraktaren och bilden. (2)  
 
Med anaglyfisk stereogram menas det att man har två bilder av samma objekt, men att ena bilden har 
ett rött filter och andra bilden har ett blått filter. Man överlappar sedan dessa bilder över varandra. 
Sedan behöver man ett par glasögon som har samma röda och blåa filter över glaset. Ögat med det 
blåa filtret kan inte se de röda tonerna och vise varse. När ögonen går igenom lika vinklar i motsatt 
riktning, framställs disjunktiv rörelse konvergens. Det är ett sätt att få en tredimensionell känsla i 
bilden. (2)  
 
En film som har gjorts i stereoskopi är Monster vs Alien, som kom ut 2009. 

2. 9 CAPS (Computer Animation Production System) 
 
Disney tog tillsammans med Pixar fram dataprogrammet CAPS i slutet av 80-talet. Det är ett bläck- 
och färgsystem som överför handmålade bilder digitalt till datorn. Tidigare var det svårt att få ett bra 
resultat med transparant skuggning, blandning av färger och annan avancerad teknik som underlättades 
av CAPS-systemet. I en kombination med de skannade bakgrunderna möjliggör programvara 
kamerans positionering, kamerans förflyttning, effekter på flera plan och andra tekniker. CAPS 
systemet begränsas inte av konstverket eller animationens storlek.(10) 
 
Första filmen som var helt baserad på CAPS systemet var Bernard och Bianca. Man har i dagsläget 
avvecklat och lagt ner CAPS pga. ett föråldrat system och gått över till att anlita Toon Boom Harmony 
företaget.(10)  
Toon Boom Animation Inc. är ett mjukvaruföretag som har specialiserat sig på produktions och 
animationsprogram.  
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3.1.1 Fakta om Snövit 

Ända sen Walt Disney vid 15 års ålder varit på bio och sett stumfilmen om Snövit, en folksaga som 
bröderna Grimm hade skrivit. Disney ville göra sin version av sagan till en animerad långfilm. Han var 
trött på att bara göra 7-9 minuters kortfilmer som inte hade någon handling och ville ha utmaningar.  
 
Walt Disney hade ett möte med sina medarbetare i ljudkontoret där han började berätta om sagan 
Snövit och de sju dvärgarna. Han inte bara berättade utan också agerade de olika rollerna och 
illustrerade varje scen, gick genom varje karaktärs personlighet och improviserade varje karaktär för 
sin publik. (5) 
 
Snövit hade alla de element som Disney ville framföra i en film: en kärlekssaga, hjältemodet, vänskap 
mellan individer, ondska, humor, ett lyckligt slut och en tidslöshet som familjer runt om i världen 
skulle känna igen sig vid.(5)  
 

För att kunna göra denna film behövde han 300 extra animatörer. När han hade 
fått sina 300 nya animatörer skickade han dem direkt till en konstskola för att 
förbättra deras skicklighet. De 2 första veckorna fick animatörerna på heltid lära 
sig teckna olika rörelse mönster osv. Efter 8 veckor fick de bästa animatörerna 
jobba en dag i veckan i studion för att skaffa erfarenhet medans de andra fick 
fortsätta lära sig teckna rörelser.(5)  
Man började med att göra om manuset till serietidningsformat. Vissa scener fick 
representera nyckelscener i berättelsen och stämningen fick man genom 
färggranna bakgrundsscener.(19) 
 
Tidigt viste Walt att dvärgarna skulle spela en stor roll i filmens framgång. Från 
början hade man inte några bra namn på dvärgarna, men till slut fick de heta de 
karaktärer som de hade. Toker var den svåraste dvärgen att animera. De kunde 
inte komma överens om hans beteende. Tillslut fick han bli en mänsklig dvärg 
med en hunds intellekt och nyfikenhet. När alla karaktärer och utseenden var 
fastställda började svårigheterna med att animera dvärgarna se fig. 3. 
Tidigare hade man undvikit att animera människor på ett realistiskt sätt. Det hade 
varit lättare att animera ett djur eftersom publiken då inte analyserade 
verklighetsgraden fullt ut. Alla viste hur en människa beter sig när hon står upp, 
sitter, ligger, reser sig upp osv. Allt måste plötsligt bli trovärdigt med mänskliga 
karaktärer. (5) 

