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Abstrakt 
Nya filmer som skapas innehåller mer och mer datorgenererade bilder och många 

filmer skapas även helt den digitala vägen, detta innebär att det krävs en rad olika 

dyra licenser för program och verktyg för att kunna skapa bra filmer.  

Genom ett projekt där en kortfilm skapas helt i 3D med en så låg budget som 

möjligt och som dessutom ska använda sig av Motion Capture som animerings-

teknik så krävs det ett bra alternativ till att tillverka ett eget Motion Capture system 

för att så lite pengar som möjligt ska spenderas. Genom använding av Playstation 

kameror och lånade material kan ett billigt Motion Capture system tillverkas, 

samtidigt som kostnaden för kortfilmen hålls så låg som möjligt. Hur många timmar 

som lagts ned på modellering av objekt till filmen kan jämföras med ett uppskattat 

pris för anställning av professionell hjälp och dessutom se om detta verkligen är ett 

lönsamt alternativ istället för att skapa sina egna modeller till filmen.  

 

Keywords: 3D, Motion Capture, Lågbudget film, Billigt, modellering, 

Animeringstekniker, Autodesk Maya, iPi Studio, Computer Graphics. 
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1 Inledning 

Att skapa sina egna filmer är någonting som har blivit populärt på senaste tiden, vare 

sig det är en kortfilm upplagd på Youtube, ett skolprojekt eller till och med en 

långfilm. I de flesta fall då film skapas så måste det tas hänsyn till vilken budget 

projektet har och på så sätt anpassa vilka material eller program som kan användas till 

filmen. 

 Nya långfilmer idag innehåller nästan alltid  datorgenererade bilder eller bilder 

som på något sätt ändrats i efterhand [1], vilket betyder att det krävs licenser till ett 

antal olika dyra verktyg. Men det finns en hel del val som kan göras för att sänka den 

totala kostnaden, exempelvis gratis program som kan åstadkomma liknande resultat. 

Men genom att inte använda de programmen som är mest använda inom industrin 

för tillfället och istället använda sig av gratis verktyg för att åstadkomma liknande 

resultat, kan det verkligen se lika bra ut? 

 

I detta projekt där vi ska skapa en lågbudgetfilm helt gjord i 3D, animerad med hjälp 

av Motion Capture så krävs det att vi skapar ett eget billigt system, för att kunna fånga 

upp våra rörelser och sedan applicera de rörelserna på den karaktären som ska vara 

med i filmen.  

Med hjälp av timmarna som spenderas på att skapa de modeller till slutresultatet 

av filmen så kan vi uppskatta en ungefärlig kostnad för hur mycket det hade kostat om 

det hade gjorts av en professionell 3D-artist, istället för att vi hade gjort det själva. 

  

1.1 Frågeställningar 

 Vad definierar en lågbudget film? 

 
 Vilka kvalitetsbegränsningar får man förvänta sig vid ett lågbudgetprojekt? 

 
 Kan gratis program användas för att hålla nere budgeten och samtidigt 

producera liknande resultat? 

 

1.2 Mål och syfte 

Avsikten med examensarbetet var att ge en fördjupad inblick i skapelseprocessen av 

lågbudgetfilmer, samt att ge en överblick av de nya program och tekniker som gjort 

det möjligt att skapa bra filmer till minimal kostnad. Tanken med arbetet var att 

förhoppningsvis kunna underlätta för personer intresserade av att skapa sina egna 

lågbudgetfilmer, då allt som gjorts har dokumenterats.  

 

Målet med examensarbetet är att tillsammans med en grupp människor skapa en icke 

kommersiell lågbudgetfilm skapad helt i 3D. Eftersom projektet kommer att fortlöpa 

även efter examensarbetet är klart så kommer slutprodukten tyvärr inte att visas upp i 

slutrapporten. 

Målet med examensarbetet kommer därför vara att skapa och visa upp ett antal 

modeller och effekter ifrån filmprojektet, samt att förklara begreppet lågbudgetfilm 

och de tekniker vi använt oss av för att skapa effekter och rörelse i filmen. 

Karaktärernas rörelse i filmen kommer bli animerad via Motion Capture, och därför 

kommer olika typer av effekten att diskuteras och jämföras för att hitta den variant 

som passar just lågbudgetfilmer bäst. 
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När alla modeller och scener är byggda till filmen så kommer en beräkning att 

göras på hur mycket pengar filmen skulle ha kostat att skapa om det istället gjorts av 

en professionell studio eller individ, räknat på en medellön inom industrin. Detta görs 

för att ge en uppfattning om förhållandet mellan kvalitet och resurser. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Hur mycket en film får kosta för att kallas för lågbudgetfilm går inte riktigt att säga då 

det räknas olika från fall till fall. För stora företag kan en film som skapas till 

kostnader upp mot tio miljoner dollar räknas som lågbudget, medans små företag 

skulle klassa det mer som högbudget [1].  

Målet med alla lågbudgetfilmer är att de ska kosta så lite som möjligt att skapa 

men ändå uppfattas som professionella och innehålla effekter av bra kvalité [1]. Dessa 

filmer skapas oftast av eget intresse från filmskaparen och ger då stor frihet till att 

innehålla precis det som filmskaparen vill. Man skulle kunna säga att ju mindre budget 

filmskaparen har att röra sig med, desto friare blir han att jobba med sin kreativitet [2]. 

En av de största fördelarna med en lågbudgetfilm (i produktionsfasen) är att det 

är filmskaparen som styr allt. Alla de val och ändringar som görs i filmen måste inte 

tas upp och diskuteras med någon annan eftersom det är filmskaparen själv som 

finansierar filmen [2]. 

Att det numera bara blir billigare och lättare att göra egna lågbudgetfilmer har 

med teknikens utveckling att göra. Nu för tiden kan vem som helst gå till butiken köpa 

sig en digitalkamera och börja filma redan på vägen hem. Även att editera filmer har 

blivit betydligt lättare med hjälp av ny teknik i form av alla de redigeringsprogram 

som skapats för användning på datorer [3] [4]. 

 

Det var först i början av 1990-talet som begreppet lågbudgetfilm riktigt etablerade sig, 

det tack vare att tre unga filmregissörer skapade varsin film under en period på 9 

månader med kostnader från $ 7 000 (billigaste) till $ 38 000 (dyraste). Inte nog med 

att filmerna varit billiga att skapa, utan de blev också väldigt uppskattade och 

välomtalade [5]. 

Dessa tre unga regissörer hade nu visat för omvärlden att det inte alls behövde 

kosta flera miljoner dollar för att skapa filmer som både genererade pengar och fick 

stort publikintresse [5] [2] [6]. 

Det finns många saker som är väldigt viktiga att tänka på när man skapar en film, 

men som också är lite extra viktiga om man tänkt skapa sig en film på väldigt liten 

budget (en lågbudgetfilm). För att projektet ska komma igång samt att det över huvud 

taget ska gå att slutföra, krävs det av den som skapar filmen att vara väl insatt i hela 

processen av att skapa film och att veta hur man går tillväga. Personen i fråga måste 

vara välorganiserad samt ha bearbetat och planerat sitt manus till fullo innan projektet 

drar igång. Det kan bli väldigt dyrt om inte manuset är färdigt när skådespelare börjar 

hyras in [4]. 

För att komma ifrån dyra kostnader på att hyra utrustning till filmprojektet är det 

bra om filmskaparen drar nytta av alla sina kontakter. Om vänner finns som har bra 

kunskap inom det område som filmen ska bearbeta kan det vara lämpligt att be om 

hjälp. Om det inte finns någon i vänkretsen som kan hjälpa till med det tekniska kan 

de kanske ändå ställa upp som statister. Dock bör det undvikas att ha vänner som 

skådespelare i filmen då de kan ha svårt för att agera korrekt i film såvida de inte är 

utbildade skådespelare [1]. 

