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Sammanfattning 
 

Pipeline är något som det talas mycket om inom VFX produktion. Studien undersöker 
arbetsmetoderna hos olika VFX företag i England och Sverige. Frågor om hur företagen arbetar 
i sin pipeline, vad en pipeline är samt vilka mjukvaror de väljer att arbeta med för att få fram 
sina resultat ställs. Studien letar efter likheter och olikheter mellan olika företags sätt att arbeta, 
samtidigt som den undersöker ifall studenter förstår vad som pågår hos ett företag under 
produktion. Resultatet bevisar likheter och olikheterna inom området VFX. 
 
Keywords: Pipeline, Workflow, VFX, Visual Effects, Arbetsmetoder inom VFX, Visuella 
effekter, 3D, Computer Graphics, Computer science. 
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1: Introduktion 
 
1:1 VFX Bakgrund 
 
Georges Méliès skapade hundratals experimentella filmer i början av 
nittonhundratalet. Det var banbrytande och skrämmande för folk att se hans ”galna 
verk” [1]. Han kan idag klassas som en av de första riktiga pionjärerna inom det vi nu 
för tiden kallar visual effects [1] [2]. Över hundra år senare har filmbranschen gått 
från att vara analog till att bli digital, vilket påskyndar processen från tagning till 
postproduktion [2]. Det gör att filmbranschen eskalerar och överproducerar nya filmer 
som använder sig av nya och banbrytande tekniker [2].  
 
 
1:2 Anledning och personlig bakgrund till studien 
 
Som student inom Computer Graphics är det svårt att veta hur det arbetas inom fältet 
man studerar eftersom man aldrig arbetat inom det innan. Ett företag förväntar sig 
mycket av en examinerad student [3].  
 
Genom att följa branschens standard för visuella effekter från början till slutet av sina 
studier kan studenterna bli mer förberedda för arbetsområdet inom visual effects [2].  
 
Inom Computer Graphics finns det många olika sätt att komma fram till samma 
slutresultat. Det finns olika sätt att arbeta på, mycket på grund av att det finns många 
olika typer av mjukvaror för att lösa de problem som uppstår. För studenten kan det 
vara väldigt svårt att veta vilket eller vilken eller vilka mjukvaror och varför just det 
programmet är viktigt att bemästra [4]. De företag som idag leder branschen har sina 
arbetssätt och sina förväntningar på hur en kommande anställd ska kunna anpassa sig 
efter dessa arbetsmetoder. Det finns en guide för vad studenter förväntas kunna innan 
de får ett jobb, The Core Skills Of VFX [3]. Även när förväntningar kan vara till en 
viss del orealistiska att uppnå genom en treårig kandidatexamens utbildning är det en 
bra indikation på vad som förväntas inom visuella effekter och datorgenererad grafik, 
inom filmbranschen [4]. Även då guiden, The Core Skills Of VFX [3], har tagits fram, 
finns det inte en fastslagen arbetsmetod från a till ö inom ett datorgenererat 
filmprojekt. Allt detta gör att det finns plats för ett examensarbete som kan klargöra 
en idag ej uttalad branschstandard. Arbetet ska klargöra vilka mjukvaror som används 
i största allmänhet och i vilken ordning man väljer att arbeta med just dessa.  
 
 
 
1:3 Frågeställningar 
 
- Vad är en pipeline? 
- Finns det ett eller flera sätt att arbeta på inom visuella effekter? 
- Finns det datorprogram som alla använder? 
- Arbetar små och stora företag på liknande sätt? 
- Är projektet avgörande hurvida det väljs att arbeta? 
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2: Metoder 
 
 
2:1 Studiemetod 
Både en kvalitativ och kvantitativ undersökning har utförts. Den kvalitativa 
undersökningen består av fyra intervjuer med fem olika personer. Den kvantitativa 
undersökningen utfördes genom en enkätundersökning, vilket byggde på den tidigare 
utförda litteraturstudien. 

 
2:2 Urvalsmetod 
 
2:2:1 Litteraturstudie 
Studiens syfte var att gräva efter var och vart de steg som tas inom ett visual effects 
projekt i en professionell pipeline tar plats, vad de innebar samt i vilken ordning de 
tog plats enligt författare inom ämnet. Litteraturstudien blev basen för hela arbetet och 
utifrån den bestämdes sedan frågorna i intervjuerna samt även hur enkäten skulle 
utformas. Litteraturen valdes därför ut till studenter efter relevans, knytning och 
inriktning i största allmänhet. Där det inte fanns bra relevant litteratur valdes artiklar 
ut från produktioner av det studerade området. 
 
 
2:2:2 Intervjuer 
Personerna som deltagit i intervjuerna valdes ut strategiskt utifrån deras olika 
arbetsplatser. De valdes ut på grund av tidigare kontakter och nyfikenhet. Det innebär, 
i det här fallet, att de var de jag fick god kontakt med under mina försök att kontakta 
intressanta företag i Sverige och Europa. Kriterierna för de deltagande var att 
personerna skulle vara aktiva inom visual effects, arbeta vid någon av de två önskade 
typerna av företag, samt olika typer av produktions inriktning. Det är dock värt att 
tilläga att ett flertal kontakter nekade intervju på grund av tung produktion på deras 
företag. Drömscenariot hade varit sex företag och inte fyra. 

 
  
2:2:3 Studentenkät 
De som deltagit i undersökningen har valts ut med tanke på att de har studerat 
liknande program världen över som studenterna på programmet Creative Computer 
Graphics vid Högskolan I Gävle. Det här valet gjorde jag på grund av intresset för vad 
de studerande inom Computer Graphics tror och tycker om deras kommande 
arbetsbransch. De valdes ut genom studentforumen Digital 
Tutors(http://www.digitaltutors.com/09/community.php) och hos Creative Computer 
Graphics slutna Facebookforum. Tack vare detta resultat kan jag jämföra vad 
studenter tror och förväntar sig av branschens arbetsmetoder, samt vad branschen tror 
och förväntar sig av studenter för att uppehålla arbetsflödet på en arbetsplats. 
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2:3 Undersökningsgrupp 
 

2:3:1 Intervjuer              
Undersökningsgruppen bestod av fem personer vid fyra olika företag. Två av 
företagen har kontor i städer som London, New York, Los Angeles och i Singapore. 
De två resterande företagen har sina kontor på Södermalm i Stockholm. 
Intervjupersonerna är män i åldern mellan 25 till 40 år och samtliga har mer än två års 
erfarenhet och en av dem har mer än tio år inom branschen. 

2:3:2 Studentenkät 
Enkätundersökningen gick ut på att undersöka vad studenter tror om ämnet. 
Studenterna valdes slumpmässigt på diverse studentforum runt om i världen. Nitton 
stycken genomförde enkäten till ett hundra procent. 21 procent av de som genomförde 
studien var inte längre studenter utan arbetade med VFX. Sjuttionio procent 
heltidsstuderande svarade på undersökningen. Fyrtiotvå procent av de som svarade på 
enkäten hade studerat tre år inom ämnet vilket utgjorde den största gruppen av de som 
svarat på enkäten. 

 

2:4 Datainsamlingsmetod 
 

Insamlingen av data har varit olika när det gjorts litteraturundersökning, intervjuer 
samt en enkätundersökning. Litteraturstudien har utförts genom att relevanta böcker, 
tidskrifter, artiklar och webbsidor har gjort det möjligt att samla in data angående var i 
en pipeline steget befinner sig, samt vad det steget består av och vad som utförs i 
steget.    
 Intervjuerna spelades in på två olika sätt. Den första inspelningsmetoden gjordes 
via programmet skype och gargeband där både inkommande ljud samt utgående ljud 
spelades in. Den andra metoden bestod av ett fysiskt möte som dokumenterades både 
skriftligt och med hjälp av en mobiltelefon utrustad med en mikrofon. Den fjärde och 
sista intervjun var en mailintervju. Där jag mailade kontakten nio frågor som han 
sedan kunde svara på när han personligen kände att det fanns tid och rum. Varje 
intervju startade på samma sätt där intervjupersonerna ställdes inför frågan vem han 
var samt vad han gjorde innan jobbet på det nuvarande företaget och vad deras 
position och arbetsuppgifter för tillfälligt bestod av. Frågorna som ställdes var fria i 
sin karaktär. Men ställdes i ordning utifrån diskussionen som uppkom under intervjun. 
Intervjuerna varade mellan 20 till 45 minuter, beroende på varje frågas svarstid. 
Frågorna skilde sig en aning i formulering från intervju till intervju. Frågorna kunde 
följas av spontana frågor av nyfikenhet från min sida för att få ett djupare svar. Detta 
gällde även mailintervjun då han fick veckor på sig att svara på frågorna. 
 Vid enkät undersökningen skapades ett formulär via Google-docs som är en 
gratis programvara från företaget Google och helt webbaserat. Docs gör det möjligt att 
skräddarsy ett formulär efter dina önskemål, vilket var precis det jag ville och behövde 
göra. Det ställdes sjutton frågor angående vad personerna hade för idéer om hur ett 
VFX företag, arbetade samt vilken mjukvara de trodde att företagen använde för varje 
steg i en pipeline som är relevant för studenter som läser inom området Computer 
science.    
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2:5 Tillvägagångssätt 
 

Genom att kontakta olika företag för intervju bestämdes datum och tid med de som 
intervjuades. Vid kontakttillfället frågades även om tillstånd att spela in intervjun. När 
intervjun spelades in via telefon(skype) var det viktigt med tid eftersom personen i 
fråga hade ett pressat schema. När intervjuerna spelades in vid ett möte användes tio 
till tjugo minuter till vardagligt prat för att lära känna varandra samt få en behaglig 
intervjustämning i rummet. Tillvägagångssättet upprepades efter intervjuns slut. 
Intervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen. 

 

2:6 Dataanalys 

Dataanalysen har gjorts ut efter författarens egna förkunskaper inom branschen. Efter 
ett flertal produktioner inom liknande ämnen som VFX och efter att producerat och 
regisserat ett nyligen avslutat projekt (https://vimeo.com/39312189) ansåg författaren 
sig innehava tillräckligt starka förkunskaper för att analysera data efter egen förmåga. 
Data bearbetats efter likheter, skillnader mellan företag, skillnader mellan företag och 
studerande och olikheter i produktioner. 
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3:Litteraturstudie 
 

Visuella effekter finns i åtanke hela tiden då ett filmprojekt tar form. Det är när det 
finns ett fysiskt filmmaterial det verkliga arbetet börjar för VFX teamet. I de 
kommande underrubrikerna finns förklaringar och förtydliganden över vad en visual 
effect pipeline verkligen består av för delmoment samt vad en pipeline är. 
 

 
3:1 Pipeline 
	  
En pipeline är sättet filer och arbete går framåt i en produktion eller hos ett företag. 
Det blir allt viktigare med en pipeline allt efter filmbranschens snabba takt att kräva 
mer av ett VFX företag för mindre kostnad och mindre tid. För att en pipeline ska 
fungera krävs det struktur och det uppnås på olika sätt på olika företag. På företaget 
MPC har de en pipeline som byggts och konstruerats av ett inhouse 
mjukvaruutvecklarteam. De har inte bara skapat deras struktur och mjukvara. Deras 
arbete består av att få pipelinen att flyta varje dag, och de försöker ständigt förbättra 
den för varje projekt [5]. 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur:1(http://www.andrew-whitehurst.net/pipeline.html) 

 
I figur:1 visar Andrew Whitehurst som vid artikeltillfället arbetade på Double 
Negative sedan många år tillbaka, hur en typisk pipeline på ett VFX företag ser ut. 
Han beskriver också att detta är en väldigt detaljerad pipeline. På alla företag ser 
denna pipeline olika ut. Den varierar även från projekt till projekt.  
I vissa fall kan många av dessa steg som beskrivs i figur:1 fyllas av en endaste 
person. Dock är ofta delarna, som måste fyllas i en pipeline, de samma för att få ett 
bra resultat [6]. 
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3:2 Motion capture och matchmoving för visuella effekter. 