Figur 3 
De sju dvärgarna 

 
För att Snövits rörelser skulle se övertygande ut anställde man en ung aktör som utförde alla rörelser 
som man skulle ha med i filmen. Medans aktören gjorde sina rörelser så satt animatörerna och såg på 
och ritade av henne. Många av animatörerna försökte kopiera aktörens exakta rörelser, men det var 
inte det Disney hade menat. Vad Disney ville var att de skulle studera hur kroppen rörde sig och sen 
föra över de detaljer som de tyckte om till Snövit. ”Att använda en aktör var mer för att få en idé – en 
liten rörelse som en aktör gör och den tilltalade dig, säger Milt Kahl”.(5) 
 
Utvecklingen för bakgrundsscener hade inte genomgått någon större förändring under en lång tid. När 
en kamera skulle förflyttas så gjorde hela bakgrunden det också. Man hade svårt att kontrollera 
rörelserna och storleken när det gäller bakgrunden. T ex. du har en sak i förgrunden och en annan i 
bakgrunden. När kameran sedan kommer närmare föremålet i förgrunden ska den bli större och inte 
föremålet i bakgrunden. Det lyckades man inte med så bra utan även föremålet i bakgrunden blev 
större. Man hade också problem med djupet i bilden. När föremålen försvann från scenen vid en 
kameraförflyttning såg föremålen platta ut. Lösningen på detta var att använda en multiplankamera. 
Kameran gjorde att man kunde se ett djup i bilden och effekter som skugga, ljus, färgsättningen kunde 
ändras separat. T.ex. Först doppar häxan ett äpple i gift och man ser en blå färg över hela äpplet. 
Efterhand så övergår äpplet till en mer röd färg och den blå färgen blir osynlig. Denna effekt har man 
åstadkommit genom att scenerna med de olika färgerna har blivit upplysta olika mycket. På så sätt ger 

12 
 



man en illusion av att äpplet är förgiftat utan att 
det syns. Dan Mcmanus som animerar effekter 
säger: ”Vår uppgift är att presentera någonting 
som är orealistiskt på ett sätt som är mer äkta. 
Vi måste skapa det som ögat tror att det ska se 
ut”.(5)  
 
Effektanimatörerna kunde få en scen att bli mer 
dramatisk med hjälp av ljus än vad det var i 
verkligheten. Skuggor hade länge varit ett 
problem för animatörer. Tidigare brydde man 
inte om hur en skugga föll, men nu var 
skuggningen något nödvändigt för att få en så 
realistisk bild som möjligt, men det var även 
viktigt för dramatikens skull också. Med hjälp 
av skuggor kunde man skapa en känsla i scenen. 
Skuggningen och ljussättningen har ändrats 
genom de olika filmformat som filmen har getts 
ut.(5)  

Figur 4  En skiss över dvärgen Toker 

 
Musiken var en viktig del i filmen. Man skrev totalt 25 låtar men använde sig slutligen bara av 8 
stycken som var skräddarsydda till respektive scen. Musiken förstärkte berättelsen och ljudeffekterna 
humorn i filmen.(5) Under de 2 år som filmen var i produktion använde 300 tecknare mer än 8 km 
papper för att skapa mer än 2 000 000 teckningar och skisser se fig. 4.(20)  
 

3.2 Presentation av Upp  
 

En ung Carl Fredricksen är på bio och 
ser sin stora idol, äventyraren Muntz. 
På vägen hem möter han Ellie som 
älskar äventyr se fig. 5. De växer upp 
och gifter sig med varandra och önskar 
sig ett liv fullt av äventyr. Tiden går 
och de blir gamla och Ellie dör.  
 