Tänk på alla de saker som ägs av filmteamet och som kan användas till filmen. 

Ta kontakt med vänner eller familj om det finns möjlighet att låna de fordon eller 

utrustning som behövs och som inte redan ägs. De saker som behövs och som inte ägs 

eller går att låna måste hyras. Det vore lämpligt att försöka förhandla fram en deal 
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med den det hyrs av så att utrustningen som behövs kan användas under en längre 

period till ett lägre pris. Det ska inte vara allt för svårt att komma fram till en billig 

och bra lösning då den person som hyr ut säkerligen vill hyra ut saker till er igen [4] 

[1]. 

När det sedan ska börja filmas är det viktigt att platser väljs som inte kostar allt 

för mycket pengar att använda och som helst är tillgängliga filmteamet gratis. Ett bra 

alternativ är att igen dra nytta av kontakter. Filmen bör spelas in på nästan enbart 

privata områden som går att komma åt under längre perioder samt användas alla tider 

på dygnet. Det är bäst om de platser som väljs antingen ägs eller går att komma åt för 

någon i filmteamet eller vänkretsen. Detta för att undvika risken att andra personer är 

på den plats och den tid som är avsatt för filmteamet för att filma. Om tanken också är 

att det ska filmas på en och samma plats flera dagar i sträck kan det vara bra att kunna 

lämna kvar utrustningen mellan filmningstillfällena utan att riskera att få den stulen. 

Det är dessutom inte bara jobbigt att flytta utrustningen fram och tillbaka hela tiden, 

utan den löper också större risk för att bli skadad under transport [1]. 

När filmskaparen är nöjd med alla scener och allt material till filmen är det dags 

att börja med postproduktionsfasen. Till den här fasen av projektet behövs det en 

mycket bra dator med ett antal nödvändiga redigeringsprogram. Dessa program kan 

vara väldigt dyra att köpa, så hör igen med kontakter samt vänkrets om möjlighet finns 

för att få tag på dessa program billigt eller gratis [6]. I den här fasen av projektet är det 

lätt hänt att filmteamet blir lite ivrigt då projektet börjar bli färdigt. Det är dock väldigt 

viktigt att alla involverade håller sig lugna och att all den tid som behövs tas till att 

editera bildmaterialet, lägga till ljud och göra de sista effekterna på datorn. Dålig 

redigering och slarvigt inlagt ljud kan minst sagt förstöra hela filmen och allt det 

arbete filmteamet lagt ner i den [1]. 

Om det till filmen planerats att använda specialeffekter så bör det sägas att vissa 

effekter kan vara oerhört kostsamma att skapa. Till större effekter utomhus krävs 

speciella tillstånd och ofta behövs det även anlitas poliser samt brandmän som kan 

spärra av området där effekten ska ske, samt att hjälpa till utifall någonting skulle gå 

fel [1]. 

Det bör därför hållas i åtanke vid skapande av lågbudgetfilmer att antingen hålla 

sig till väldigt simpla effekter, eller effekter som kan skapas på egen hand digitalt i en 

dator, och på så sätt undvika dyra kostnader på effekter. Det är bra om det redan i 

förväg bestäms vad för effekter som kommer att användas i skapandet av filmen. Detta 

så att information om hur effekten görs och vilka program som kommer att behövas 

kan tas reda på i tid. 

Att göra specialeffekter i datorn kräver en mycket bra dator, speciella program 

samt goda kunskaper inom dessa. Finns hårdvara, mjukvara samt kunskap inom 

området är det ett utmärkt sätt att göra kostnadseffektiva effekter till filmer på [1] [4]. 

 

2.1 Påverkan av ny teknik inom lågbudget film 

En lågbudgetfilm är en film som skapas av personer som inte har några större 

pengatillgångar, dessutom skapas de med hjälp av billiga tekniker utan att använda 

massor av dyr utrustning. 

Att det nu för tiden inte behöver kosta allt för mycket pengar för att skapa bra film gör 

att allt fler personer försöker ta sig in i filmbranschen genom att skapa sina egna 

lågbudgetfilmer. Idag kan vem som helst gå in i närmsta elektronikbutik för att köpa 

sig en duglig digitalkamera till ett bra pris och börja filma redan på vägen hem. 

Dessutom så finns det idag ett stort utbud av bra filmredigeringsverktyg för 

användning på hemdatorn som underlättar klippning och efterbehandling av det 

filmade materialet avsevärt [3] [4]. 
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En annan viktig sak som blivit möjlig tack vare alla nya 3D-program, 

bildredigeringsprogram, redigeringsprogram etc. är att allt större delar av de filmer 

som skapas idag kan göras på konstgjord väg i datorn. Det finns nog nästan ingen film 

som är under produktion idag som inte använder sig av några datorgenererade bilder 

och effekter. 

Alla dessa program är också hela tiden under vidareutveckling för att underlätta 

arbetsprocessen ytterligare och på så sätt göra allt effektivare och mer användarvänlig. 

 

2.2 Animeringstekniker och Motion Capture system 

Att ge liv till sina skapelser är en viktig del i att få sin film se verklig ut, detta görs 

bäst med animering, dvs. Ge rörelser till de annars stilla stående modellerna eller 

bilder. Detta kan göras på en hel del olika sätt, några av dessa tekniker är stop motion, 

rotoscoping och Motion Capture [7].  

När man pratar om att animera inom 3d området så är det traditionella sättet att 

använda sig av en riggad modell, vilket i korthet betyder en förberedd modell för 

animering där det skapats ett skelett som hjälper animeraren att röra större delar av 

modellen på ett smart sätt (exempelvis armar och ben) [7] [8]. 

En annan teknik för att animera är Motion Capture, denna teknik använder sig av 

en person eller skådespelare som får sina rörelser inspelade med hjälp av olika 

hjälpmedel beroende på vilket system som används. Ett Motion Capture system består 

av olika komponenter för att registrera eller skicka vidare informationen som tas emot 

när rörelser registreras, dvs. De fokuserar på olika områden av arbetet. Varje dels 

arbete skiljer sig ofta i svårighetsgrad och kompenserar varandra genom att fokusera 

på olika arbetsområden. Ett exempel på detta är ett aktivt system som består av 

simplare informationsbehandling men kompenserar detta genom att ha mer komplexa 

delar för att registrera rörelser på [9]. 

 

2.2.1 Mekaniska system 

Dessa system kräver att artisten har på sig en speciell dräkt eller liknande när det är 

dags att spela in rörelserna som tar in informationen ifrån artistens rörelser och skickar 

vidare den informationen till datorn. Exempel på dessa speciella dräkter kan vara ett 

enkelt skelett som tvingar röra sig när artisten gör det, det kan också vara en handske 

eller mekaniska armar [10] [11]. 
 

 Fördelarna med dessa system är att det inte blir problem med ljus eller 

magnetiska fält [10] [11]. 

 

 Nackdelarna är att de inte kan känna igen mark, dvs. man kan inte hoppa eller 

liknande med detta system och utan ytterligare en sensor så kan den inte känna 

igen vilket håll kroppen pekar åt [10] [11]. 
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Figur 1. Mekaniskt Motion Capture system [12] 

 

2.2.2 Optiska system 

Med hjälp av kameror utplacerade runt om artisten som har på sig ett antal reflektiva 

eller infraröda punkter på kroppen så kan man enkelt följa rörelserna och sedan 

applicera de på sin modell. Det optiska systemet är det som kan tyckas ge bäst resultat 

för en Motion Capture, men det är även det systemet som kostar mest att införskaffa. 