 
Motion capture eller vad många kallar mocap är en teknik som används flitigt i dagens 
industri [4] [7]. Denna teknologi gör det möjligt att spela in data från rörelser hos till 
exempel en skådespelares ben, arm eller kanske fots position [2]. Detta genomförs av 
ett flertal specialkameror som lokaliserar punkterna, vilka är placerade på kroppens 
lemmar. Datan sparas sedan som digital punktdata på en eller flera datorers 
hårddiskar. Det kan vara miljontals punkter som sparas efter en tagning [7].  

Efter analysering av punktdata förs datan över på en 3D modell i ett 3D program 
för att återspegla skådespelarens rörelser. Rörelserna som spelas in används för att 
slippa animera och för att förbättra rörelserna eller för att komplettera animationen på 
det datorgenererade objektet [8]. 

Matchmoving utförs när det ska placeras in visuella effekter eller annan data som 
ska kännas som om det existerade i bilden redan vid inspelningen av en scen [3]. 
Genom att använda mjukvaror som PF-track [9] eller 3D Equlizer [10], hjälper de dig 
att analysera bilden och fästa punkter på olika positioner [3] [4]. Genom att få fram 
fasta positioner kan mjukvaran bestämma vad som är x,y och z led med hjälp av dig 
[3] [4].  
 
 

3:3 Keying  

Keying eller matting är en teknik där det filmas mot en blå eller grön skärm. I 
branschen och på engelska kallas skärmen för blue eller green screen [2] [3]. Det hela 
går ut på att filma ett objekt framför skärmen och att använda ett program som tar bort 
antingen den blå eller gröna skärmen [2]. Det kallas för Chroma keying när man väljer 
att ta bort en av de färgerna [11]. Det görs genom att utesluta den röda färgen ur den 
kända RGB skalan för att skapa en matte. Ögat ser inte dessa färger separat men det 
finns datorprogram som gör det [2].  

	  

3:4 Rotoscoping 

Rotoscoping bygger på en liknande teknik som keying. Istället för att välja bort en 
färg genom chroma keying markeras objektet, som ska tas bort eller inte tas bort med 
en mask. Masken kan bygga på ett flertal punkter som var för sig har en egen position 
och är animeringsbar i de flesta professionella rotoscopmjukvarorna. Det är oftast 
samma mjukvara som Compositing teamet använder [12]. Rotoscoping kan användas 
på ett flertal sätt. I till exempel en filmad miljö kan ett 3D objekt behöva röra sig 
bakom en filmad skådespelare eller annat förgrundsobjekt. Detta genomförs med en så 
kallad matt. Matten måste därefter röra sig exakt som objektet bildruta för bildruta. 
Det görs genom att använda den tidigare nämnda rotoscopingtekniken. Denna del i 
VFX processen är viktig för animerare som kompositionsartister och ligger därför i ett 
tidigt skede under produktionen. Ofta skapas en snabb version av denna mask för att 
ge animatörerna något att arbeta med så fort som möjligt.  Rotoscoping är ett 
tidsdödande arbete då varje punkt i masken animeras bildruta för bildruta, men dock 
viktigt och värt arbetet vid ett bra slutresultat [12] [13].  
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3:5 Matte panting 

Matte painting är till skillnad från mycket annat i visual effects värld en ren konstform 
från början [3] [14]. Craig Barron från matteworld berättar i artikeln matte painting in 
the digital age lanserad under siggraph 1998. 

 
”Matte World and other digitally-equipped studios have been able to offer directors the 
ability move the camera more freely by re-inventing 2-D matte painting with the help of 

processes made possible by computers.” [14] 
 

Det krävs att personen som ska måla bakgrunden till de visuella effekterna har en bred 
förståelse för hur ljus och perspektiv fungerar i verkligheten [3]. En bra matte painting 
ska sälja hela tagningen och lura åskådaren att det finns något som ej existerade under 
tagningens gång [1].  Matte painting hade från början ingenting att göra med datorer. 
Matte painting utfördes då på glaskivor för att addera element i en tagning. Konstnärer 
använde ursprungligen matt paintings för att lösa en mängd olika av filmens 
produktionsproblem. Idag använder vi nya tekniker för att lösa samma problem på ett 
mer kraftfullt och flexibelt sätt. Dessa nya tekniker har sina rötter i traditionell matt 
painting tekniker [14].  
	  

3:6 Digitala skulpturer 

Modeller är grunden för effekter. Utan dem skulle inte det gå att skapa denna magi. 
De är grunden för att ersätta det som inte finns i en tagning [1].  Det finns flera typer 
av modellerare och modeller. Du kan vara allt från en avancerad karaktärs modellerare 
till en mindre prestigefull ”hard surface” modellerare. Som modellerare är det viktigt 
att förstå hur ett hårt material är format och ser ut i verkligheten. Precis som det är 
viktigt för en karaktärsmodellerare att förstå topologi och hur den mänskliga kroppen 
ser ut och fungerar [3].  Modellerarna delas ofta upp i olika team, ett för organiska 
material och figurer samt ett team för modeller med hård yta. De som ingår i det 
organiska teamet har ofta en bakgrund från skulpturering. Det andra teamet som 
modellerar hårda ytor, som metall plast etc. kommer ofta från en industridesign eller 
arkitektbakgrund och modellerar allt från hus till vapen. Eftersom skapandet av 
modeller ligger väldigt tidigt i den digitala pipelinen är det ett bra komplement. Många 
modellerare i branschen är inte bara	  modellerare utan har även ett fält till de är bra 
inom. Till exempel kan en modellerare skapa modeller i början av arbetsflödet för att 
sedan förflyttas över till renderingsprocessen som tar plats i slutet av en pipeline [13]. 

 

3:7 Rigging 

När en karaktär eller modell är färdig modellerad är det dags att göra figuren, 
flygplanet eller vad det nu kan vara animeringsbar. Det kallas för riggning [13]. En 
riggare är personen som sätter skelett i tomma 3D mesher. Skelettet bygger på kotor, 
precis som i vårt egna skelett. En riggare riggar inte bara organiska figurer utan det 
kan egentligen vara vad som helst som en animerare ska få senare i ledet. Riggare 
bygger det skelett som animerare sedan kan använda för att animera figuren eller 
objektet efter önskemål [15]. Riggare måste kunna designa, testa och underhålla sina 
riggar under projektets gång. Att rigga kräver kunskap att vara flexibel och öppen för 
förslag från olika avdelningar och nya lösningar [3].   
 Riggning är olika för olika objekt i en scen. Riggning av en så kallad Hero 
Character är olik riggning av en Crowd Character. Den stora skillnaden är att en Hero 
Character måste gå att animera på ett mer utmanande sätt och har därför en mer 
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utvecklad rigg mot en Crowd Character. Detta gäller de flesta riggarna. Ju mer en 
karaktär eller farkost används desto fler kontroller krävs det än för de animerbara 3D 
objekten som enbart syns vid ett fåtal	  tillfällen [16]. 

	  
3:8 Animation 
	  
Animera är kunskapen om att få grafik att röra sig naturligt [2]. Det finns de som bara 
är karaktärsanimerare och det finns de som animerar till exempel simulationer. Förr 
animerades det inte på datorer utan det ritades bildruta för bildruta. Eller också 
animerades figurer med hjälp av stop motion teknik. Nu animerar animationsartister i 
3D program med hjälp av samma principer som i gamla dagar. En animerare animerar 
inte bara figurer som ska dansa eller springa. Yrket kan också innebära att rensa upp 
motion capture data och få de saker som inte spelats in med motion capture kamerorna 
att röra sig korrekt [8]. Liksom ögon och andra artiklar som appliceras efter 
inspelning. Trots det stadigt växande datoranimerade animationen existerar det 
klassiska animationsyrket fortfarande inte i samma utsträckning men det finns kvar 
[13]. 
 
	  
3:9 Effekter 

Effekterna är själva basen av visual effects. Det kan vara i stort sett vad som helst. Det 
kan till exempel vara laviner, hår, vattenstänk, rök, orkaner, eld eller tyg [13].  Det 
svåra med effekter är att de ofta blir väldigt tunga för datorn berättar Dean Wright, 
Bill WestenHofer, Jim Berney och Scott Farrar I artikeln The Visual Effects of The 
Chronicles of Narnia. De berättar även hur viktigt det är att en effekt verkligen passar 
in i tagningen. Effekten måste kännas äkta och passa in i filmens känsla [17]. Bara för 
att en effekt ser bra ut i mjukvaran betyder det inte att det gör det när det är renderat. 
Effekter som består av partiklar som de flesta effekterna gör till exempel rök, vatten, 
eld och snö är väldigt svåra att rendera enligt Alan Kapler från Digital Domain [18]. 

	  
3:10 Ljussättning 
	  
Ljussättningsteamet jobbar flitigt med allt från att ta fram looks till att färdigställa och 
ljussätta hela VFX tagningar. Detta steg i ledet är det som gör att renderingarna blir 
och ser ut som det önskade resultatet. Jermy Birn skriver i boken Digital Lightining & 
Rendering [13]: 
 
”The real lighting process begins when your layout is done: You know where your camera will 

be positioned and how the shot is composed, your animation is complete, and you can see 
where the characters will appear throughout the shot. Also, your shaders and textures are 

finished, so you can see how objects will respond to light.” [13] 
 

En ljussättares huvuduppgift är att se till så att karaktärer och scener kan renderas efter 
de mått som förväntas. När en ljustekniker får scenen kan han ändra den under tiden 
som ljussättningsprocessen fortlöper. Ett sådant exempel skulle kunna vara onödigt 
mycket detaljer på en karaktär i bakgrunden. Detta skulle medföra onödig 
renderingstid. Ljussättaren kan då sänka komplexiteten och resolutionen på karaktären 
så att den renderar snabbare samt håller tillfredställande kvalité [16]. 
 
 
 



 

               
 

9 

3:11 Rendering 
	  
Enda fram till renderingen är alla data som animerare och modellerare jobbat på ”ett 
moln av data” [2]. I renderingen beräknas all data i scenen och slutar i en bild [19]. 
Det kan vara en väldigt tidskrävande att beräkna denna bild beroende på hur detaljerad 
scenen är. För att effektivisera är det viktigt att personen som gör detta har bra 
förståelse för matematiken bakom det hela [3].  Boaz Liviny förklarar i boken Mental 
Ray for Maya, 3ds and XSI: 

 
”it’s important to remember that the ultimate goal of rendering a computer-generated image 
is to create realistic, finished surfaces by simulating the behavior of light in the real world” 

[20] 

Precis som ljussättning är rendering ett steg som gör att den renderade bilden ser ut 
precis som det förväntade resultatet [20].  

 

3:12 Compositing 

Digital komposition handlar om själva processen att integrera bilder från flera källor 
till en källa. Det gäller allt från stillbilder, animerade 3D objekt till rörlig film. Det 
viktiga inom den digitala kompositionen är att tittaren tror att allt i scenen blev 
fotograferat samtidigt [12]. Att komponera en bra bild handlar om struktur och en 
känsla för vad som gör en bra bild [21]. Det är i den så kallade composit, när alla 
element från VFX teamet slås ihop [3]. Om 3D element är renderade i ett flertal 
renderingspass, börjar kompositören att sätta samman passen med det filmade 
materialet, för att få en sammansatt bild som består av både de digitala elementen från 
3D avdelningen samt det riktiga filmfotot från inspelningsplatsen. När det är godkänt 
och klart tar nästa steg vid. Detta består av att göra 3D objekten oskarpa runt kanterna 
och färgkorrigera objekten mot det filmade materialet samt addera ett film gryn på de 
digitala objekten allt för att smälta in mer. I VFX studios måste de som jobbar med att 
komponera bilder också manipulera det filmade materialet. De kanske måste lägga in 
ett element som saknas eller ta bort ett annat som inte hör hemma i tagningen [13]. 
Inom 3D grafik betyder det oftast att göra en comp. Det betyder med andra ord att 
sätta samman ett flertal objekt och få dem att se ut som om de passar tillsammans och 
smälter in med bilden [3]. 
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4:Resultat 
 
 
4:1 Väntat resultat av min utförda studie 
 
Mitt resultat när detta examensarbete är färdigskrivet och metoderna analyserade, är 
att veta om det finns mer än ett sätt att arbeta på i ett VFX projekt. Hur det arbetas 
inom stora och små företag, finns det likheter och olikheter mellan olika företags sätt 
att arbeta på? 