En dag knackar det på Carls dörr och 
utanför står pojkscouten Oskar som vill 
hjälpa Carl med något för att få sitt 
sista märke till scoutbältet. Carl vill 
inte ha någon hjälp. 
 
 

En dag efter en dispyt sitter Carl i sin favoritfåtölj och tänker över sitt liv och hittar Ellies äventyrsbok 
och börjar bläddra i den. Då bestämmer han sig för att åka på sitt livs äventyr och fäster en mängd 
ballonger, genom skorstenen, i brasskabinen. Huset lyfter och han är på väg till paradisfallet som har 
varit Ellis favorit plats. Med i färden får han med sig Oskar av misstag.  

Figur 5   Ellie och Carl som träffas för första gången

 
Efter ett åskväder landar de och börjar utforska omgivningarna. I en skog träffar de på fågeln Kenneth 
som slår följe med dem. Nästa dag ser de konstiga figurer genom den lättande dimman, som sen visar 
sig var olika stenformationer. Längre fram får de se Paradisfallet men hindras komma dit av talande 
hundar. De måste följa med hundarna och på så sätt får Carl träffa sin idol Muntz. De blir bjudna in till 
hans farkost och Carl är överlycklig. Under middagen hamnar Carl och Muntz i ett bråk – ett bråk som 
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blir ett väldigt kostsamt för Carl. Han måste välja mellan att rädda sitt hus eller den irriterande scouten 
Oskar som nu har blivit hans vän.  
För att komma hem igen tar de Muntz farkost. Under bråket har fågeln Kenneth blivit skadad och de 
hjälper honom till sin familj innan de far hem igen. Väl hemma ger Carl Oskar ett hedersmärke för att 
vara en god äventyrare som han kan lägga till på sitt scoutbälte.          

3.2.2 Fakta om Upp  

Att animera filmen Upp har tagit över 4 år att göra och långfilmen är helt i 3-D. Att skriva historien 
och utveckla alla karaktärerna tog över 3 år, medans själva animationen endast tog ca ett år att 
göra.(14) 
 
Genom att räkna alla namn i slutet av filmen kom jag fram till att lite över 900 personer har varit med 

att i produktionen av denna film. För att få 
en bra känsla och djup i filmen åkte några 
animatörer över till Sydamerika och tog 
1000-tals fotografier och gjorde många 
skisser över platserna. Scenerna från 
vattenfallet inspirerades av en plats i 
Venezuela.(11)  
 
Känslan av att det känns rätt är viktigare i 
filmen än hur bakgrunden ser ut eller vad 
den består av. När en scen kändes som i 
verkligheten så visste man att det var bra 
nog. (14)  Figur 6  Ballongerna som lyfter Carls hus

  
Man vill betona mycket med färgerna i filmen. Ellie har klara, starka färger i medans journalfilmerna 
har fått en mer nertonad färg, lite gulaktig för att ge en känsla av en äldre epok. Till de övriga delarna 
av filmen använde man en neutral färgton.  
 
Till en början skapade man 10227 stycken ballonger, men man kunde inte använda alla dessa 
ballonger samtidigt. Det skulle ha sett ut som små prickar som flög omkring. Så man fick fuska lite 
istället. När du inte har något annat objekt att jämföra med i scenen är ballongerna förstorade för att se 
ut att passa och sedan har man minskat storleken när man ser ballongerna bredvid t.ex. ett fönster eller 
skorstenen se fig. 6. (11) 
Ett problem som man fick jobba med var moln och dimma. De skulle se så realistiskt ut samt förflytta 
sig så naturligt som möjligt. Detta löste man genom att ha ett system där man simulerade molnen i 
partiklar, men man har också målat moln och gjort dem tredimensionella för att få ett djup. (21) 
 
Replikerna ligger det mycket tanke bakom. Man satt och bollade fram och tillbaka med dem. I vissa 
fall togs replikerna bort från filmen men sattes dit igen i sista minut. Man ville att det skulle verka 
spontant och i t.ex. Oskars fall något ett verkligt barn skulle kunna säga.   
 