Däremot finns det flera väldigt billiga lösningar som går att fixa till för att skapa ett 

liknande system [10] [11]. 

 

 Fördelar med ett optiskt system är att artisten är friare att röra sig än i de andra 

systemen då det inte finns några kablar eller liknande att oroa sig för. 

Dessutom blir resultaten även väldigt noggranna i den här typen av system 

[10] [11]. 

 

 Nackdelarna med ett optiskt system är att informationen måste trackas, vilket 

kan ta en hel del tid att göra. Dessutom kan det uppstå ”line-of-sight” problem 

vilket resulterar i tappad information [10] [11]. 

 

 
Figur 2. Optiskt Motion Capture system [12] 
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2.2.3 Elektromagnetiska system 

Fungerar med hjälp av en stationär magnetisk utgivare och ett antal olika magnetiska 

mottagare på artistens kropp. Det elekromagnetiska systemets pris ligger mellan det 

optiska och mekaniska systemen och används inte ofta som den enda 

animeringstekniken utan det läggs ofta som extra lager utanpå den redan animerade 

modellen [10] [11]. 

 

 Fördelar med detta system är att det kan användas i real-time vilket gör det 

användbart för en hel del olika områden, det håller även koll på rotation och 

position [10] [11]. 

 

 Nackdelarna är att artisterna måste ha på sig kablar som är ihopkopplade i 

datorer vilket minskar rörelsefriheten, dessutom pga. Störningar måste man 

arbeta på speciella områden eller använda sig av speciella scener [10] [11]. 

 

 
Figur 3. Elektromagnetiskt Motion Capture system [12] 

 

2.3 Programvaror och priser 

Att de olika programvarorna kostar olika mycket beroende på vilken licens eller vilket 

område de används i är något som är vanligt. I denna sektion kommer det gås igenom 

vilka program som är vanliga inom industrin, kostnaden av programvaran samt en 

billigare variant som kan tänkas användas istället. 

 Inom film så är den typen av programvara som används absolut mest en 

compositing programvara där filmen klipps ihop och redigeras. Nedan kommer mer 

information om några av de större compositing programvarorna samt en billigare 

lösning. 
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2.3.1 Compositing Program 

2.3.1.1 After Effects 

”Adobe After Effects CS5 ger dig möjligheten att skapa filmer med högsta kvalitet 

genom att kombinera film, stillbilder, grafik, text och ljud i 2D eller 3D. Animera 

sedan i stort sett alla attribut för alla element. Adobe After Effects CS5 har support för 

Adobe Photoshop samt Adobe Illustrator grafik. Flytta enkelt mellan Adobe Premiere 

Pro CS5 eller Encore CS5 och dela animationer enkelt med Adobe Flash CS5. Skapa 

masker enkelt och snabbt med auto-tracing funktioner och RotoBezier vilka gör det 

lätt att få precisa reultat. Keya bluescreen och greenscreen enkelt med prisbelönta 

Keylight. Animera grafik och text med Puppet verktyget. Använd dig av motion blur 

för att skapa realistiska animationer eller använd dig av Timewarp funktionen för att 

sakta ned eller snabba upp footage. Använd motion tracker för att tracka element eller 

Motion Stabilizer för att stabilisera till exempel en kamerarörelse. Med ökad prestanda 

och stöd för multicore funktionalitet, GPU processing och disk caching samt 

möjligheten att nätverksrendera över hela ditt nätverk ger After Effects CS5 avsevärda 

tidsvinster.” [13] 

 

”Som studerande i någon form av utbildning, är man berättigad att köpa en 

studentlicens av After Effects CS5. Vid beställning behöver du bifoga en kopia eller 

inscanning av ditt student-ID eller intyg från utbildningsansvarig person. Ange, namn, 

leveransadress, samt kontaktinformation inklusive e-postadress. Det går bra att skicka 

in det via e-post eller vanlig brevpost.” [13] 

 

After Effects CS5 finns för både MacOSX och Windows. 

 

Pris: 999$ för en full version [14]. 

 

2.3.1.2 NUKE / NUKEX 

Ett nod-baserat compositing program som utvecklas av ett företag vid namnet ’The 

Foundry’ och har använts till många stora långfilmer som exempelvis Tron: Legacy, 

Avatar, I Robot och många fler. Förutom NUKE så finns även deras andra mer 

avancerade programvara vid namnet NUKEX som innehåller samma nyckelverktyg 

som NUKE men med ännu flera mer avancerade verktyg utöver de vanliga, däremot 

kostar NUKEX en aning mer än NUKE [15]. 

 Finns även att hyra för vissa perioder till ett mindre pris för de som bara behöver 

programmet under en viss period. [15] 

 

Pris: NUKE kostar 4 900$ för en full version, men finns att hyra för priset av 1 600$ 

per kvartal.  

Priset för NUKEX däremot är 8 000$ för en full version och 2 900$ för hyrning 

per kvartal [15]. 

 

2.3.1.3 Windows Live Movie Maker 

Microsofts egna program som är lätt att använda och som klarar av enklare 

klippningar samt effekter, bra för nybörjare som vill komma igång med filmskapande 

utan att behöva betala mycket pengar för att få en uppfattning om hur det är. Windows 

Live Movie Maker är ett gratis program som går att ladda ner på Microsofts egen 

hemsida [16].  

 

Pris: Gratis att ladda ner ifrån Microsofts hemsida [16]. 
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2.3.2 3D Program 

2.3.2.1 Autodesk Maya 

Autodesk Maya är ett komplett 3D-paket som har verktyg för animering, modellering, 

simulering, rendering, matchmoving och compositing. Programmet används flitigt 

inom film och spelindustrin för animering och specialeffekter. Maya använder sig av 

script språket MEL vilket gör det möjligt för användaren att skapa egna effektiva 

arbetsflöden och dessutom är det väldigt anpassningsbart [17] [18]. 

 

Maya finns att köpa i tre olika licenser där den första är en kommersiell licens som 

passar bäst för företag och frilansare. Även en skollicens finns som skolor och 

universitet kan köpa men som ej får användas för kommersiellt bruk. Dessutom så 

finns det en studentlicens som fungerar precis som en skollicens fast som kan köpas 

privat om man är student [17] [18]. 

 

Pris: från 3 900€. Finns dock för reducerat pris om bara en uppgradering behövs [19]. 

 

2.3.2.2 Autodesk 3ds Max 

Ett 3D-program för modellering, animering och rendering, 3ds Max finns i två olika 

versioner som heter Autodesk 3ds Max och Autodesk 3ds Max Design där båda 

inriktar sig på olika arbetsområden. Autodesk 3ds Max programversionen inriktar sig 

hos/på spelutvecklare, 3D-artister som arbetar med visuella effekter, formgivare som 

arbetar med rörelsegrafik samt övriga kreatörer inom media och underhållning. 

Autodesk 3ds Max Design däremot lämpas bättre för arkitekter, designers, 

konstruktörer och visualiseringsexperter [20] [21]. 

 

Precis som Autodesk Maya finns 3ds Max i tre olika licenser där den första är en 

kommersiell licens vilket passar bäst för företag och frilansare, en skollicens som 

skolor och universitet kan köpa men som ej får användas kommersiellt. Samt den sista 

licensen vilken är en studentlicens som fungerar precis som en skollicens fast kan 

köpas privat om man är student [20] [21]. 