 
 
 
4:2 Sekretess 
 
4:2:1 Intervjuer 
De intervjuade personerna har valt att vara anonyma med sitt efternamn för att de inte 
vill bli kontaktade av läsarna. Företaget vill gärna att läsarna istället kontaktar 
företagets kontaktpersoner för mer frågor eftersom deras arbete inte går ut på att 
informera om företaget i sig.  
 
 
4:2:2 Enkäter 
Personerna som deltagit i enkätundersökningen är helt anonyma.  
 
 
4:3 Intervjuer 

 
Under rubrikerna nedan redovisas resultatet från intervjuerna dels i en kort 
sammanfattning och dels i form av citat. En kortare sammanfattning av vad som är 
gemensamt mellan de olika intervjuerna läses under varje rubrik, följt av intervjuernas 
citat som sammanfattningen bygger på. I slutet av varje intervjucitat finns det en siffra 
inom parantes som indikerar från vilken intervju citatet kommer ifrån. Varje rubrik 
innebär en fråga som ställts vid intervjun. Jag har intervjuat fyra olika företag var av 
två mindre och två större. För att klargöra det mest väsentliga frågeställningarna i 
studien finns nio av intervjufrågorna redovisade i citat här nedan. Frågorna har 
vinklats lite olika beroende på företagens storlek. Antalet frågor i intervjuerna 
varierade mellan nio och arton beroende på hur mycket tid den intervjuade hade tid 
med. Det valdes ut nio frågor av arton på grund av jag ansåg de hade störst betydelse 
för studien. 
 
4:3:1 Vilka datorprogram använder ni? 
 
Den gemensamma nämnaren hos alla fyra företag är att de använder Autodesk Maya. 
Vissa använder det mer än andra, men det är definitivt det 3D program som är mest 
använt, följt av Softimage och Cinema 4D. Man kan se ett mönster mellan de mindre 
företagen som intervju tre och fyra representerar. De väljer att använda mindre 
komplexa mjukvaror än företagen i intervju ett och två som däremot föredrar tyngre 
program så som Maya, Softimage, Houdini eller egna program. Det som också är 
påtagligt är att resterande program är mer varierande. Alla företag använder Adobe 
After effects på något sätt i sina produktioner förutom Double Negative(intervju:2) 
som inte använder det. Double Negative är det största av företagen i alla intervjuerna 
och det syns tydligt att de utvecklat flest egna program av de företag som ingick i 
intervjustudien. Photoshop verkar även vara en viktig grundpelare i VFX 
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sammanhang. The Mill berättar att de använt Photoshop för texturering men går mer 
och mer över till The Foundarys textureringsprogram Mari. De mindre företagen 
understryker att de gärna använder Maya men gärna använder mer och mer Cinema 
4D för programmets enkelhet i mindre typer av projekt. 
 

 
”På Londonkontoret använder reklamavdelningen Maya, XSI(Softimage), Houdini, 
Realflow, Nuke och ibland After effects, men inte så ofta. För tracking använder vi 

3DEqulizer och PFtrack. Hos vår TV och film avdelning använder vi Maya, Houdini, 
Realflow, lite Fume FX, men inte så mycket, PFtrack och 3DEqulizer. På vårt kontor i 

New York är det samma som för Londonkontoret men i Los Angeles använder de enbart 
Maya och lite, väldigt lite Houdini. De programen är de huvudsakliga mjukvarorna där 
borta. Vi använder Mental Ray på alla kontor och vi renderar en del med Arnold med 

men Mental Ray är vår bas renderare. Förutom när vi renderar i Houdini då vi 
renderar med mantra. För texturering har vi använt photoshop mycket men Mari 

använder vi mer och mer. Jag tror att Mari kommer ta över den biten i framtiden.” 
(Tom, The Mill, Intervju nr:1) 

 
 

”På Double negative(Dneg) så är vårt huvud program Maya. Det är vår bas. Sedan har 
vi byggt många egna system för att det som artisterna ska göra ska vara effektivare. 

Men vi använder flera olika andra verktyg. Vi har ett eget utvecklad "fluid" simulator, 
Squirt, som är otroligt kraftfull. Den största fördelen med att ha en egen utvecklad 

sådan är att vi kan snabbt ordna buggar och implementera nya ”features” som 
artisterna behöver för att lösa svåra skott och simuleringar. För att sedan rendera 

dessa så måste de flesta simuleringarna vara volumetric renderade. Vi har utvecklat en 
egen sådan med. Den kallas DNB och hanterar utan problem runt 5 miljarder particlar 
samt voxel renderingar på runt ett voxel grid 2000x2000x2000 (det är det högsta som 

de har testat i alla fall).  Vi har också ”inhouse” lösning för hur vi ljussätter. Vårt 
system för att ljussätta kallar Rex. Det ar en egenutveckling av Pixars 

Renderman(prman). Där utnyttjar vi prman for själva renderingen men allt annat är 
egenutvecklat. Vi har även ett eget utvecklat roto-program för att göra det snabbare att 

få fram bra ”rotos”.”(Marcus, Double negative, Intervju nr:2) 
 
 
 

”Sean: - Det är väldigt blandat faktiskt. Allt beror på projektet och hur mycket tid vi 
har. Vi jobbar framför allt i Maya om vi jobbar i 3D men det blir mycket After Effects 
nu när det varit Motion Graphics. När vi jobbar med 2D animation och film blir det 

mest After Effects. Vi har programmen, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Cinema 4D, 
After Effects och Photoshop. Det är standard för det vi jobbar med kan man säga. Vi 

har börjat använda Cinema 4D mycket på slutet. Det beror som jag sagt tidigare 
mycket på vilket projekt det handlar om. Om det är det enklare 3D element använder vi 
Cinema 4D, annars Maya. Ska vi skulptera använder vi Mudbox. Många använder Z-

Brush men vi använder faktiskt Mudbox. Photoshop använder vi i huvudsak för att 
texturera och i After Effects komponerar vi 3D elementen eller gör Motion Graphics. 
Det är vad vi i huvudsak använder programmen till.” (Sean och Richard, Post Film 

VFX, Intervju nr:3) 
 
 

”Alla Adobe program i stort sett. Mest använder vi After Effects. Lite Maya använder vi 
men när det kommer till 3D använder vi mest Cinema 4D. Detta för att det går fort att 
göra enkla saker i det. Programmet Maya är väldigt bra, det går att göra egentligen 

vad som helst i Maya. Däremot tar det otroligt mycket längre tid om det skall göras små 
enkla saker. Jag tycker att det är en lagom programsvit för ett sådant här mindre 
företag. Vi kan göra det mesta med de program vi har. De vi hyr in använder mest 

Maya och XSI(Softimage) för 3D.” (Martin, Ligistfilm, Intervju nr:4) 
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4:3:2 Är piplinen hos ett filmbolag verktyget som får det att fungera? 
 
Pipelinen har ett striktare syfte för stora företag jämfört mot ett mindre företag. Tom 
från The Mill berättar om att kvalitén inte egentligen har med pipelinen att göra. 
Pipelinen får allt att fungera smidigt men är främst till för att organisera tagning för 
tagning och skapa struktur genom projekten. Ju större projekt desto viktigare blir det 
med en pipeline. De mindre företagen i intervju tre och fyra berättar om att eftersom 
de har större insikt i hela projektet har de inte behövt en pipeline på samma sätt som 
ett större företag som intervju ett och två representerar.  
 

”Visuella effekter har alltid varit ett väldigt komplicerat område. Pipelinen har därför 
också utvecklats i takt med själva området. Man kan se många mindre företag göra 

väldigt bra arbeten utan att knappt ha en pipeline. Men hos större företag inom 
filmindustrin är pipelinen massivt stor och ska hantera tusentals skott. I en reklamfilms 
pipeline kanske det krävs flexibilitet. Där kan man märka att det krävs mindre pipeline, 

mer tid och flexibilitet för att det ska fingera på reklamjobb. En pipeline har mycket 
större funktionalitet på ett större företag som Pixar eller Disney där pipelinen både är 

massiv och viktig. Allt beror på skalan av projektet. När projekten är större blir det 
viktigare att ha en större kontroll på allt som ska hända eller har hänt, än när det är ett 

litet reklamprojekt.”(Tom, The Mill, Intervju nr:1) 
 

”Både ja och nej. Pipelinen är ett verktyg, precis som Maya/3ds Max är ett. Det som 
gäller är att alltid göra det bästa utifrån vad verktyget kan erbjuda. Som det ser ut hos 

oss och vår uppbyggnad så är svaret ja. Här är allt så integrerat i varandra. Det en 
modellerare sitter och gör får jag som ljussätter direkt. När de har gjort färdigt 

modellerna då blir min scen automatiskt uppdaterad. Detta gör att vi kan jobba mycket 
snabbare och i flera iterationer. Det ger ett mer också ett kvalitativt resultat. Men det 
finns dock andra stora företag som inte har en värst flexibel pipeline. Artisterna blir 

hindrade och kan inte göra det som de skulle kunna göra inom tidsramen om de fått ett 
så effektivt sätt att arbeta på som möjligt.”(Marcus, Double negative, Intervju nr:2) 

 
”Richard: - På ett större företag har ofta de som jobbar där en mer specifik uppgift. En 

kille som sitter som kompare kanske inte har en aning vad som kommer från 3D 
avdelningen. Han får filer som han ska sätta ihop och skicka vidare till nästa kille. Då 

blir det viktigt med en bra pipeline. På vårt företag däremot sitter vi en meter ifrån 
varandra och vi är båda med och har full uppsyn över hur projektet utvecklar sig under 

hela vägen ända till slutprodukt. Jag och Sean gör allt, vi pitchar idéer, vi gör 
storyboard, ja vi tar helt enkelt projektet från A till Ö. 

 
Sean: - Stora företag har ett annat arbetssätt än vad vi har. Där kan en kompare sitta 

och jobba på något som inte är klart ännu, och få uppdateringar när dessa finns 
tillgängliga. Det jobbas inte så linjärt som många vill tro. Deras pipeline betyder mer 

att de kan jobba fram och tillbaka. De jobbar inte på det viset att en modellerare 
modellerar klart först, sen skickas det till en texturerare, där efter skickas det till en 

ljussättare, etc. Det går fram och tillbaka många gånger innan det anses klart. 
 

Richard: - Pipeline är verkligen inget unikt i vår bransch. Det finns i stort sett hos alla 
företag. Ju större företaget desto viktigare är det. 

 
Sean: - Vi har ingen bestämd pipeline men vare sig vi vill eller inte har vi det på ett sätt. 

För oss handlar allt om typen av projekt. Vi har en ny pipeline varje gång.” 
(Sean och Richard, Post Film VFX, Intervju nr:3) 

 
 

”Den största skillnaden är nog att deras arbete är mer anpassat till en pipeline. Jag 
och Ligistfilm skulle säkert kunna använda samma program som de använder för varje 

liten del på ett stort företag. Till exempel skulle jag kunna använda Nuke för att 
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komponera all 3D jag gör, men det skulle bli väldigt dyrt att köpa in ett program för 
varje syfte. 

Jag tror att på ett större företag är alla inriktade på vad de gör. Då blir pipelinen viktig 
för att få varje liten del att funka med nästa steg i ledet. Hos oss är vi så få och måste 

kunna göra i stort sätt allt genom hela projekt och då är det bättre med ett enklare och 
bredare program som kan hantera det.”(Martin, Ligistfilm, Intervju nr:4) 

 
 
4:3:3 Tror du att ett företag i den här branschen kan fungera utan en 
pipeline?  
 