För att spara på tid och arbete återanvände man modeller. Husen runt Carl Fredrikssons hus är en och 
samma byggnad som man bara har bytt färg på eller ändrat storleken på eller visar från en annan 
vinkel. Likadant med hundarna. Man gjorde en handfull med olika hundar som man sen återanvände 
genom att ända färger och storlekar. Man har även återanvänt modeller från andra filmer som Pixar har 
gjort tidigare. Servisen som Muntz använder när han bjuder Carl och Oskar på mat är från Ratatouille 
och dödskallen på väggen i Muntzs grotta är från superhjältarna se fig. 7. (11) 
 
Något man även fuskade mad var skuggeffekterna. Beroende på vad man ville framhäva så ordnade 
man så att ljuset och skuggorna passade in. Det kom man undan med för att bilderna var så komplexa. 
Bakgrunden vid vattenfallet och Muntzs grotta är avtecknade från en verklig plats. (21) 
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Ljudet och musiken var viktiga i 
filmen. Eftersom scenerna var så 
komplexa är det lätt att man vill 
förstärka allt ytterligare med 
ljudeffekter. Man kom fram till att 
det var bättre att göra det enkelt 
och använda så lite ljud som 
möjligt för att på så sett kunna 
leda tittarna lättare dit man ville. 
Man ville inte låta som på 30, 40-
talet men hämta inspiration från 
dessa filmer.  
Från början var det tänkt att 
använda hundarnas tankar som 
man hör som en dålig japansk 
översättning till engelska. På skoj 
testade man göra rösterna i falsett 
genom att höja hastigheten på 
ljudspåret . Det togs bort från filmen till en början men när många protesterade så tog falsettrösterna 
tillbaka.  

Figur 7 Porslin som har lånats från Ratatouille 

 
Man hade svårigheter med att bestämma hur en del scener skulle se ut. Det ändrades, togs bort, togs 
tillbaka eller las till scener. Ett ex. är när Carls omgivning håller på med en ombyggnad. Först hade 
man tänkt att ett galleri skulle byggas och därför måste Carl flytta, men det kändes som det redan har 
använts i film flertal gånger. Sen tänkte man att det skulle byggas en golfbana eller en bowlingshall 
där neonskylten skulle lysa rakt in i Carls sovrum, men det kändes också som det redan har använts. 
Man hade även lite problem med fågeln Kenneth. Inte för att han var svår att rita och animera utan för 
att hans roll ändrades hela tiden i filmen. (21) 
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4 Resultat och diskussion 
 
Efter att ha tittat på de två DVD filmerna har jag kommit fram till följande resultat. En likhet som 
finns med i båda filmerna är Walt Disneys typiska anda. Där det goda segrar över det onda, 
igenkännande av vänskapen mellan figurerna, humorn, romantik, tempot i historien mm. Det var lätt 
att relatera till många av de situationer som utspelade sig i båda filmerna.  
Ytterligare en likhet var att man använde sig av en hel del djur som karaktärer i båda filmerna. Ofta 
hade många av djuren fått mänskliga drag. T.ex. så kunde de prata, städa, sova mm.  
 
Ytterligare en likhet mellan filmerna var hur länge det hade tagit att framställa filmerna. Även om den 
ena filmen (Upp) hade bättre tekniska hjälpmedel och flera människor involverade så tog det lite mer 4 
år att få båda filmerna klara.  
  
Handlingen i båda filmerna är uppbyggda på samma sätt. Man reser/flyr från en plats till en annan. 
Som i Snövits fall, hon måste lämna slottet och fly bort till skogen, och som Carl som måste lämna sin 
gård och reser till Sydamerika. Man får uppleva och träffa nya karaktärer och som många sagor är det 
ett lyckligt slut i båda filmerna. Tids eran i handlingen är det däremot en stor skillnad. I Snövit är 
handlingen på 36 timmar medans Upp har en handling som pågår i flera dagar.  
 