 

Pris: från 3 900€. Finns dock för reducerat pris om bara en uppgradering behövs [19]. 

 

2.3.2.3 Blender 

Ett 3d-program som på senare tiden har fått stora uppdateringar och börjat få 

erkännande inom industrin. Det använder sig av scriptspråket python och har verktyg 

för modellering, texturering, animering, rendering och compositing. Fördelen med 

Blender över andra 3D-program är att det är gratis att använda och det finns många 

guider och hjälper för hur man använder programmet och vilka verktyg som ska 

användas [22]. 

 

Pris: Gratis att ladda ner från deras hemsida [22]. 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver vad för projekt som ska utföras, hur vi gick tillväga för att lösa 

vissa problem och vilka program samt utrustning som användes för att uppnå önskat 

resultat. Med hjälp av tabeller av använd tid kan vi jämföra och se hur mycket det 

hade kostat att skapa delar av projektet eller filmen om den hade gjorts av en 

professionell studio eller individ, räknat på en medellön inom industrin. 

 

3.1 Föreberedning och program  

Projektet som vi är delaktiga i är ett icke kommersiellt projekt för lärandes syfte och 

tanken är att skapa en kortfilm skapad helt i 3D. Detta innebär att det krävs en hel del 

olika program som måste införskaffas antingen genom att köpa licenser eller genom 

att prata med vänner som har tillgång till de olika programmen och som kan tänka sig 

att vara med på projektet utan att tjäna några pengar på det. Det vill säga med 

inställningen att projektet görs för lärandes syfte. 

 

När vi fick erbjudandet att få vara delaktiga i detta projekt vid namnet Microterrestrial 

så blev vi erbjudna att modellera och skapa två olika objekt och tilldelades 

konceptbilder, det vill säga en detaljerad skiss för hur de två objekten ska se ut. Det 

ena var ett stort rymdskepp som i filmen skulle sväva över planeten och det andra var 

ett mindre objekt, en så kallad Sond som skulle åka ut ur det stora rymdskeppet. 

I vanliga fall ska en deadline ges för när modellerna ska vara klara, men eftersom 

projektet kommer att arbetas på när de resterande gruppmedlemmar har tid över så 

blev inget exakt datum satt för när modellerna ska vara klara. Tanken är dock att hela 

projektet ska vara klart till sommarens slut, och därför bör modellerna vara klara i 

början av juni. 

 

 
Figur 4. Konceptbild på skeppet. 
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Figur 5. Konceptbild på Sonden. 

   

För att skapa de två modeller som tilldelats så användes programmet Autodesk Maya 

till att modellera de två olika objekten samt Autodesk Mudbox för att ge ytterligare 

detaljer till dessa. Programmen som användes till skapandet av modellerna hade vi 

redan tillgång till ifrån högskolan och vi kunde använda oss av dessa med 

studentlicens då filmen inte kommer användas kommersiellt.  

 

När manus, storyboard och boardmatic var färdiga så var det dags att börja planera 

inför animeringen, vilket vi visste skulle skapas med hjälp av Motion Capture och 

behövde därför lista ut något sätt att använda Motion Capture på, utan att behöva hyra 

en studio eller köpa ett helt system. 

  

En av medlemmarna hade tidigare provat något liknande med hjälp av playstation 3 

kameror uppställda runt om en scen och på så sätt skapa ett Motion Capture system, 

denna teknik skulle vara ett billigare val och skulle ge ett godkänt resultat.  

Då började jakten på 4 stycken Playstation 3 kameror vid namnet Playstation Eye 

som vanligtvis används för spel så som Singstar med mera. När datumet för 

tillverkningen för detta Motion Capture system var satt, blev vi tillfrågade om vi ville 

vara delaktiga i den processen för att få en djupare förståelse för hur ett Motion 

Capture system fungerar samt hur det går att tillverka på ett billigt sätt. Tanken var 

även att vi skulle få vara med och göra rörelser för en varsin karaktär i filmen. 

När vi väl var på plats fick vi reda på att programmen som användes för att 

hantera rörelserna var iPi Studio och iPi Recorder som spelade in med alla kameror 

samtidigt och sedan exporterade det till iPi Studio där det kunde behandlas, dessa 

program användes med hjälp av en 30 dagars gratis prov-version. 
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3.2 Program och material som använts 

Dessa program, material och utrustningar har använts hittills i projektet, notera att inte 

allt har behövts köpas utan helt enkelt krävts till vissa moment av inspelning eller 

skapandet av filmen och har tagits med av de medlemmar ifrån gruppen som haft 

tillgång till det. 

 

Program 

 

 Autodesk Maya 

 Autodesk Mudbox 

 Adobe Photoshop 

 iPi Recorder 

 iPi Studio 

 

Material och Utrustning 

 

 Rullband 

 Vit täckpapp 

 Vit tejp 

 Svart tejp 

 Blåa byxor 

 Svarta byxor 

 Röd långärmad tröja 

 Svart åtsittande långärmad tröja 

 Svart T-shirt 

 Svarta strumpor 

 Vita strumpor 

 Ficklampa 

 Bygglampa 

 Playstation Eye x4 (kamera) 

 Kamera stativ 

 

3.3 Tillverkning av Motion Capture system 

Innan tillverkningen det Motion Capture system som vi skulle använda oss av började 

så studerades bland annat ett dokument vid namn iPiSoft Mocap Guide V2.00 skrivet 

av Ian Chrisholm [23] som fick fungera som en guide åt oss när vi skulle skapa vår 

uppsättning av Motion Capture system. 

 I dokumentet förklaras allt ifrån det materiella så som kamerauppsättning, 

förberedning av Motion Capture ytan, vilken typ av kläder som ska användas, vilka 

färger de olika plaggen ska innehålla för att få bäst kamera tracking, till de mer 

avancerade sakerna så som programinställningar och inspelningstekniker. 

 All den info som vi fick ut av dokumentet underlättade vår arbetsprocess 

betydligt och gjorde det möjligt för oss att återskapa en liknande teknik till de projekt 

vi arbetar med. 

 

För att återskapa tekniken beskriven i dokumentet var vi tvungna att hitta en lämplig 

plats för inspelning av Motion Capture rörelser. Vi valde en plats i ett öppet rum längs 

den mest upplysta väggen där vi började sätta upp kameror och förbereda för filmning. 

Förberedelserna innebar att flytta bort allting som stod i vägen och som kunde ge 

problem för kamerorna samt att lägga ut vit papp på golv och för dörrhål. Den vita 

pappen placeras ut för att skapa en helt enfärgad (vit) yta för inspelning av rörelser. 
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Detta för att ge en så stark kontrast mellan omgivning och karaktär som möjligt och på 

så sätt underlätta för kamerorna att hitta rätt objekt att följa. 

  

 

 
Figur 6. Bild på vår färdiga scen. 

 

 

När scenen var tillräckligt maskerad och ingenting stod i vägen för scenytan så 

placerades 4 kameror ut på sina platser runt om scenen. Vi testade ett antal olika 

kamerauppsättningar innan vi kom fram till en som gav ett tillfredställande resultat. 

 

 
Figur 7. Kamera uppsättning med 4 kameror. 

 

När alla kameror var rätt uppställda och scenytan färdiggjord var det dags för 

kalibrering av kameror/scen. Detta gjordes i programmet iPi Studio genom att spela in 

när en av oss (helt svartklädd) markerade ut hela scenytan med en ficklampa som hela 

tiden hölls synlig för alla kameror. När hela scenen blivit markerad så laddades det 

filmade materialet in i programmet iPi Studio där kamerapositionerna korrigerades för 

att stämma överens med den verkliga scenen. När alla kamerapositioner i programmet 

stämde överens med verkligheten så dubbelkollades också alla kamerors markhöjd 
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samt distansen från kamera till kamera för att jämföras och också korrigeras till rätt 

värden i programmet. När alla värden var rätt inställda så startades kalibreringen av 

scenen. 