Alla som ingått i intervjustudien förutom Double Negative säger att det går att arbeta 
utan en specifik pipeline, men att det inte är tidseffektivt utan en pipeline. Marcus på 
Double Negative tror inte att ett företag i den skalan som Double Negative är kan 
arbeta utan en pipeline. Tom från The Mill menar att det förmodligen skulle gå att 
arbeta utan en direkt pipeline, men att det skulle vara väldigt ineffektivt och därför ett 
väldigt dyrt sätt att arbeta på. De mindre företagen, Ligistfilm och Post Film VFX 
berättar om att de inte har en pipeline idag, men att det förmodligen skulle kunna 
snabba upp arbetet med en fungerande pipeline. Post Film VFX berättar också att det 
är annorlunda för mindre företag som har uppsyn över ett helt projekt. 
 

”Jag tror att vi skulle kunna göra det, men det skulle inte vara gynnsamt och skulle nog 
strula till arbetsflödet ganska mycket. Jag tror att ordet pipeline kan misstolkas ganska 

ofta, men definitivt skulle arbetsflödet missunnas av att strunta i struktur. Det skulle 
förmodligen gå ut väldigt mycket över det ekonomiska, då det inte skulle finnas mycket 
till struktur över projekten. Jag skulle säga att det skulle gå, men det skulle bli väldigt 

dyrt.” (Tom, The Mill, Intervju nr:1) 
 
 

”Det är en tvetydig fråga då allt som innefattar att få en uppgift och leverera ett 
resultat är en indirekt pipeline. Men nej, jag tror inte att ett företag inom vår bransch 
kan överleva utan att låta sig specialisera sig. "Out of the box" fungerar för individer 
men inte om det är ett företag som försöker vara effektivt och få mer gjort på mindre 

tid”(Marcus, Double negative, Intervju nr:2) 
 

 
”Richard: - På ett större företag har ofta de som jobbar där en mer specifik uppgift. En 

kille som sitter som kompare kanske inte har en aning vad som kommer från 3D 
avdelningen. Han får filer som han ska sätta ihop och skicka vidare till nästa kille. Då 

blir det viktigt med en bra pipeline. På vårt företag däremot sitter vi en meter ifrån 
varandra och vi är båda med och har full uppsyn över hur projektet utvecklar sig under 

hela vägen ända till slutprodukt. Jag och Sean gör allt, vi pitchar idéer, vi gör 
storyboard, ja vi tar helt enkelt projektet från A till Ö. 

 
Sean: - Stora företag har ett annat arbetssätt än vad vi har. Där kan en kompare sitta 

och jobba på något som inte är klart ännu, och få uppdateringar när dessa finns 
tillgängliga. Det jobbas inte så linjärt som många vill tro. Deras pipeline betyder mer 

att de kan jobba fram och tillbaka. De jobbar inte på det viset att en modellerare 
modellerare klart först, sen skickas det till en texturerare, där efter skickas det till en 

ljussättare, etc. Det går fram och tillbaka många gånger innan det anses klart. 
 

Richard: - Pipeline är verkligen inget unikt i vår bransch. Det finns i stort sätt hos alla 
företag. Ju större företaget desto viktigare är det. 

 
Sean: - Vi har ingen bestämd pipeline men vare sig vi vill eller inte har vi det på ett sätt. 

För oss handlar allt om typen av projekt. Vi har en ny pipeline varje gång.” 
(Sean och Richard, Post Film VFX, Intervju nr:3) 
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”Vi har ingen färdig pipeline här, och inte heller någon pipeline som är vår egen Ligist 
Film pipeline. Vi vill bygga upp en sådan pipeline. En pipeline som skulle fungera för 

alla våra jobb och samtidigt vara funktionell för oss. Men vi har tyvärr inte tid att 
bygga en sådan pipeline. Egentligen skulle det behövas en anställd enbart för att bygga 

upp en sådan. 
Vi jobbar utifrån en bas av program och standarder. Vi använder Maya, Cinema 4d och 

After effects som program och får allt filmmaterial antingen från Red kameror eller 
DSLR kameror. Där efter anpassar vi oss väldigt mycket efter projektet i sig. Våra 

projekt är alltid väldigt olika. 
När vi får det filmade materialet konverterar vi det till ett klippvänligt format. Sedan får 
jag det och lägger det i After Effects. Då byter jag ut de filerna mot originalfilerna och 
konverterar nya med en för färgkorrektion. Det gör vi för att det går mycket snabbare 
att jobba i en konverterad fil än i originalfilen. Ofta jobbar vi online och då krävs det 

bantade filformat för att snabbt kunna få feedback på våra projekt från köparen, och de 
vi jobbar med på projektet. Därefter skickas det till 3D artisten som ska placera 3D 

objekt på det filmade materialet. Om det behöver trackas görs det innan 3D’n skapas 
och placeras. Det vi inte har gjort är att färgkorrigera scenerna vi skickar innan vi 

skickar dem till den person som ska sköta 3D’n i just det aktuella projektet. Det borde vi 
kanske göra men vi har inte gjort det. Det skulle göra det enklare för 3D artisten att få 

3D objekten att passa i den slutgiltiga tonen på scenen.”  
(Martin, Ligistfilm, Intervju nr:4) 

 
 
4:3:4 Kan du förklara vad en pipeline är och vad den gör hos ett företag 
inom film och reklambranschen? Frågan gäller endast de som har en 
pipeline. 
 
The Mill och Double negative säger att en pipeline är ett sätt att artbeta effektivt och 
strukturerat på. The Mill menar att en pipeline egentligen är ett begrepp som ofta kan 
misstolkas. De säger att det är ett sätt att arbeta mellan varandra inom stora projekt. 
Hos The Mill har de strukturerat upp sin pipeline på det sätt att varje punkt och artist 
ska effektiviseras för bästa möjliga resultat. 
 

”Jag tror att för ett företag som The Mill, vårt sätt att arbeta på mellan varandra, det 
är egentligen det en pipeline är! Det är hur våra projekt styrs genom hela projektet. 

Hur det styrs mellan alla olika avdelningar på företaget. En pipeline är helt enkelt till 
för att få arbetet att fungera mellan alla som arbetar med projektet. Det skulle kunna 

sägas att den finns för att kunna effektivisera arbetet. Det är väldigt olika beroende på 
vilket företag du arbetar på. Men vår pipeline är framtagen för att få ut så mycket som 

möjligt av våra artister, och för att få de att kunna gör det som de gör bäst, att 
framställa fantastiska bilder och scener. För att vi ska kunna hålla tid och budget är det 
viktigt att artisten inte sitter å undrar över vilka filformat det ska sparas i. Vi vill inte att 

de ska behöva tänka och om de ska spara i en Exr fil eller inte beroende på vilken 
mjukvara det använder. Det slutar med som jag sa att det ska vara effektivt och enkelt.” 

(Tom, The Mill, Intervju nr:1) 
 

”En pipeline, i sin tekniska kontext, är när man har ett skott som ska göras går igenom 
flera steg och blir "skyfflad" igenom olika delmoment för ett smidigare arbete.” 

(Marcus, Double negative, Intervju nr:2) 
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4:3:5 Tror ni att ni arbetar på det mest effektiva sättet hos er idag, eller 
skulle det gå fortare och smidigare om ni fick en färdig pipeline att 
arbeta efter? Frågan gäller endast de som inte har en pipeline. 
 
De som inte har en pipeline idag, vilket är de mindre företagen Ligistfilm och Post 
Film VFX (intervju nr:tre och nr:fyra), tror inte de arbetar på det mest effektiva 
arbetssättet genom ett projekt. Allt är beroende på skalan på projektet och antalet 
anställda. De menade samtidigt att på den småskaliga produktionen, som de oftast 
arbetar med, inte skulle gör någon större skillnad och att det skulle vara allt för dyrt att 
ha en fullt fungerande pipeline. 

 
”Richard: - Det tror faktiskt inte jag. Det skulle nog gå smidigare med en pipeline, men 
då krävs det nog mer människor. Det skulle börja bli mer effektivt om vi säg vara några 
som hade en specifik position. Då skulle det nog verkligen löna sig. Samtidigt är det inte 

riktigt möjligt att göra så på ett så här litet företag. 
 

Sean: - Allt beror på hur du definierar en pipeline. Jag tror inte att det skulle bli 
effektivare. Precis som Richard sa behöver vi vara flera personer. Någon skulle behöva 
sköta pipelinen till exempel. Mitt svar är därför nej, det skulle inte vara effektivare för 

oss.” (Sean och Richard, Post Film VFX, Intervju nr:3) 
 

”Vi är ett företag som fortfarande växer. Det arbetssätt vi följer fungerar väldigt bra just 
nu. Om vi skulle växa ytligare skulle vi definitivt behöva en pipeline. Mest för att slippa 

att ödsla tid på att tänka på hur vi ska göra det ena eller det andra. Jag tror inte att 
jobben skulle bli bättre med en pipeline men det skulle definitivt gå både enklare och 

fortare att jobba. Det hade varit skönt att slippa ödsla tid på filkonverteringar och 
liknande saker. Självklart är det bäst att automatisera så mycket som det går.” (Martin, 

Ligistfilm, Intervju nr:4) 
 
 
4:3:6 Hur går det tillväga i ett projekt hos er idag? 
 
Det är tydligt att alla projekt är olika hos samtliga bolag och för varje projekt hos de 
olika företagen. De som valde att svara på frågan svarade väldigt olika och det visar 
att de valt att arbeta olika från början. The Mill har en mer etablerad väg genom sina 
projekt än de mindre företagen då de i citatet berättar att du tagit fram ett system för 
just ett karaktärsprojekt. Ligistfilm arbetar som vi kan läsa på ett annorlunda sätt mot 
de andra mycket för att de själva filmar projekten och bär projektet genom alla led 
fram till leverans då Post Film VFX.  
 
 

”Det är mycket beroende på vad för typ av projekt det är. Oftast får vi ett manus först. 
Sedan sätter vi oss ner, regissör, en producent och en artist inom det området som 

projektet rör. Där efter kommer stadiet när en budget läggs upp samt ett test med vad 
vi vill leverera. Sedan kommer filmningen, som vi oftast är med på, för att se till att vi 

får det vi behöver. 
Säg att det är ett projekt där en 3D karaktär ska placeras på det filmade materialet. 

Vi försöker vi göra klart 3D karaktären samtidigt som det filmas. När de filmade 
scenerna kommer in till The Mill trackas de så att animerarna kan börja arbeta så 
fort som möjligt. Medan animerar teamet arbetar på det trackade filmmaterialet 

börjar en ljus och renderings artist arbetar på att finna den så kallade looken på det 
projekt som efterfrågats. Direkt när animatörerna är färdiga med sitt arbete skickas 

scenen över till vårt ljus och renderings lag, genom vårt caching system. Ibland 
börjar renderingsfolket redan innan animeraren är klar. Det kan vi göra tack vare 

cachingsystemet vi tagit fram. Men självklart är det bäst att rendera och ljussätta den 
slutgiltiga renderingen med den färdiga animationen. De renderade bilderna skickas 

där efter från 3D laget över till vårt compositing team som då kan börja sätta ihop det 
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färdiga 3D materialet och få ut den slutgiltiga bilden på det filmade materialet. Det är 
den mest effektiva lösningen för ett karaktärsprojekt. 

Bygg källan, tracka det filmade materialet, animera på det filmade materialet, medan 
animerarna jobbar tas en look fram samt en generell ljusrigg. När animationen är 

klar renderar vi samtidigt som vårt compositing team börjar med det första 
renderade. Det sista steget överlappar oftast varandra.” (Tom, The Mill, Intervju 

nr:1) 
 

”Sättet vi jobbar på är att allt är uppbyggt på vad som kallas dnAssets. Dessa laddas 
dynamiskt in när de ska renderas och vi har flera lod av dem. Allt från lod_P som är 
proxy modellen upp till lod_A som är modellen som kan stå upp vid närbilds skott. Så 

vad som visas i Maya är oftast en approximativ modell oftast runt lod_C-D. Detta 
system använder alla även fx så de ser en representation av deras kollisionsobjekt 

men simulerar med högre geometri på farmen. Så allt är flytande och 
interaktivt.”(Marcus, Double negative, Intervju nr:2) 

 
 
 

”Sean: - När vi gjorde en reklamfilm för företaget Klarna. Fick vi egentligen alla 
resurser. Storyboard, Voice over, illustrationer, etc. av beställaren. Det vi skulle göra 

var att animera och sätta ihop det hela. Då delade vi upp arbetet. När vi båda var 
klara med våra delar satte vi ihop arbetet tillsammans. Det var vissa 3D element som 
vi först gjorde, stoppade in dem i After Effects. Den beställningen kom mitt i projektet. 