Musiken i båda filmerna framhävde känslan och tempot bra. Även om musiken är viktig i Snövit så 
gav det med alla sånger ibland en känsla av en musikalisk animerad film. Ljudeffekterna var bra 
gjorda men ofta hade man hoppat över dessa ljudeffekter och använt musiken istället. I Upp hade man 
musiken som utfyllnad när det inte fanns några dialoger och för övrigt som en diskret bakgrunds 
musik när man ville förstärka ljudeffekterna eller känslan i filmen.  
 
Det fanns fler olikheter än likheter i filmerna. Skuggningen var bättre i Upp och den såg verkligen 
realistisk ut. I Snövit var bakgrundsbilden ofta handmålad och på så sätt blev skuggningen inte lika 
trovärdig. Bara när man hade en närbild eller en händelse som påverkade bakgrunden hade man 
lyckats bra med skuggningen.  
 
Färgmässigt var också Upp bättre än Snövit. Texturerna och färgsammanhållningen var mer noggrann 
och detaljerad. Upp hade starka och klara färger även när man försökte få en lite gammal känsla i 
bilden. Man skiftade ofta med färgerna när man ville uppnå en viss känsla. Som när Ellie lever så är 
färgerna väldigt starka och klara och efter hennes död är färgerna fortfarande klara men inte lika 
starka. I Snövit har man hela tiden samma matta färgnyans. Det hände att vissa objekt eller detaljer är 
lite mer framhävda i vissa filmscener. 
 
En skillnad som märks tydligt mellan dessa två filmerna är detaljrikedomen.  När man använder 2D-
bilder i Upp så har man blandat in 3D-element som ger ett intryck av att det är en 3D-scen. I Snövit är 
bakgrunden statisk och man ser att den är handmålad. Man försöker inte ens dölja detta utan låter 
bilden glida förbi utan några förändringar. T.ex. när ett blad faller ner från en blomma så är blomman 
handmålad och helt stilla medans bladet har man med hjälp av keyframing/stop motion fått att falla 
ner. Detta kan man också märka när det blåser i kläderna då trädkronorna eller hela bakgrunden är 
stilla. Rörelserna i Snövit har en lite mer svävande känsla än vad de är i Upp, där rörelserna ser ut att 
vara mer animerade. 
 
Det var över 750 människor involverade i filmen Snövit och att, av dessa, var det runt 300 stycken 
som hade med tecknande och animation att göra. I filmen Upp var det fler människor involverade, runt 
920 stycken.  
 
Jag skickade ett mail till Walt Disney Company och undrade om de kunde hjälpa mig med några 
tekniska frågor angående filmerna som hade väckts under forskningens gång se bilaga 1. Som svar 
fick jag att de inte svarar på den typen av frågor. Detta är visserligen förstårligt, i.o.m. behovet av 
sekretess – man vill inte avslöja sina metoder och hemligheter för konkurrenter. När det gäller Snövit 
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är det förståeligt varför de inte ville svara på frågorna eftersom mycket av den informationen finns att 
hämta i böcker och på nätet. När det gäller Upp så har det inte funnits så mycket teknisk information 
att hämta. På nätet har det skrivits mycket om handlingen och en del interjuver med Pete Docter 
(regissör) och Bob Thomson (producent), men svaren på de frågor som jag har varit intresserad av har 
inte varit lätta att hitta. Jag hittade några länkar om regissörens och producentens upplevelser med 
filmen och att de hade gjort mycket research om platser och regler mm men inte något om hur många 
som jobbade med filmen, vad som var svårast att göra osv.  
 