 

 

  
Figur 8 och Figur 9. Bild på kalibrering av scenen. 

 

När kalibreringen blivit klar och markpunkter bestämts i programmet så var det dags 

att prova på att spela in enkla klipp med rörelser för att se så att vår kamera och 

scenuppsättning fungerade korrekt. För att få till spårningen av rörelserna så bra som 

möjligt krävdes det att den som gjorde rörelserna hade på sig speciella kläder i olika 

färger med höga kontraster. I detta fall så använde vi oss av en röd långärmad tröja 

med en svart t-shirt utanpå, ljusblåa byxor samt svarta eller vita strumpor beroende på 

vad för klipp vi spelade in. Vid varje ny inspelning placerade sig artisten som gjorde 

rörelserna i en så kallad T-Pose, dvs. rak i ryggen och armarna rakt ut åt sidorna. Detta 

gjordes för att programmet enklare skulle kunna hitta rätt till armar och ben för att 

sedan kunna följa varje enskild kroppsdels rörelser. 
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Figur 10. Bild på första Motion Capture inspelningen. 

 

När vi var nöjda med det inspelade materialet så importerade vi inspelningen till 

programmet iPi Studio där en simpel 3d modell redigerades för att bli placerad på 

samma plats samt ha samma storlek som vår artist. Dessutom ändrades modellens 

färgvärden på dess olika kroppsdelar för att stämma överens med respektive kroppsdel 

och färg på vår artist. När alla inställningar såg ut att stämma överens med varandra så 

var det dags för programmet att utföra tracking av rörelserna och på så sätt få 3d 

modellen i programmet att göra samma rörelser som artisten i det inspelade materialet. 

 Det resultat vi fick fram i det första testet var inte riktigt godkänt och vi blev då 

tvungna att flytta om de kamerorna med sämst trackingvärden och göra om 

kalibreringen av scenen samt att spela in en ny Motion Capture sekvens.  

 

Efter ett antal försök med omflyttningar av kameror och dylikt bestämde vi oss för att 

gå ifrån vår uppsättning med 4 kameror och istället prova på en uppsättning med 

enbart 3 kameror. Detta eftersom det framförallt varit strul med en och samma kamera 

i alla de tidigare försöken och vi hoppades på så sätt att få ett bättre resultat. 

 När vi sen skapat en ny inspelning av Motion Capture med den nya 

kamerauppsättningen så bestämde vi oss för att test-importera de rörelser vi fått fram i 

3D programmet till den egengjorda karaktären som kommer att användas i slutfilmen. 

Karaktärens rörelser stämde bra överens med det resultat vi fått fram från det 

inspelade materialet, men såg inte riktigt ut så som vi ville ha det. För mer information 

om hur karaktären förbereddes för att fungera med vår Motion Capture sekvens, se 

kapitel 3.4. 
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Figur 11. Bild på kamerauppsättningen med 3 kameror. 

 

3.4 Implementering av Motion Capture på karaktär 

Eftersom Motion Capture kommer att användas till nästan alla rörelser i filmen så 

behövdes en hel del förberedelser göras på karaktären för att dess skelett skulle kunna 

röra sig på samma sätt som artisten i det inspelade materialet. 

Dessa förberedelser gjordes framförallt i programmet Autodesk Maya med det 

inbyggda verktyget Human IK, som i princip skapar ett färdigt skelett som skalas om 

och placeras in i den egna karaktären. 

 För att göra det så enkelt som möjligt för programmen att känna igen de olika 

kroppsdelarna vid inspelning av Motion Capture börjar nästan alla inspelningar med 

artisten i T-pose. Detta gör att det är mycket viktigt att karaktären som ska utföra 

rörelserna är placerad på samma vis när rörelserna överförs. Verktyget Human IK har 

även en inbyggd funktion som varnar om karaktärens kroppsdelar är felplacerade och 

som sen säger till när de ligger rätt. 

 

 
Figur 12. Bild på karaktären i fel (röd) respektive rätt (grön) position. 
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Det är även viktigt att se till så att det program som används för inspelning av Motion 

Capture använder sig av ett liknande skelett som det i Human IK. 

 Eftersom vi redan vid starten av projektet var inställda på att använda oss av 

Motion Capture för animering i filmen letade vi upp ett program vars skelett stämde 

bra överens med det i Maya. Det program vi valde att använda oss av blev som nämnts 

i tidigare kapitel programmet iPi Studio. 

 När Karaktärens skelett är på rätt plats och alla kroppsdelars position stämmer 

överens och är godkända i Human IK behöver alla leders rotation korrigeras så att dess 

X,Y och Z-axel pekar åt rätt och samma håll. 

 

 
Figur 13. Bild på skelett med rätt rotation på alla leder. 

 

När alla leder har rätt rotation och liknar bilden ovan så är det dags att sätta samman 

skelettet med karaktären. Detta görs precis som vanligt i Maya med hjälp av ”Smooth 

skin bind” där man sen får måla vikter på modellens skinn för att få det att röra sig 

korrekt med skelettet. 

 När allt detta är färdigt är det dags att importera den filmade Motion Capture 

sekvensen in i Maya och på så sätt överföra dess rörelser till karaktären. När 

sekvensen importerats till Maya så visas ett enkelt skelett animerat med de rörelser 

som artisten i det filmade materialet skapat. För att få över dessa rörelser till den egna 

modellen så måste varje kroppsdel på det importerade skelettet definieras med 

överensstämmande kroppsdel på den egna modellen. Detta görs väldigt enkelt i 

verktyget Human IK i Autodesk Maya, då det enbart krävs först ett klick på det 

importerade skelettets kroppsdel och sen ett klick på motsvarande kroppsdel på 

karaktären. 
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Figur 14. Bild visande definiering av kroppsdel i verktyget Human IK. 

 

Efter det att alla kroppsdelar definierats så är det bara till att välja det importerade 

skelettet som värd åt karaktärens skelett och på så sätt skapas ett så kallat animation 

layer som får rörelserna av det inspelade materialet och gör det möjligt för animeraren 

att ändra på vissa av rörelserna om så skulle behövas. 

 

3.5 Modellering av de två objekten 

Här kommer en kort beskrivning av hur modellerna (se figur 4 och figur 5) skapades 

och vilka olika val som gjorts, detta för att ge ännu mer inblick i de olika momenten 

av modelleringen samt beskriva arbetssättet. 

 

När det väl var dags att sätta igång med arbetet av de två objekten så analyserades 

konceptbilderna för att se var och vilka delar av skeppet och sonden som skulle vara 

enklast att börja med för att få rätt form och storlek på de resterande bitarna. 

 

3.5.1 Skeppet (modell 1) 

För att hålla samma form och storlek på alla delar så lades bilderna på alla olika 

vinklar av skeppet (som kan ses i figur 4) in i Maya för att enklare kunna skapa rätt 

form för de olika delarna av skeppet, detta gjordes med hjälp av polygoner som 

formades efter bilderna. När det yttre skalet hade rätt form så importerades de olika 

delarna in i Mudbox för att göra modellen ännu mer naturlig och detaljrik.  
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Figur 15. Bild på skalet av skeppet. 