Det är ofta så, beställaren kommer efter det att de sett de första provrenderingarna 
och vill ändra på saker. Det strular så klart alltid upp pipelinen. 

 
Richard: - Ofta är det tyvärr så att vi får en halvfärdig story och börjar jobba. Under 
tiden vi arbetar kommer det nya saker som gör att vi måste backa i projektet. Då blir 

det ingen direkt struktur.” (Sean och Richard, Post Film VFX, Intervju nr:3) 
 

”Vi jobbar utifrån en bas av program och standarder. Vi använder Maya, Cinema 4d 
och After effects som program och får allt filmmaterial antingen från Red kameror 
eller DSLR kameror. Där efter anpassar vi oss väldigt mycket efter projektet i sig. 

Våra projekt är alltid väldigt olika. 
När vi får det filmade materialet konverterar vi det till ett klippvänligt format. Sedan 

får jag det och lägger det i After Effects. Då byter jag ut de filerna mot originalfilerna 
och konverterar nya med en för färgkorrektion. Det gör vi för att det går mycket 

snabbare att jobba i en konverterad fil än i originalfilen. Ofta jobbar vi online och då 
krävs det bantade filformat för att snabbt kunna få feedback på våra projekt från 

köparen, och de vi jobbar med på projektet. Därefter skickas det till 3D artisten som 
ska placera 3D objekt på det filmade materialet. Om det behöver trackas görs det 

innan 3D’n skapas och placeras. Det vi inte har gjort är att färgkorrigera scenerna vi 
skickar innan vi skickar dem till den person som ska sköta 3D’n i just det aktuella 
projektet. Det borde vi kanske göra men vi har inte gjort det. Det skulle göra det 

enklare för 3D artisten att få 3D objekten att passa i den slutgiltiga tonen på scenen.” 
(Martin, Ligistfilm, Intervju nr:4) 
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4:3:7 Skulle du säga att kunskapen att kunna jobba i grupp är viktigare 
än individuell färdighet hos er? 
 
Det framkommer hos samtliga företag att det är viktigt att kunna arbeta i grupp, men 
det är också väldigt tydligt att det är ett tekniskt arbete där varje person fyller en viktig 
del i ett stort eller litet team. Att arbeta är i grupp är viktigt men det absolut viktigaste 
är självklart att vara bra i sin arbetsuppgift. Tom från The Mill säger ”Allt vi arbetar 
med här på företaget är ett grupparbete”. Det berättar mycket om hur personalen 
arbetar på The Mill. Även Martin på Ligistfilm berättar ”Allt inom film och reklam 
handlar egentligen om team work”. 
 
 

”Det är lite av båda delarna, men självklart är att jobba i grupp det viktigaste. Utan 
det stora grupparbetet som varje produktion faktiskt är skulle inget fungera. Allt vi 
arbetar med här på företaget är ett grupparbete, oavsett om det är redigering eller 

vad det nu är vi jobbar med.”(Tom, The Mill, Intervju nr:1) 
 

”Det är en väldigt svår fråga att svara på...  Det beror otroligt mycket på vad 
uppgiften framför dig är. Här bygger vi upp våra uppgifter genom att bryta ner 

"skottet" till väldigt små delar. Först så har vi det uppdelat i 2D och 3D. I 3D delen sa 
har vi från början till slut. Matchmove (camera tracking), body tracking, modelling, 

UVing, texturing, rigging, animating, look developing (shading), lighting och 
rendering. Många av dessa går att utföra parallellt med varandra och 

det gör att själva produktionstiden blir mindre. Om vi tittar på att jobba mer inom 
gränserna av ett team så skulle jag nog våga säga att det är väldigt värdefullt att 

alltid kunna ta kritik 
(även om personen är en som har mindre erfarenhet, oftast så ser den 

andra personen det ur en annan synvinkel från alla håll). Sedan blir det oftast bäst 
resultat om man arbetar i team för alla tar med sig något specifikt som man oftast inte 

själv tänkt på. Så för att svara på frågan: här på Dneg så är det viktigt att alltid 
rapportera vad man gör till sin teamleader, men samtidigt vara självständig så att om 
man är färdig med sin uppgift så letar man efter mer uppgifter att göra även om det 
leder till att man gör sånt man inte är van vid.” (Marcus, Double negative, Intervju 

nr:2) 
 
 

”Sean: - Det är lite både och. Du får inte ett jobb om du är dålig men väldigt social. 
Du måste kunna leverera det din beställare eller chef vill ha, annars fyller du inte din 

funktion. 
 

Richard: - Är du halvduktig och väldigt social kan du säkert överleva.” 
(Sean och Richard, Post Film VFX, Intervju nr:3) 

 
 

”Det är väldigt viktigt att jobba bra i grupp. Allt inom film och reklam handlar 
egentligen om teamwork. Det är viktigt att hela projektet flyter på. Det spelar ingen 
roll om du är bäst i världen på 3D, om du inte kan kommunicera med personen som 

säger vad du ska göra. 
Allt vi tar in här i huset ska ut till någon kund. Det ska gå igenom olika 

processer. Oberoende av vad de här processerna är kan det finnas en flaskhals som 
saktar ner hela pipelinen. Säg att alla är jätte duktiga men egoister och dåliga på att 

prata med varandra, då kommer det ändå aldrig bli ett bra resultat. Arbetet är 
beroende av båda sakerna. Både grupp och individ är viktiga, men är det en bra 

grupp kan de i gruppen alltid hjälpa varandra.” (Martin, Ligistfilm, Intervju nr:4) 
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4:4 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen redovisas med hjälp av grafer, löpande text och citat från de 
som ställt upp i undersökningen. Citaten är på engelska, vilket är de svarandes egna 
ord. Mer information finnes i enkäten i punkt 7:1 
 
 
 
4:4:1 Vilka datorprogram tror studenter att branschen använder i sitt 
arbetsflöde? 
 
Vi kan se i figur 2 att studenter tror att Atoudesks Maya är det vanligaste 
datorprogramet för att skapa 3D grafik för visuella effekter. Efter Maya tros 
Autodesk’s 3Ds Max och Sidefx,s Houdini vara lika mycket använt, följt av Maxon’s 
Cinema 4D. 
 Den vanligaste mjukvaran för matchmoving (tracking) tros vara The Foundrys 
Nuke(X), följt av Pixelfarm’s PF Track. Mocha(Pro), Maya Matchmover, The 
Foundrys Camera tracker plug in för Adobe After Effects  som vi kan se i figur 3. 
 Vilket ”compositing” program som är vanligast i VFX branschen förefaller vara 
klarare än i de övriga programområdena. 63% menar att Nuke är vanligast följt av 
After Effects som fick resterande röster (figur 4). 
 Pixars egentillverkade renderingsmotor Render Man valdes flest gånger av de 
som fullföljde enkätundersökningen som vanligaste rendering programet inom VFX.  
Följt av Chaus Grops renderingsmotor V-Ray och där efter Mental Images Mental ray 
och sist Refractiv Softwares Octane Render  
(Figur 5). 
 De flesta tror att Adobe Photoshop används flitigast som textureringsverktyg där 
efter följt av Z-brush, The Foundrys Mari och sist Mudbox (Figur 6). 
 

 
 

Vilken 3D mjukvara tror du är vanligast inom VFX branschen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2 (bilaga 2) 

 
 
 
 
 
 



 

               
 

19 

 
 
Vilket Matchmoving(tracking) datorprogram tror du är det vanligaste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 3(bilaga 2) 

  
 
 
 
 
 
 
Vilket ”Compositing software” tror du är vanligast i VFX branschen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4(bilaga 2) 
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Vilken renderingsmotor tror du är vanligast i VFX branschen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5(bilaga 2) 

 
 

 
 

 
 
Vilken texturerings mjukvara tror du är vanligast i VFX branschen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6 (bilaga 2) 
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4:4:2 Vad tror du en pipeline är? 

 
Många av de som fyllde i enkäten tror att en pipeline handlar om att arbeta effektivt 
tillsammans. I citaten nedan ser vi några av de som svarat på frågan ”Vad tror du en 
pipeline är?”. 

 
 

”So a group of people can co-op well with a project.” 
 

”Organisation, overview, multitasking and above all dependability.” 
 

”Create a good linear workflow with everyone doing their part.” 
 

 
En del tror att det mer handlar om att effektivisera arbetsflödet och att arbeta 
smartare. 

 
”To get a finished product in the smartest, fastest and best possible way.” 

 
”To increase effectivity and make workflow faster. This makes the resemblance to the phrase 

"industry" to get even closer to what it represents as it truly is a manufacturing process of 
visual wares.” 

 
 

 
 

 
 
4:4:3 Är en pipeline ansvarig för strukturen på ett projekt, oavsett 
storleken? 
 
 
Alla förutom en person, som svarade på enkäten, trodde att en pipeline är orsaken till 
en bra struktur genom ett projekt. Den som inte trodde att pipelinen vara ansvarig 
oavsett vilken storlek menade att ” No, size matter”, vilket betyder att storleken spelar 
roll. Under följer några citat som menar att en pipeline är ansvarig för en bra struktur.  
 

”Indeed it is. Without the right tools for any project it would really be a hassle to complete 
them.”   

 
”A good pipeline is important for a good structure no matter the size of the project.” 

 
”Yes because it is the timeline/schedule of a project. You know it you are on time with a 

project by knowing which part you the pipeline you are up to.” 
 

”Even if it's a one man project the a pipeline would be required to save time. Of course you 
can skip on planning a specific pipeline, but it would probably end horrible. What i mean 

is, try doing a 3d-tracking without doing any filming first.” 
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5:Diskussion 
 
 
5:1 Resultatdiskussion 
 
5:1:1 Program 
 
Det går absolut att se att de som svarat på enkäterna har ganska stor förståelse vad en 
pipeline är och vilka program som företagen använder i sina produktioner. Det 
kommer upp ett fåtal mjukvaror som inte fanns med som alternativ i enkätstudien, så 
som match moving programmet 3D equalizer som används för tracking hos The Mill. 
Dock berättar Tom från The Mill att de även använder PF Track som var det 
alternativet hamnade på enkätundersökningens andraplats när det kommer till vilket 
match moving program som är vanligast i VFX produktion. I varje delmoment blev 
vissa mjukvaror som inte nämndes i intervjuerna valda som vanligast i branschen. Det 
samma gällde vissa intervjuer där de nämnde program som inte fanns med i 
enkätundersökningen. Det kan ses som att det försvagar studien när inte alla 
datorprogram som tas upp i intervjerna finns som tydliga alternativ i själva 
enkätstudien, men det kan också ses som att det stärker resultatet att det är upp till 
företaget och personerna hur de väljer att arbeta.  

Enkätundersökningen och intervjupersonerna var överens om att 
Autodesk Maya var det 3D program som används mest för VFX just nu. Därefter 
stämde det inte så bra med XSI(softimage) som två företag som intervjuades använde 
men ingen som fyllde i enkäten trodde användes inom branschens. Houdini är ett 
program som används hos The Mills VFX team. The Mill använder mest Maya i sina 
produktioner men använder även Houdini vilket stämmer ganska bra överens med 
enkäterna där Houdini hamnade på ett delat andra val tillsammans med 3Ds Max. 
Inget av företagen i intervjuerna använder 3Ds Max i sin pipeline. De båda mindre 
företagen använder Cinema 4D till vissa delar vilket även stämmer överens med vad 
personerna i enkätstudierna trodde om Cinema 4D som blev de som fyllde ut enkätens 
sista val.  

Pixars renderings motor Render Man tror enkätundersökarna är vanligast när det 
renderas för VFX. Det vara bara Double Negative som använder Render Man av de 
som ingick i intervjustudien. Jag vill poängtera att Dneg använder en egen version av 
Render Man. Men renderingsmotorn bygger på Render Man.  