När jag analyserade filmen Upp upptäckte jag en stor miss de har gjort i filmen. Misstaget är när Carl 
Fredrikson går tillbaka in i sitt hus innan det lyfter upp i luften med hjälp av ballonger. Man ser att 
altanen är tom och även när han sticker ut sitt huvud genom fönstret för att lipa åt två vakter och 
kameran zoomar ut ser man att altanen är tom. Man får se även ett perspektiv där både fram och 
baksidan av huset är tomt och att huset är i luften, men ingenting syns på altanen. Senare får man se 
hur Carl sätter sig ner i sin favoritstol och myser när han helt plötsligt hör en knackning på dörren. När 
han går dit för att öppna står Oskar tryckt mot väggen och är livrädd. Var kom han ifrån? Huset har 
varit uppe i luften länge när det händer. Stor tabbe men annars en väl genomtänkt film. 
 
Det var inte ett medvetet val att välja filmerna från samma studiobolag. Jag vet inte om skillnaderna 
hade blivit så mycket större med en film från en annan studio, men nu är det försent att fördjupa sig i 
detta. Hade det funnits mer tid skulle jag även ha analyserat flera animerade filmer och inte bara 
amerikanska animationsfilmer. Då tror jag att man kunde ha hittat fler olikheter när det gäller 
uppbyggnaden av en film, karaktärer, känslan i historien, tempot mm. 
 
Det som förvånade mig var att Snövit har getts ut 8 gånger sen den först hade premiär 1937, men att 
man inte har förbättrat bakgrunden något. Visst kan jag förstå att man inte vill ändra så mycket i 
originalet i filmen men man kunde göra bakgrunden lite mindre statisk eller bara föra in lite 3D bilder 
framför för att få lite rörelse i träden, blommor mm. 
 
Färgmässigt kan jag förstå att det ser lite matt ut eftersom det nog inte fanns så mycket att välja på på 
den tiden. När jag analyserade fakta stod det att färgen som användes på celloidbladen var väldigt dyr. 
Senare, med datorns hjälp blev det lättare att få skuggning, färgsättning, ljuset mm att bli 
snyggt/verklighetstroget/övertygande än det är med handmåleri eller med celloidmetoden. 
 
Man har använt sig av de 12 grundprinciperna i filmerna som tog fram av Walt Disney någon gång på 
30-talet. Några av principerna har varit svårare att märka, medans andra har använts ofta och mycket.  
 
Något mer som jag blev förvånad över var att båda filmerna hade tagit ungefär 4 år att göra. Samt att 
Upp hade haft mer personal än vad Snövit hade. När jag räknade personerna efter filmen Upp fick jag 
det till lite över 900 personer medans i Snövit hade de haft 750 personer. Nog för att jag vet att man 
behöver personal även om man använder datorer när man animerar, men jag trodde ändå inte att det 
skulle vara en sådan skillnad. Visserligen vet jag inte om all personal har räknats med från 30-talet och 
en persons namn kan ha stått med flera gånger i Upp:s eftertexter. En del av namnen fanns med flera 
gånger i början och då räknade jag inte med dem. Det kan ha hänt att ett namn har nämnts flera gånger 
längre ner och då har de blivit räknade flera gånger. 
De svar som framkom förvånade mig lite. Att det inte var en större skillnad att göra en film idag mot 
slutet av 30-talet. Jag hade förväntat mig att tekniken och underlättande av att använda datorn skulle 
göra att färre människor behövs. Visserligen har kvalitén blivit bättre när det gäller färger, skuggor, 
färgtoning mm.   
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5 Slutsatser 
 
Svar på frågeställningen från kapitel 1.2. 
 

• Hur lång tid tar det att göra en animerad film? 
Snövit: Från att Walt Disney först gick och tänkte på att göra filmen Snövit i 5 år så tog det på ett 
ungefär 4 år att producera filmen.   
Upp: Det tog tre och ett halvt år att skriva historian och karaktärerna till filmen och elva månader att 
animera. Totalt tog det lite över 4 år att göra klart hela filmen. 

• Hur många människor är involverade i skapande av filmen? 
Snövit: Det var över 750 människor som var involverade och av dem var det ungefär 300 som hade 
med animation att göra. 
Upp: För att få fram den informationen räknade jag namnen som nämns i eftertexterna och fick fram 
till över 900 personer.  