 

Det renderades sedan ut en kort sekvens på ungefär 10 sekunder där objektet eller i 

detta fall objekten roteras 360 grader (det vill säga ett varv) för att visa upp modellen, 

detta kallas för att skapa ett turntable. Den sekvensen visades sedan upp för 

projektgruppen så att vi skulle få in åsikter om hur de tyckte att skeppet än så länge 

såg ut, samt om någonting skulle ändras innan vi arbetade vidare med modellen. 

 

 
Figur 16. Bild på Skeppet utan detaljer. 

 

Genom att studera bilden i figur 4 för att se vad för detaljer som ska finnas på skeppet 

kan man se att det ser ut som det finns några slags kanoner eller vapen utplacerade 

runt om skeppet på varierande ställen. Detta betyder att även dessa måste modelleras 

för att kunna skapa en realistisk modell av det önskade skeppet till filmen. Innan 

modelleringen av dessa vapen började var vi tvungna att kontakta projektledaren 

(regissören) för att få in en åsikt om huruvida han ville ha vapen på skeppet och i så 

fall om han hade någon synpunkt på önskad design till dessa. 

 Efter några timmars letande efter referenser på vapen till skeppet samt diskussion 

mellan oss om hur vi ville att de skulle se ut så påbörjades modelleringen av ett fyrtal 

vapen designade efter hur vi ville att de skulle se ut. När dessa sedan var färdiga så 

skickades de vidare till regissören som fick berätta vad han tyckte om dem och ifall 

han tyckte att några ändringar skulle göras. 
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3.5.2 Sond (modell 2) 

Även här började arbetet med att förbereda scenen för modellering, detta innebar att 

importera bilder av figur 5 in i Maya vilket skulle underlätta modelleringen av 

modellen. Vad det innebär är att genom att se konceptbilden i Maya när man ska 

modellera så är det enklare att få till storleken på polygonerna och dessutom få till 

formen precis så som konceptbilden vill. 

 När modellen nästan var färdig och den visats upp för de resterande 

gruppmedlemmarna samt att det diskuterats och framkommit ändringar på hur 

modellen skulle se ut så ville regissören eller projektledaren att det skulle göras några 

enkla ändringar på modellen. Detta betydde inte att modellen vi skapat var fel eller 

dålig, utan han ville helt enkelt att sonden eller modellen skulle tas åt en annan 

riktning än vad konceptbilden (se figur 5) gjorde.   

Ändringen som skulle göras var att istället för att ha en plan yta längst bak på 

modellen som kan ses på figur 17, så skulle det finnas en slags motor eller liknande 

för att det skulle synas att det var just den delen som fick modellen att åka framåt och 

av denna anledning byggdes det två ytterligare versioner av sondens bakparti, som kan 

ses i figur 18 och 19. 

 

 
Figur 17. Den första varianten av Sonden. 

 

 
Figur 18. Den andra varianten av Sonden. 
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Figur 19. Den tredje och sista varianten av Sonden. 

 

4 Resultat 

Eftersom projektet inte är färdigt ännu på långa vägar så kan varken bilder eller text 

ges på hur resultatet av filmen ser ut, men däremot kan modellerna som skapats under 

projektets gång visas upp samt hur många timmar som totalt lagts ned på de olika 

momenten av projektet räknas ut. 

 Dessa timmar kan sedan användas som indikation till hur lång tid det faktiskt tar 

att skapa ett större projekt och på så sätt underlätta för andra personer som vill skapa 

liknande projekt i framtiden.  

4.1 Motion Capture resultat 

De första resultat som producerades under Motion Capture tillfället med uppsättningen 

av 4 kameror blev inte riktigt godkända och kommer därför inte att kunna användas 

till slutfilmen. Däremot så skulle det resultat som producerades med enbart 3 kameror 

i kamerauppsättning att kunna användas till slutfilmen då rörelserna registrerades bra i 

programmet och inga större problem uppstod. Dock känner vi i filmteamet att 

ytterligare försök bör göras innan scener till slutfilmen börjar spelas in. Detta eftersom 

vi är säkra på att det system vi använder oss av kan skapa Motion Capture med ändå 

högre kvalité än de resultat vi fick fram under de tidiga tillfällena. Anledningen till att 

resultatet inte blev så bra som det skulle kunna bli kan bero på flera olika faktorer. 

Kamerauppsättningen samt programmen kan definitivt användas för att skapa en bra 

Motion Capture sekvens, men scenen och utförandet från vår del skulle kunna 

förbättras. Detta innebär att vi inom en snar framtid kommer att ge detta system ännu 

en chans, men denna gång med en del ändringar. Förhoppningsvis kommer det kunna 

spelas in en hel del scener ifrån filmen under det tillfället samt att vi kan få spela in 

våra egna rörelser till en varsin karaktär. 

 Det ska däremot sägas att även fast en del problem uppstod i de tidigare testerna 

av Motion Capture systemet så har det system som använts stor potential till att skapa 

utmärkt Motion Capture. Detta syntes framförallt på de simplare rörelser som spelades 

in med 3 kameror och testades under försöken. 

Det kan konstateras att resultaten av kommande Motion Capture tillfällen 

kommer att bli betydligt bättre då mer information har hämtats om systemuppsättning 

och programinställningar. Detta eftersom projektgruppen har kunnat analysera och på 

så sätt hitta lösningar till de problemområden som stöttes på under de tidigare 

försöken. Vissa av de ändringar som ska göras för att optimera systemet är att placera 
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Motion Capture scenen i ett rums hörna och på så sätt minimera problemområden i 

bakgrunden av scenen vilket leder till att kamerorna lättare kan spåra och följa 

artistens rörelser då bakgrunden enbart kommer att bestå av enfärgade väggar. 

Dessutom kommer inspelningen av Motion Capture sekvenserna alltid att börja med 

den tomma scenen utan artisten i. Detta görs så att programmet iPi Studio ska kunna 

definiera den tomma scenen som ”omgivning” och då lättare kunna hitta vad som är 

karaktär/artist och inte omgivning när det är dags att börja spela in rörelser. 

Med hjälp av att implementera dessa ändringar vid nästa Motion Capture tillfälle 

tror vi att de problem vi upplevde i tidigare försök inte kommer att uppkomma igen, 

och vi är på så sätt mycket positivt inställda till att kunna använda oss av de nya 

Motion Capture resultaten till slutprojektet. 

 

Det gick väldigt smidigt att implementera våra Motion Capture rörelser på filmens 

karaktär och resultatet stämde bra överens med det resultat vi fått fram ifrån iPi 

Studio. Däremot så kommer vi inte att kunna använda oss av några av dessa rörelser 

till filmen, eftersom vi hade en del svårigheter med att få till kamerauppsättningen 

samt scenen så bra som vi tänkt oss. Vi är dock nöjda med det resultat vi fick fram när 

vi importerade rörelserna ifrån iPi Studio till den egna karaktären och har stora 

förhoppningar inför nästa Motion Capture tillfälle där vi förhoppningsvis kan få fram 

rörelser värdiga filmen. 

 

Vårat Motion Capture system kostade oss totalt 879 kr och det är räknat med ett 

rullband för att spela in scener som innehåller karaktärer i snabba rörelser. Däremot 

om vi hade köpt våra egna kameror istället för att låna de, hade priset definitivt blivit 

mycket högre och på så sätt kunde vi spara in ännu mer pengar.  

Rullbandet kostade oss 500 kr, dessutom inhandlades några tillbehör så som tejp 

och billiga kläder för en total kostnad av 379 kr. 

4.2 Skepp (modell 1) 

Modellen av skeppet höll sig trogen konceptbilden av skeppet (se figur 4) och 

undergick inga ändringar i sin designprocess som sonden gjorde. Däremot visade sig 

skalets och skeppets form en större utmaning än först väntat, därför fick en del 

moment göras om ett antal gånger tills det slutligen blev godkänt. 