Double negative är det största företaget inom visuella effekter av de som 
intervjuats, på det sättet kan det kanske vara på det viset att enkätundersökningen 
stämde ganska bra överens med intervjuerna. Då Render Man kanske rent procentuellt 
renderar flest bilder per år om man tar skalan på företag i åtanke. The Mill, Post Film 
VFX och Ligistfilm använder standardutbudet från Autodesk och renderar där med 
Mental Ray. Mental Ray kom på en tredje plats i enkätundersökningen. Eftersom det 
var 75% utav företagen i intervjuerna som använde Mental Ray och att det följer med 
Mayas grundutbud stärker att enkätundersökningen inte stämde överens med min 
övriga studie som indikerar att Mental Ray är den vanligaste renderingsmotorn inom 
VFX just nu. Eftersom det intervjuats få företag i olika skalor kan resultatet vara en 
aning missvisande. Det visar däremot att många olika program används inom en 
pipeline och kan därför utesluta att det finns ett sätt att arbeta på när det gäller 
datorprogram inom VFX. The Mill använder över tio program i sin pipeline och det 
säger att det program som är bäst för varje del av projektet används när det som mest 
behövs. Det stärks även av de andra företagen som använde mängder med olika 
program. Dneg bygger sina egna program för att få det program de behöver vilket 
säger att mycket angående vilket program som är bäst just nu.  
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5:1:2 Pipeline 
 
De som intervjuats har en gemensam syn på hur arbetet ska ske runt ett projekt. Det 
skall vara tidseffektivt och enkelt att jobba mellan varandra i grupp. På The Mill har 
det tagit fram ett eget system för att effektiviserat sin pipeline. Marcus från Double 
Negative berättar om deras källor som delas in i olika steg beroende vad det är för typ 
av objekt de arbetar med. Allt för att de ska kunna arbeta oavbrutet på alla 
arbetspositioner. De mindre företagen, Ligistfilm och Post Film VFX, arbetar idag 
utan en teknisk pipeline men det är tydligt att de arbetar i en föredragen ordning och 
märker att det kan bli tidsineffektivt vid ändringar.  

Enkätundersökningen visar att de som deltagit i den har till störst del svarat att 
en pipelines syfte är att få alla inom ett VFX projekt att arbeta smidig mellan varandra 
samt effektivisera sättet att arbeta på. Det märks att det talas mycket om det här ämnet 
eftersom det finns mycket litteratur inom ämnet hur ett projekt går till väga. Det som 
är tydligt är att litteraturen inte specificerar en pipeline exakt steg för steg utan mer 
hur den generellt är uppbyggd.  

Precis som vi ser i intervjuerna och i enkätundersökningen är det olika vem du 
frågar vad en pipeline är och hur en pipeline fungerar. Data från intervjuerna indikerar 
på att stora företag arbetar med pipeline och mindre företag använder inte en pipeline 
som filhanterare utan använder ordet pipeline mer som ett ord för team work. Tom på 
The Mill menar att ordet pipeline ofta misstolkas. Dneg menar att en pipeline är ett 
verktyg precis som alla datorprogram som används genom ett projekt i sin ”tekniska 
kontext”. Sean och Richard på företaget Post Film VFX menar att eftersom de är ett 
litet företag skulle inte en teknisk pipeline göra någon större skillnad. Men de föredrar 
att arbeta strukturerat vilket en pipelines uppgift är enligt Dneg, The Mill, Ligistfilm 
och enkätundersökningen.  

Det är både tydligt och otydligt om en pipeline är ett måste för att effektivisera 
ett VFX företags arbetsmetod. Det lyser igenom att en pipeline är till för att det ska gå 
lättare att tjäna mer pengar på varje projekt. Litteraturen i litteraturstudien menar att 
tidsramen krymper för VFX projekt och det gör även budgeten, men resultatet 
förväntas vara bättre. Mycket därför kan det vara på det viset att en pipeline är ett 
måste på ett stort projekt. Struktur och enkelhet verkar vara en viktig faktor hos The 
Mill och Dneg. The Mills arbetssätt är utformat för att få ut mest möjligt av varje 
artist på företaget för minst möjligt arbete. Ordet pipeline visar sig innebära många 
olika saker beroende vem du frågar och vilket företag du arbetar på.  
 
 
5:1:3 Resultat 
 
I de två rubrikerna ovan diskuteras det två olika sätt att se på vad VFX handlar om. I 
de båda diskussionerna kan det ses en koppling mellan program som det arbetas med 
inom själva produktionen och diskussionen om vad en pipeline är och hur den kan 
användas. Eftersom pipelinen eller arbetssättet som det kan ses vara är beroende av att 
det ska finnas ett fysiskt material att slussa genom pipelinen måste de finnas i 
symbios mellan mjukvara och anställd. Programmen skapar data genom att få data 
genom pipelinen som i sin tur ger det resultat som förväntas av den person som 
beställt produktionen, där med resultaten som hänger på att en pipeline eller 
arbetsmetoder fungerar. När ett företag är av den större sorten, det vill säga att många 
tagningar och mycket material ska skickas mellan arbetarna, är det viktigare med en 
pipeline enligt Tom på the Mill (intervju 1). Han menar att ju mindre ett företag är 
desto mindre beroende blir dem av struktur. Vilket också visar sig mer klart då båda 
de mindre VFX företagen, Ligistfilm och Post Film VFX väljer att jobba utan en 
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teknisk pipeline. De väljer istället att använda en tät dialog mellan varandra under 
hela projektet. Sean berättar i intervjun med Post Film VFX (intervju 3) att de har en 
ny pipeline vid varje projekt och att de inte arbetar på samma sätt som ett större 
företag. De följer med projektet från börjat till slut till skillnad mot på Double 
Negative som har skapat ett fastare sätt att jobba med sin data på. Marcus från Dneg 
berättar i intervju nummer två att de skapat ett väldigt eget och tekniskt sätt att arbeta 
på genom sina projekt vilket även Tom från The Mill förklarar att de gjort i sitt 
inhouse tillverkade chachesystem.   
 
 
5:2Metoddiskussion 
 
Metoderna som användes för att samla in data om ämnet, Arbetsmetoder inom VFX, 
valdes på grund av information från en mindre förstudie. Förstudien visade att det inte 
fanns någon som menade sig ha det perfekta arbetssättet. Förstudien var komprimerad 
om man jämför med litteraturstudien som hittas i kapitel 3.  
 Eftersom arbetets syfte är att belysa om hur arbetsmetoderna inom visuella 
effekter går till väga, blev det självklara att intervjua människor som arbetar inom 
ämnet. Författaren anser att det var en bra metod för att gräva djupare inom ämnet då 
de som intervjuats arbetar med ämnet varje dag och de borde därför ha en bra insikt 
på hur det fungerar i ett projekt rörande VFX. På grund av bristande intresse från 
företagens sida uteblev tyvärr många intervjuer. De uteblivna intervjuerna hade 
förmodligen bidragit till ett mer starkt svar om hur det arbetas i verkligheten inom 
VFX industrin. På grund av det utebliva intresset kan vissa antaganden vara en aning 
svaga men absolut inte irrelevanta för läsaren. En enkätstudie valdes även att 
genomföras för att undersöka vad en student inom ämnet VFX tror om branschen. Det 
visade sig vara en enkätstudie då svaren från deltagarna var väldigt lika svaren från 
litteraturstudien och intervjuerna men det finns en del skillnader.  
 Enkätundersökningen utfördes innan intervjuerna. Under intervjuernas gång 
ställdes frågan om det är viktigare att kunna arbeta i team än att vara en stark individ. 
Den frågan borde naturligtvis ha ställts även i enkätundersökningen, men på grund av 
tidsbrist utfördes enkätundersökningen före intervjuerna. 
 
5:3 Reflektion 
 
Som författare anser jag att studiens huvudsakliga syfte att finna olikheter i VFX 
produktion har besvarats. Det har bevisats att det finns starka likheter mellan olika 
företag, men att det inte finns ett sätt att arbeta på som föredras före ett annat inom det 
studerade ämnet. Det som framkommit klarast är att för att arbetssätten ska fungera 
krävs det en mer teknisk struktur vid ett stort företag än ett vid ett mindre. Det är 
också bevisat att det finns en standard när det kommer till datorprogram som används 
inom branschen. Autodesk Maya är det program som nämns av alla intervjuade 
personer och vad de flesta i enkätundersökningen menar används flitigast inom visual 
effects branschen. Det kan vara väldigt beroende på vilka som intervjuats och vilka 
som svarat på enkäten. Men både The Mill och Double Negative är några av Europas 
största och ledande företag och jobbar med väldigt storskalig produktion. Att de väljer 
att främst arbeta med Maya indikerar mycket på att det är ett bra program som många 
vill använda i sin pipeline. Även de små företagen använder sig helst av Maya som 
bas för sina tredimensionella verk för film och VFX. Personligen har jag alltid trott att 
det varit precis som studien nu bevisat. Det finns en uppsjö av olika program som kan 
tillverka egentligen samma resultat. Det företagen är intresserade av är inte vilket 
program som används utan mer vad som kommer ut när du arbetat med det. Det 
nämns vid ett flertal gånger i intervjuerna att effektivitet och kvalité är viktigt. Mest 
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möjligt på så kort tid som möjligt blir viktigare och viktigare vilket litteraturstudien 
också stärker. Allt är beroende på vad artisterna använder. Det kan därför vara möjligt 
att Maya blivit en 3D pipelines bas, just för att flest artister använder det. 
 Det finns mycket att forska vidare på inom ämnet och VFX. Jag hoppas att det 
här arbetet ger fler en vidare syn på hur det arbetas inom VFX projekt i både Sverige 
och Europa. Det skulle utveckla branschen med en större studie av arbetssätt inom 
VFX. Den studien skulle kunna undersöka mer detaljerat varför det jobbas olika på 
olika företag.  
 Eftersom de företag som ingått i studien menar att det hela tiden utvecklar sig 
mot det bättre, finns det stor chans att kommersiella program inte hänger med i 
utvecklingen. Marcus från Dneg berättar hur de programmerat om de flesta 
programmen som de vid ett tillfälle köpt in till företaget. Precis som Tom från The 
Mill berättar om att de har gjort ett eget cache system. Det verkar i och för sig vara de 
större företagen som har tid och råd för den typen av lyx. Det skulle kunna leda till att 
de mindre företagen blir mindre då de ej har råd att utvecklas i samma takt som de 
större företagen. 
 Personligen anser jag efter att resultatet är nedskrivet och analyserat se att det 
inte finns något specifikt rätt eller fel inom VFX. Det viktiga verkar vara att arbetet 
flyter på genom alla led. Jag tycker att ämnet är väldigt intressant och kommer 
fortsätta studera inom ämnet för privata intressen. Ämnet har visat sig vara mycket 
vidare än väntat och är definitivt viktigt att ha i åtanke då det finns idéer att arbeta 
eller studera inom VFX. Det viktigaste som framkommer i intervjuerna är att 
branschen är väldigt nyanserad beroende på vilket företag du arbetar på och med vilka 
medarbetare du har.  
 
 
5:4 Slutsats 
 
Det slutgiltiga resultatet är nära mina förväntningar. Personligen blev jag förvånad 
över hur mycket en produktion faktiskt handlar om att jobba fort. Det är många led 
som ska fungera tillsammans för att få en bra produkt och här blir struktur mycket 
viktig. Totalt sett måste det sägas att det handlar mer om att kunna arbeta tillsammans 
med andra människor som gör det möjligt att skapa bra effekter. Eftersom 
programvarorna är liknande på alla företag i studien kan slutsatsen dras att det inte är 
datorprogrammen kunskapen och kraften sitter i, utan istället kunskapen att 
kommunicera effektivt. Det är inte nödvändigt att de sociala kunskaperna väger över 
de tekniska men en mix av de båda gynnar alla i produktionen. En pipeline kan därför 
bestå av många eller få delar och vara uppbyggd efter behag. Det finns därför inget 
förbestämt sätt att arbeta på. 
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6:kontakter 
 
Post Film VFX 
Brännkyrkagatan 50B  
118 22 Stockholm/ Sweden 
T: +46 (0)76 904 71 14 
info@postfilm.se 
http://www.postfilm.se 
 
 
Ligistfilm 
Ligist AB 
Brännkyrkargatan 50A 
118 22 Stockholm 
08-6426020 
info@ligistfilm.com 
http://www.ligistfilm.com/ 
 
The Mill 
40-41 Great Marlborough Street 
SoHo, London, W1F 7JQ 
Tel:+442072874041 
http://www.themill.com 
 
Double negative 
Double Negative Visual Effects 
77 Shaftesbury Avenue 
London 
W1D 5DU 
t: +44 (0)20 7534 4400 
f: +44 (0)20 7534 4452 
http://info@dneg.com 
www.dneg.com 
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Bilagor 
 
Bilaga:1  
 
Ordlista 
 
3D – 3 dimensioner som står för höjd, bredd och djup (X,Y,Z).   