• Vilken metod användes när man gjorde Snövit och Upp? 
Snövit: Man använde sig av cellmetoden med hjälp av en multiplankamera. 
Upp: Det framkommer inte någonstans vilken metod som har använts, förutom att dataanimering har 
använts.      

• Är det någon skillnad på bildkvalitén mellan filmerna Snövit och Upp? 
Det var en stor skillnad på kvalitén mellan filmerna. I Upp var bilderna mer komplexa än vad de var i 
Snövit och man hade även varit mer noggrannare med detaljer.   

• Vad är likheterna i filmerna Snövit och Upp?  
Att man fortfarande använder sig av djur som har huvudkaraktärer och att det goda segrar över de 
onda osv. Uppbyggnaden av handlingen har många likheter.  

• Vad är skillnaderna filmerna Snövit och Upp?  
Hur man hade använt sig av skuggning, färgsättning och framför allt musiken och ljudeffekterna.  
 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Av tidsbrist har jag bara skrapat på ytan när det gäller animerade filmer. En fortsättning på detta arbete 
skulle kunna vara att jämför en animerad film med en riktig film. Då skulle man kunna hitta flera 
skillnader men även också fler likheter än vad jag har hittat i min analys. 
 
De metoder som jag har nämnt i uppsatsen kan man med säkerhet undersöka vidare. Jag har bara 
berört några metoder som man har använt men inte förklarat alla steg i metoderna. Det kan finnas fler 
metoder som jag inte har tagit upp och hur de används. 
 
En annan riktning som man också kan titta på är att jämföra animerade filmer från olika delar av 
världen och inte bara de Nordamerikanska filmer som jag har gjort. Ser man på animerad film på ett 
annat sätt i olika delar av världen eller är värderingarna likadana över allt?  
 
Stereoskopi är på framfart igen. Flera animerade filmer är redan planerade att visas i stereoskopi. Detta 
är ett ämne som man också kan titta mer på. Det finns bakgrundsmaterial om stereoskopi men inte så 
mycket i samband med animerade filmer.  
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7 Bilaga 1 

 
Detta brev mailade jag till Walt Disney Company två gånger. Ett för filmen Snövit och ett för filmen 
Upp. Eftersom texten är desamma i båda mailen så har jag satt ihop dessa till ett i denna bilaga.   
 
Dear Walt Disney Company,  

My name is Sari Pennanen, and for my college education I plan to whrite an essay about the 30´s 
history of animation, as well as the modern techniques used in animation today.  

For this essay I have a few questions, and I´m writing you today hoping you would consider 
helping me by answering these questions? Any help would be grately appreciated. The first ones 
are about the 30´s history of animation, and the following ones are about the modern ways. The 
movie I intend to write about is “Snow white and the seven dwarfs” and “Up!”. 

1. How long did it take to make an animated movie the 30´s? How long did it take to draw a 
figure or a background? 

2. What methods or techniques were used making “Snow white”? 

3. What were the techniqual difficulties making an animated movie in those days? 

4. How many people were involved in making “Snow white”? 

5. Is there anything else you would like to add that could be helpful for me to know?  

1. How long does it take to make an animated movie today? How long does it take to create a 
background, a figure, models etc?"         

2. What kind of influence does the computer have in today’s movies? What methods are used 
today, and why?  

3. What software is used in making movies today? What software, if any, is absolutely necessary 
today? 

4. What are the techniqual difficulties today in making animated movies? 

5. How many people are involved in the making of an animated movie today? 

6. Is there anything else that you could inform me about, that would be helpful for me to know? 

I really do appreciate you taking the time to read this and perhaps answer my questions. My essay is 
due in June, and I assure you none of this material will be used in any commersial ways, but for my 
essay only. 
I´m doing my last year of a three year long college education called “Creative Computer Grapphics” in 
Gävle, Sweden. Among other things we´ve been taught about 3D, animation, postproduction and 
tracking.  
Again, thank you so much for taking the time to read this and possibly help me.  

Sincerely,  Sari Pennanen 
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