 

När det sedan var dags att skapa detaljer på skeppet så kunde det vara svårt att se på 

konceptbilden exakt vad en del saker faktiskt var och dessutom hur mycket som 

faktiskt skulle synas i slutfilmen. Detta pga. att om det hade lagts till för mycket 

detaljer på modellen så är det möjligt att renderingstiden i framtiden hade blivit ett 

problem samt att scenen som innehåller skeppet skulle blivit för tung och på så sätt 

svårhanterad. Därför krävdes det ett antal diskussioner tillsammans med regissören för 

att komma fram till vilka detaljer av skeppet som var viktigast att fokusera på och 

vilka som kanske inte ens skulle synas i slutfilmen. 
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Figur 20. Vapen till skeppet. 

  

Efter det att vi fått in mer information om vilka detaljer som faktiskt skulle synas i 

slutfilmen visste vi att någonting var tvunget att göras åt en del detaljer i de scener där 

enbart skeppets undersida skulle vara synlig. Detta eftersom det då är helt onödigt att 

ha massvis med detaljerade objekt på ställen som inte kommer att synas. 

 

 
Figur 21. Skeppet redo för texturering. 

  



 

 

  23             

 

 

Tabell 1. Nedlagda timmar per arbetsområde för skeppet. 

 

Arbetsområde Timmar 

Förberedning av scen 2h 

En grov bas-modell 15h 

Mudbox skulptering 2h 

Turntable 2h 

Diskussion samt referensletande av 

bilder på kanoner samt detaljer 
5h 

Modellering av resterande delar 15h 

Detaljer 10h 

Få in åsikter för potentiella ändringar 2h 

UV-mappning 8h 

Totalt nedlagda timmar på modellen 61h 

 
Detta är en kort förklaring för vad de olika arbetsområden som kan ses i tabell 1 

innebär. Förberedning av scenen var att placera ut de olika vyerna av konceptbilden i 

Mayas egna olika vyer. En grov bas-modell innebar att modellera det yttersta lagret av 

skeppet efter konceptbilderna som hade blivit utplacerade tidigare.  

Mudbox skulpteringen gjordes för att jämna ut en del kanter samt se till så ytorna 

på skeppet var jämna och såg bra ut. Turntable renderades för att visa upp modellerna 

för de resterande gruppmedlemmarna, detta ledde vidare till en diskussion om hur 

detaljer och vapen skulle skapas. De resterande delarna var skillnaden som kan ses 

mellan figur 15 och figur 16. Detaljer var de kvarvarande objekten som ännu inte var 

färdiga och utplacerade på skeppet så som vapen och antenner. 

Sedan var det dags för att visa upp modellen igen och få in åsikter om någonting 

skulle ändras innan det var dags för UV-mappning. 

4.3 Sond (modell 2) 

Skapningen av de olika varianterna gjordes utan någon som helst konceptbild eller 

referensbild att titta på, det enda som blev sagt var att projektledaren (regissören) ville 

ha en slags motor eller liknande som skulle få modellen att åka framåt. Det togs även 

då upp att det kanske hade sett bra ut om det på något sätt kom ut någon slags rök eller 

effekt ifrån motorn som skulle göra det ännu snyggare när de svävade förbi scenen. 

Men detta var något som skulle tittas mer på i framtiden när vi kunde se hur scenerna 

såg ut och på så sätt bilda en bättre uppfattning om vad som faktiskt skulle passa in i 

scenen utan att se överflödigt ut. 

Av de tre olika varianter som skapades av denna modell (se figur 17, figur 18, 

figur 19) så valdes figur 18 då det kändes som att den skulle passa bättre in 

tillsammans med skeppet samt att den kändes mer trovärdig. Efter det att modellen fått 

textur så var den färdig för att importeras in i de olika scenerna som slutligen skulle 

användas i filmen. 
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Tabell 2. Nedlagda timmar per arbetsområde för sonden. 

 

Arbetsområde Timmar 

Förberedning av scen 2h 

En grov bas-modell 10h 

Turntable 2h 

Diskussion om hur en del detaljer ska 

se ut. 
4h 

Resterande delar 5h 

Detaljer 3h 

ändringar för de olika variationerna 3h 

Få in åsikter för potentiella ändringar 5h 

Diskussion om vad som ska ändras 5h 

UV-mappning 8h 

Totalt nedlagda timmar på modellen 47h 

 
Detta är en kort förklaring för vad de olika arbetsområden som kan ses i tabell 2 

innebär. Förberedning av scenen var att placera ut de olika vyerna av konceptbilden i 

Mayas egna olika vyer. En grov bas-modell innebar att modellera det yttersta lagret av 

sonden efter konceptbilderna som hade blivit utplacerade tidigare.  

Turntable renderades för att visa upp modellerna för de resterande 

gruppmedlemmarna, detta ledde vidare till en diskussion om hur vissa detaljer skulle 

skapas. De resterande delarna var större objekt som sticker ut ur sonden medans 

detaljerna var de kvarvarande objekten som var ganska små så som exempelvis rör 

och smålampor. 

Sedan var det dags för att visa upp modellen igen och få in åsikter om någonting 

skulle ändras innan det var dags för UV-mappning. 

 

4.4 Kostnad för professionell studio/individ 

Den totala tid enligt tabell 1 och tabell 2 som blivit nedlagd för färdigställningen av de 

två modellerna är 108 timmar, om denna tid skulle räknas om och istället göras av en 

professionell studio eller individ så skulle tiden antagligen skilja sig en aning, detta på 

grund av färdigheter inom området.  

 Med hjälp av kontakt med företaget och hemsidan Utopia People [24], vilket är 

ett företag som tillhandahåller personal inom rörlig media, så kunde vi få en väldigt 

grov uppskattning om vad ett liknande projekt skulle kosta. Priset som Utopia People 

gav oss var mellan 2 000 och 3 000 kr per dag, om vi då räknar de totala timmarna 

från tabell 1 och tabell 2 och antar att den individen som anställs arbetar 6 timmar om 

dagen så blir detta en summa på 36 000 – 54 000 kr. Denna summa kan definitivt 

ändras drastiskt beroende på vem som faktiskt tar sig an projektet. Summan skulle 

också kunna ändras på grund av andra faktorer så som ändringar under projektets gång 

och så vidare. Några av de ändringar eller problem som skulle kunna uppstå är att 

visionen misstolkas av någon part eller att resultatet inte blir som regissör samt 

gruppmedlemmarna ville. 
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4.5 Sammanfattning 

Resultaten ifrån Motion Capture försöket var icke tillfredställande men överlag var det 

ett bra försök och uppsättningen som användes kan definitivt användas i framtiden till 

ytterligare projekt eller försök, men med en del ändringar för att ge ett bättre resultat. 

Dessa ändringar har blivit mer uppenbara efter detta försök så av den anledningen gav 

försöket väldigt bra förutsättningar för framtida Motion Capture försök i detta projekt. 

 De modeller som byggdes till projektet (se figur 18 och figur 21) fick en total 

byggtid på 108 timmar vilket räknat på en uppskattad dagskostnad för en 3D-artist 

som enligt information från Utopia People ligger på ca 2 000 – 3 000 kr, vilket skulle 

resultera i en total kostnad för att modellera våra två objekt på ca 36 000 – 54 000 kr. 

5 Diskussion 

Att skapa en lågbudget film är någonting som kan göras på olika sätt, men det som 

blivit uppenbart är att det krävs någon form av budget som ska hållas för att det ska 

fungera. 