2D – 2 dimensioner står för höjd och bredd (X,Y). 

UV Map – Ett textureringsfält med koordinaterna U och V. 

Animation – En bildsekvens som ger illusionen av rörelse. 

Compositing, Comp, Composit, Komp – Visuella element som sätts ihop och 
kombineras till en enda bild. 

Matte Painting – Ett målat 2D element, förekommer oftast som bakgrund. 

Modellering – skapandet av en digital modell/skulptur.  

Mesh – En polygon mesh är en samling av hörn, kanter och ytor som definierar formen av 
ett polygon objekt i 3D datorgrafik. 
 

Rendering – Mjukvaran sätter ihop data som kalkyleras efter dina inställningar och 
skapar en bildruta efter dina inställningar. 

Textur – Det karakteristiska utseendet på en yta. I 3D är det ytan på ett färgsatt 
objekt. 

Visual Effects – specialeffekter på engelska. 

 VFX – Visual effects . 

Tracka – spåra punktdata i ett filmat material.  

Stop Motion – Objektet som skall animeras fotograferas med en stillbildskamera. 
Efter varje fotografi förflyttas objekten som sedan när bilderna spelas upp i följd ska 
ge en illusion av rörelse. 

Inhouse – I huset. Inom VFX världen = inom företaget. 
 
Hero character – Högupplöst 3D karaktär. 
 
Crowd Character – Låg upplöst 3D karaktär. 
 
Skott – Varje klipp, scen i en film, reklam eller liknande filmatisering.  
 
Computer	  Graphics	  –	  Datorgrafik. 
 
Pipeline – Ett program eller arbetssätt som håller reda på filer eller ett arbetsmetod 
mellan anställda på ett företag. 
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Motion Capture – Inspelning utav rörelser i 3D djup. 
 
Match Moving – Inspelning av punkter på filmat material. Samma som tracking. 
 
Matte – Utersluter delar av en bild med hjälp av värdet ett(vitt) eller noll(svart). 
Används för att ta bort delar eller för att applicera delar i en bildruta.  
 
Keying – Ta bort en viss färg i ett filmklipp. T.ex. Greenscreen. För att skapa en 
matte(se ”Matte”). 
 
Rotoscoping (roto,masking) – skapa en matte genom att markera samt animera 
regionen av intresse som ska lyftas ut eller tas bort ur bild.  
 
Rigging – skapandet av ett digitalt skelett inom en 3D applikation.  
 
Hard Surface – Hård yta(metall, plast, glas etc) 
 
Teamwork – engelska för grupparbete. 

 
Features – Engelska för drag eller funktion. Betyder ofta funktion inom VFX. 
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Bilaga 2:  
 
Intervju 1, Tom, The Mill 
 
Vilka datorprogram använder ni? 
På Londonkontoret använder reklamavdelningen Maya, XSI(Softimage), Houdini, Realflow, 
Nuke och ibland After effects, men inte så ofta. För tracking använder vi 3DEqulizer och 
PFtrack. Hos vår TV och film avdelning använder vi Maya, Houdini, Realflow, lite Fume 
FX, men inte så mycket, PFtrack och 3DEqulizer. På vårt kontor i New York är det samma 
som för Londonkontoret men i Los Angeles använder de enbart Maya och lite, väldigt lite 
Houdini. De programen är de huvudsakliga mjukvarorna där borta. Vi använder Mental Ray 
på alla kontor och vi renderar en del med Arnold med men Mental Ray är vår bas renderare. 
Förutom när vi renderar i Houdini då vi renderar med mantra. För texturering har vi använt 
photoshop mycket men Mari använder vi mer och mer. Jag tror att Mari kommer ta över den 
biten i framtiden. 
 
 
Är piplinen hos ett filmbolag verktyget som får det att fungera? 
Visuella effekter har alltid varit ett väldigt komplicerat område. Pipelinen har därför också 
utvecklats i takt med själva området. Man kan se många mindre företag göra väldigt bra 
arbeten utan att knappt ha en pipeline. Men hos större företag inom filmindustrin är pipelinen 
massivt stor och ska hantera tusentals skott. I en reklamfilms pipeline kanske det krävs 
flexibilitet. Där kan man märka att det krävs mindre pipeline, mer tid och flexibilitet för att 
det ska fingera på reklamjobb. En pipeline har mycket större funktionalitet på ett större 
företag som Pixar eller Disney där pipelinen både är massiv och viktig. Allt beror på skalan 
av projektet. När projekten är större blir det viktigare att ha en större kontroll på allt som ska 
hända eller har hänt, än när det är ett litet reklamprojekt 
 
 
Tror du att ett företag i den här branschen kan fungera utan en pipeline?  
Jag tror att vi skulle kunna göra det, men det skulle inte vara gynnsamt och skulle nog strula till 
arbetsflödet ganska mycket. Jag tror att ordet pipeline kan misstolkas ganska ofta, men 
definitivt skulle arbetsflödet missunnas av att strunta i struktur. Det skulle förmodligen gå ut 
väldigt mycket över det ekonomiska, då det inte skulle finnas mycket till struktur över 
projekten. Jag skulle säga att det skulle gå, men det skulle bli väldigt dyrt. 
 
 
Kan du förklara vad en pipeline är och vad den gör hos ett företag inom 
film och reklambranschen? Frågan gäller endast de som har en pipeline. 
Jag tror att för ett företag som The Mill, vårt sätt att arbeta på mellan varandra, det är 
egentligen det en pipeline är! Det är hur våra projekt styrs genom hela projektet. Hur det styrs 
mellan alla olika avdelningar på företaget. En pipeline är helt enkelt till för att få arbetet att 
fungera mellan alla som arbetar med projektet. Det skulle kunna sägas att den finns för att 
kunna effektivisera arbetet. Det är väldigt olika beroende på vilket företag du arbetar på. Men 
vår pipeline är framtagen för att få ut så mycket som möjligt av våra artister, och för att få de 
att kunna gör det som de gör bäst, att framställa fantastiska bilder och scener. För att vi ska 
kunna hålla tid och budget är det viktigt att artisten inte sitter å undrar över vilka filformat det 
ska sparas i. Vi vill inte att de ska behöva tänka på om de ska spara i en Exr fil eller inte 
beroende på vilken mjukvara det använder. Det slutar med som jag sa att det ska vara effektivt 
och enkelt. 
 
 
 
Hur går det tillväga i ett projekt hos er idag? 
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Det är mycket beroende på vad för typ av projekt det är. Oftast får vi ett manus först. Sedan 
sätter vi oss ner, regissör, en producent och en artist inom det området som projektet rör. Där 
efter kommer stadiet när en budget läggs upp samt ett test med vad vi vill leverera. Sedan 
kommer filmningen, som vi oftast är med på, för att se till att vi får det vi behöver. 
Säg att det är ett projekt där en 3D karaktär ska placeras på det filmade materialet. Vi försöker 
vi göra klart 3D karaktären samtidigt som det filmas. När de filmade scenerna kommer in till 
The Mill trackas de så att animerarna kan börja arbeta så fort som möjligt. Medan animerar 
teamet arbetar på det trackade filmmaterialet börjar en ljus och renderings artist arbetar på att 
finna den så kallade looken på det projekt som efterfrågats. Direkt när animatörerna är färdiga 
med sitt arbete skickas scenen över till vårt ljus och renderings lag, genom vårt caching system. 
Ibland börjar renderingsfolket redan innan animeraren är klar. Det kan vi göra tack vare 
cachingsystemet vi tagit fram. Men självklart är det bäst att rendera och ljussätta den slutgiltiga 
renderingen med den färdiga animationen. De renderade bilderna skickas där efter från 3D 
laget över till vårt compositing team som då kan börja sätta ihop det färdiga 3D materialet och 
få ut den slutgiltiga bilden på det filmade materialet. Det är den mest effektiva lösningen för ett 
karaktärsprojekt. 
Bygg källan, tracka det filmade materialet, animera på det filmade materialet, medan 
animerarna jobbar tas en look fram samt en generell ljusrigg. När animationen är klar renderar 
vi samtidigt som vårt compositing team börjar med det första renderade. Det sista steget 
överlappar oftast varandra. 
 
 
4:3:7 Skulle du säga att kunskapen att kunna jobba i grupp är viktigare 
än individuell färdighet hos er? 
Det är lite av båda delarna, men självklart är att jobba i grupp det viktigaste. Utan det stora 
grupparbetet som varje produktion faktiskt är skulle inget fungera. Allt vi arbetar med här på 
företaget är ett grupparbete, oavsett om det är redigering eller vad det nu är vi jobbar med. 
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Bilaga:3  
 
Intervju 2, Marcus, Double Negative 
 
Vilka datorprogram använder ni? 
På Double negative(Dneg) så är vårt huvud program Maya. Det är vår bas. Sedan har vi byggt 
många egna system för att det som artisterna ska göra ska vara effektivare. Men vi använder 
flera olika andra verktyg. Vi har ett eget utvecklad "fluid" simulator, Squirt, som är otroligt 
kraftfull. Den största fördelen med att ha en egen utvecklad sådan är att vi kan snabbt ordna 
buggar och implementera nya ”features” som artisterna behöver för att lösa svåra skott och 
simuleringar. För att sedan rendera dessa så måste de flesta simuleringarna vara volumetric 
renderade. Vi har utvecklat en egen sådan med. Den kallas DNB och hanterar utan problem 
runt 5 miljarder particlar samt voxel renderingar på runt ett voxel grid 2000x2000x2000 (det är 
det högsta som de har testat i alla fall).  Vi har också ”inhouse” lösning för hur vi ljussätter. 
Vårt system för att ljussätta kallar Rex. Det ar en egenutveckling av Pixars 
Renderman(prman). Där utnyttjar vi prman for själva renderingen men allt annat är 
egenutvecklat. Vi har även ett eget utvecklat roto-program för att göra det snabbare att få fram 
bra ”rotos”. 
 
Är piplinen hos ett filmbolag verktyget som får det att fungera? 
Både ja och nej. Pipelinen är ett verktyg, precis som Maya/3ds Max är ett. Det som gäller är att 
alltid göra det bästa utifrån vad verktyget kan erbjuda. Som det ser ut hos oss och vår 
uppbyggnad så är svaret ja. Här är allt så integrerat i varandra. Det en modellerare sitter och 
gör får jag som ljussätter direkt. När de har gjort färdigt modellerna då blir min scen 
automatiskt uppdaterad. Detta gör att vi kan jobba mycket snabbare och i flera iterationer. Det 
ger ett mer också ett kvalitativt resultat. Men det finns dock andra stora företag som inte har en 
värst flexibel pipeline. Artisterna blir hindrade och kan inte göra det som de skulle kunna göra 
inom tidsramen om de fått ett så effektivt sätt att arbeta på som möjligt. 
 