 När vårat Motion Capture system tillverkades så hade vi redan tillgång till det 

mesta av materialet och utrustningen som behövdes. Detta system fungerade väldigt 

bra för oss, men om någon skulle vilja återskapa samma system med en liknande 

uppsättning, är det viktigt att tänka på att den kostnaden som vi fick betala kanske inte 

helt stämmer överens med den kostnad som de skulle få fram. Samma princip gäller 

för de resterande programmen eller verktygen som användes under projektets gång, 

detta på grund av att vi använde oss av studentlicenser samt kommersiella licenser 

som de resterande gruppmedlemmarna redan haft tillgång till genom sina jobb. 

 Om det hade varit så att vi inte haft tillgång till dessa program och licenser så 

hade den totala kostnaden för projektet blivit enormt mycket högre då vissa av dessa 

licenser kostar väldigt mycket att köpa. Lösningen för detta problem hade i så fall 

varit att använda oss av gratisprogram och eftersom filmen ska göras helt i 3D så hade 

Blender definitivt kunnat användas för att få till en bra och snygg film. Detta skulle 

dock helt bero på vem som i sin tur skulle arbeta med programmet då ingen i vår 

projektgrupp har avsevärda kunskaper inom programmet. 

  

För att ett projekt ska lyckas krävs en viss baskunskap om alla de program samt 

verktyg som ska användas. Detta eftersom det tar lång tid att lära sig massor av nya 

program och kan därför inte rekommenderas för någon som aldrig använt sig av 

programmen innan. Däremot om personen i fråga redan har utbildning/erfarenhet 

inom området eller har tid på sig att utveckla dessa kunskaper under projektets gång så 

skulle detta kunna vara ett alternativ. 

 

Eftersom projekt helt kommer skapas i 3D har det inte behövts några dyra 

uppsättningar av kameror eller ljus, detta har i sin tur genererat ett billigare resultat 

med tanke på att alla som är delaktiga i projektet på något sätt har en tidigare 

utbildning inom 3D-grafik samt tillgång till de olika programmen, vilket innebär att vi 

inte behövt söka hjälp utifrån för att få scener eller objekt gjorda åt oss. 

 

Resultatet som vi fick fram genom det första Motion Capture tillfället kommer inte 

användas i slutfilmen utan det kommer behöva göras en hel del ändringar innan vi kan 

återskapa ett liknande felfritt system. Detta system kommer dock använda sig av 

samma kameror och en liknande scen men det kommer behövas en del andra 

ändringar. 

Kläderna kommer inför nästa tillfälle att försöka vara så mörka som möjligt, 

istället för de blåa byxorna kommer det användas svarta byxor och istället för de röda 

ärmarna så kommer det användas gula. Inspelningsplatsen kommer istället att vara 
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placerad i en hörna där vi kommer ställa upp antingen 3 eller 4 kameror på den öppna 

ytan filmades in mot väggens hörna. Detta kommer att göras på grund av att försöka 

hålla scenen så instängd som möjligt och på så sätt inte få någon kamera att plocka 

upp någonting av omgivningen som den inte borde, vilket var anledningen till att den 

tidigare kamerauppsättningen byttes från 4 kameror till enbart 3 stycken. Varför detta 

problem uppstod blev inte helt fastställt men teorin var att just den kameran var 

vinklad på ett sådant sätt så att den filmade mer av bakgrunden än vad den faktiskt 

filmade den specifika scenen eller det utrymmet där rummet var förberett. 

Dessutom så kommer vi nästa gång att filma scenen när den står tom och sedan 

ha artisten eller den personen som ska spela in rörelserna gå in i scenen för att ställa 

sig i en T-pose. När klippet sedan ska användas i iPi studio så kan det klippet som 

visar personen gå in i scenen klippas bort, det vill säga det klippet som är kvar är bara 

ett tomt rum följt av personen i T-pose. Detta görs för att programmet enklare ska 

kunna känna av vart rummet är och vilka punkter den ska användas sig av som 

referens. 

 

Den totala tiden som blivit uträknad på modelleringen av de två objekten (figur 18 och 

figur 21) för att sedan se hur mycket detta hade kostat oss om vi hade anställt eller 

hyrt in en person för att göra det åt oss kan räknas ut på olika sätt. Den information 

som användes till den uträkning som vi gjorde kanske inte alls stämmer överens med 

ett annat liknande projekt, utan kanske kräver mycket mer arbete/kunskap för att 

utföra, vilket leder till en högre kostnad. 

Däremot kan det definitivt konstateras att ifall det är så att man saknar kunskap 

inom området och dessutom saknar program, kan det vara lönsamt att anställa 

professionell hjälp då bara de nödvändiga programmen hade kostat ungefär lika 

mycket som att få modellerna färdiga för användning. 
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6 Slutsats 

Detta är ett icke-kommersiellt projekt för lärande syfte vilket innebär att de licenser 

som används inte har blivit köpta av oss privat utan de licenser som använts har varit 

studentlicenser som vi blivit tilldelade av Högskolan i Gävle. Detta innebär att den 

totala kostnaden för vårat projekt inte nödvändigtvis stämmer överens med kostnaden 

för andra liknande projekt. 

 

6.1 Frågeställningar 

 Vad definierar en lågbudget film? 

 
 Vilka kvalitetsbegränsningar får man förvänta sig vid ett lågbudgetprojekt? 

 
 Kan gratis program användas för att hålla nere budgeten och samtidigt 

producera liknande resultat? 

 

Den första frågeställningen: ” Vad definierar en lågbudget film?” kan besvaras med 

hjälp av den teoretiska bakgrunden.  

En films budget behöver inte nödvändigtvis bestämma om det är en 

lågbudgetfilm eller en högbudgetfilm. Detta skiljer sig från fall till fall då företag har 

olika budgetar att använda för produktion. Däremot är målet för alla lågbudgetfilmer 

att skapa en så bra film som möjligt för de pengar som finns till hands, medans en 

högbudgetfilm fokuserar mer på att producera bättre och bättre saker utan egentligen 

tänka speciellt mycket på sin budget. 

 Detta skulle även kunna gälla för en film som skapas helt i 3D, då liknande 

förutsättningar gäller, beroende på den kunskap och de program samt utrustning som 

finns tillgänglig inom projektgruppen. 

 

Här besvaras den andra frågeställningen: ” Vilka kvalitetsbegränsningar får man 

förvänta sig vid ett lågbudgetprojekt?” 

Kvaliteten för ett lågbudgetprojekt kan definitivt bli hög, beroende på hur stor 

budget som är satt som gräns för projektet samt tillgången till olika program, 

filmkameror och alla ytterligare material och utrustningar som krävs till projektet. 

Detta leder slutligen till hur mycket tid som finns tillgänglig för skapandet av ett 

sådant projekt, desto mer tid som finns till att spendera på detaljer desto bättre 

kommer resultatet att bli.  

 

Här besvaras den tredje och sista frågeställningen: ” Kan gratis program användas för 

att hålla nere budgeten och samtidigt producera liknande resultat?”  

Om tillgången till de dyra programmen som behövs för att skapa en film inte 

finns, så kan gratisprogram definitivt användas till att skapa liknande resultat, men i de 

flesta fall kommer det inte att kunna ge riktigt lika bra resultat som de dyra 

licensprogrammen som används dagligen inom industrin. Däremot finns det fall där en 

användare av gratisprogram kan producera bättre resultat än någon som använder sig 

av ett dyrt program beroende på hur mycket tid som läggs ner på detaljer samt 

kunskapsnivån av dessa två. 
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