 
Tror du att ett företag i den här branschen kan fungera utan en pipeline?  
Det är en tvetydig fråga då allt som innefattar att få en uppgift och leverera ett resultat är en 
indirekt pipeline. Men nej, jag tror inte att ett företag inom vår bransch kan överleva utan att 
låta sig specialisera sig. "Out of the box" fungerar för individer men inte om det är ett företag 
som försöker vara effektivt och få mer gjort på mindre tid 
 
 
 
Kan du förklara vad en pipeline är och vad den gör hos ett företag inom 
film och reklambranschen? Frågan gäller endast de som har en pipeline. 
En pipeline, i sin tekniska kontext, är när man har ett skott som ska göras går igenom flera steg 
och blir "skyfflad" igenom olika delmoment för ett smidigare arbete 
 
 
 
 
Hur går det tillväga i ett projekt hos er idag? 
Sättet vi jobbar på är att allt är uppbyggt på vad som kallas dnAssets. Dessa laddas dynamiskt 
in när de ska renderas och vi har flera lod av dem. Allt från lod_P som är proxy modellen upp 
till lod_A som är modellen som kan stå upp vid närbilds skott. Så vad som visas i Maya är 
oftast en approximativ modell oftast runt lod_C-D. Detta system använder alla även fx så de 
ser en representation av deras kollisionsobjekt men simulerar med högre geometri på farmen. 
Så allt är flytande och interaktivt.  
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Skulle du säga att kunskapen att kunna jobba i grupp är viktigare än 
individuell färdighet hos er? 
Det är en väldigt svår fråga att svara på...  Det beror otroligt mycket på vad uppgiften framför 
dig är. Här bygger vi upp våra uppgifter genom att bryta ner "skottet" till väldigt små delar. 
Först så har vi det uppdelat i 2D och 3D. I 3D delen sa har vi från början till slut. Matchmove 
(camera tracking), body tracking, modelling, UVing, texturing, rigging, animating, look 
developing (shading), lighting och rendering. Många av dessa går att utföra parallellt med 
varandra och 
det gör att själva produktionstiden blir mindre. Om vi tittar på att jobba mer inom gränserna av 
ett team så skulle jag nog våga säga att det är väldigt värdefullt att alltid kunna ta kritik 
(även om personen är en som har mindre erfarenhet, oftast så ser den 
andra personen det ur en annan synvinkel från alla håll). Sedan blir det oftast bäst resultat om 
man arbetar i team för alla tar med sig något specifikt som man oftast inte själv tänkt på. Så för 
att svara på frågan: här på Dneg så är det viktigt att alltid rapportera vad man gör till sin 
teamleader, men samtidigt vara självständig så att om man är färdig med sin uppgift så letar 
man efter mer uppgifter att göra även om det leder till att man gör sånt man inte är van vid. 
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Bilaga:4  
 
Intervju 3 Sean och Richard, Post Film VFX 
 
Vilka datorprogram använder ni? 
Sean: - Det är väldigt blandat faktiskt. Allt beror på projektet och hur mycket tid vi har. Vi 
jobbar framför allt i Maya om vi jobbar i 3D men det blir mycket After Effects nu när det varit 
Motion Graphics. När vi jobbar med 2D animation och film blir det mest After Effects. Vi har 
programmen, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Cinema 4D, After Effects och Photoshop. 
Det är standard för det vi jobbar med kan man säga. Vi har börjat använda Cinema 4D mycket 
på slutet. Det beror som jag sagt tidigare mycket på vilket projekt det handlar om. Om det är 
det enklare 3D element använder vi Cinema 4D, annars Maya. Ska vi skulptera använder vi 
Mudbox. Många använder Z-Brush men vi använder faktiskt Mudbox. Photoshop använder vi i 
huvudsak för att texturera och i After Effects komponerar vi 3D elementen eller gör Motion 
Graphics. Det är vad vi i huvudsak använder programmen till. 
 
 
Är piplinen hos ett filmbolag verktyget som får det att fungera? 
Richard: - På ett större företag har ofta de som jobbar där en mer specifik uppgift. En kille som 
sitter som kompare kanske inte har en aning vad som kommer från 3D avdelningen. Han får 
filer som han ska sätta ihop och skicka vidare till nästa kille. Då blir det viktigt med en bra 
pipeline. På vårt företag däremot sitter vi en meter ifrån varandra och vi är båda med och har 
full uppsyn över hur projektet utvecklar sig under hela vägen ända till slutprodukt. Jag och 
Sean gör allt, vi pitchar idéer, vi gör storyboard, ja vi tar helt enkelt projektet från A till Ö. 
 
Sean: - Stora företag har ett annat arbetssätt än vad vi har. Där kan en kompare sitta och jobba 
på något som inte är klart ännu, och få uppdateringar när dessa finns tillgängliga. Det jobbas 
inte så linjärt som många vill tro. Deras pipeline betyder mer att de kan jobba fram och 
tillbaka. De jobbar inte på det viset att en modellerare modellerar klart först, sen skickas det till 
en texturerare, där efter skickas det till en ljussättare, etc. Det går fram och tillbaka många 
gånger innan det anses klart. 
 
Richard: - Pipeline är verkligen inget unikt i vår bransch. Det finns i stort sätt hos alla företag. 
Ju större företaget desto viktigare är det. 
 
Sean: - Vi har ingen bestämd pipeline men vare sig vi vill eller inte har vi det på ett sätt. För 
oss handlar allt om typen av projekt. Vi har en ny pipeline varje gång 
 
Tror du att ett företag i den här branschen kan fungera utan en pipeline?  
Richard: - På ett större företag har ofta de som jobbar där en mer specifik uppgift. En kille som 
sitter som kompare kanske inte har en aning vad som kommer från 3D avdelningen. Han får 
filer som han ska sätta ihop och skicka vidare till nästa kille. Då blir det viktigt med en bra 
pipeline. På vårt företag däremot sitter vi en meter ifrån varandra och vi är båda med och har 
full uppsyn över hur projektet utvecklar sig under hela vägen ända till slutprodukt. Jag och 
Sean gör allt, vi pitchar idéer, vi gör storyboard, ja vi tar helt enkelt projektet från A till Ö. 
 
Sean: - Stora företag har ett annat arbetssätt än vad vi har. Där kan en kompare sitta och jobba 
på något som inte är klart ännu, och få uppdateringar när dessa finns tillgängliga. Det jobbas 
inte så linjärt som många vill tro. Deras pipeline betyder mer att de kan jobba fram och 
tillbaka. De jobbar inte på det viset att en modellerare modellerare klart först, sen skickas det 
till en texturerare, där efter skickas det till en ljussättare, etc. Det går fram och tillbaka många 
gånger innan det anses klart. 
 
Richard: - Pipeline är verkligen inget unikt i vår bransch. Det finns i stort sätt hos alla företag. 
Ju större företaget desto viktigare är det. 
 
Sean: - Vi har ingen bestämd pipeline men vare sig vi vill eller inte har vi det på ett sätt. För 
oss handlar allt om typen av projekt. Vi har en ny pipeline varje gång. 
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Tror ni att ni arbetar på det mest effektiva sättet hos er idag, eller skulle 
det gå fortare och smidigare om ni fick en färdig pipeline att arbeta efter? 
Frågan gäller endast de som inte har en pipeline. 
Richard: - Det tror faktiskt inte jag. Det skulle nog gå smidigare med en pipeline, men då 
krävs det nog mer människor. Det skulle börja bli mer effektivt om vi säg vara några som 
hade en specifik position. Då skulle det nog verkligen löna sig. Samtidigt är det inte riktigt 
möjligt att göra så på ett så här litet företag. 
 
Sean: - Allt beror på hur du definierar en pipeline. Jag tror inte att det skulle bli effektivare. 
Precis som Richard sa behöver vi vara flera personer. Någon skulle behöva sköta pipelinen 
till exempel. Mitt svar är därför nej, det skulle inte vara effektivare för oss. 
 
 
 
Hur går det tillväga i ett projekt hos er idag? 
Sean: - När vi gjorde en reklamfilm för företaget Klarna. Fick vi egentligen alla resurser. 
Storyboard, Voice over, illustrationer, etc. av beställaren. Det vi skulle göra var att animera och 
sätta ihop det hela. Då delade vi upp arbetet. När vi båda var klara med våra delar satte vi ihop 
arbetet tillsammans. Det var vissa 3D element som vi först gjorde, stoppade in dem i After 
Effects. Den beställningen kom mitt i projektet. Det är ofta så, beställaren kommer efter det att 
de sett de första provrenderingarna och vill ändra på saker. Det strular så klart alltid upp 
pipelinen. 
 
Richard: - Ofta är det tyvärr så att vi får en halvfärdig story och börjar jobba. Under tiden vi 
arbetar kommer det nya saker som gör att vi måste backa i projektet. Då blir det ingen direkt 
struktur. 

 
 
 
Skulle du säga att kunskapen att kunna jobba i grupp är viktigare än 
individuell färdighet hos er? 
Sean: - Det är lite både och. Du får inte ett jobb om du är dålig men väldigt social. Du måste 
kunna leverera det din beställare eller chef vill ha, annars fyller du inte din funktion. 
 
Richard: - Är du halvduktig och väldigt social kan du säkert överleva. 
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Bilaga:5  
 
Intervju 4, Martin, Ligistfilm 
 
Vilka datorprogram använder ni? 
Alla Adobe program i stort sätt. Mest använder vi After Effects. Lite Maya använder vi 
men när det kommer till 3D använder vi mest Cinema 3D. Detta för att det går fort att göra 
enkla saker i det. Programmet Maya är väldigt bra, det går att göra egentligen vad som helst 
i Maya. Däremot tar det otroligt mycket längre tid om det skall göras små enkla saker. Jag 
tycker att det är en lagom programsvit för ett sådant här mindre företag. Vi kan göra det 
mesta med de program vi har. De vi hyr in använder mest Maya och XSI(Softimage) för 
3D. 

 
 
Är piplinen hos ett filmbolag verktyget som får det att fungera? 
Den största skillnaden är nog att deras arbete är mer anpassat till en pipeline. Jag och 
Ligistfilm skulle säkert kunna använda samma program som de använder för varje liten del 
på ett stort företag. Till exempel skulle jag kunna använda Nuke för att komponera all 3D 
jag gör, men det skulle bli väldigt dyrt att köpa in ett program för varje syfte. 
Jag tror att på ett större företag är alla inriktade på vad de gör. Då blir pipelinen viktig för 
att få varje liten del att funka med nästa steg i ledet. Hos oss är vi så få och måste kunna 
göra i stort sätt allt genom hela projekt och då är det bättre med ett enklare och bredare 
program som kan hantera det. 
 
Tror du att ett företag i den här branschen kan fungera utan en pipeline?  
Vi har ingen färdig pipeline här, och inte heller någon pipeline som är vår egen Ligist Film 
pipeline. Vi vill bygga upp en sådan pipeline. En pipeline som skulle fungera för alla våra 
jobb och samtidigt vara funktionell för oss. Men vi har tyvärr inte tid att bygga en sådan 
pipeline. Egentligen skulle det behövas en anställd enbart för att bygga upp en sådan. 
Vi jobbar utifrån en bas av program och standarder. Vi använder Maya, Cinema 4d och 
After effects som program och får allt filmmaterial antingen från Red kameror eller DSLR 
kameror. Där efter anpassar vi oss väldigt mycket efter projektet i sig. Våra projekt är alltid 
väldigt olika. 
När vi får det filmade materialet konverterar vi det till ett klippvänligt format. Sedan får jag 
det och lägger det i After Effects. Då byter jag ut de filerna mot originalfilerna och 
konverterar nya med en för färgkorrektion. Det gör vi för att det går mycket snabbare att 
jobba i en konverterad fil än i originalfilen. Ofta jobbar vi online och då krävs det bantade 
filformat för att snabbt kunna få feedback på våra projekt från köparen, och de vi jobbar 
med på projektet. Därefter skickas det till 3D artisten som ska placera 3D objekt på det 
filmade materialet. Om det behöver trackas görs det innan 3D’n skapas och placeras. Det vi 
inte har gjort är att färgkorrigera scenerna vi skickar innan vi skickar dem till den person 
som ska sköta 3D’n i just det aktuella projektet. Det borde vi kanske göra men vi har inte 
gjort det. Det skulle göra det enklare för 3D artisten att få 3D objekten att passa i den 
slutgiltiga tonen på scenen. 
 
 
Tror ni att ni arbetar på det mest effektiva sättet hos er idag, eller skulle 
det gå fortare och smidigare om ni fick en färdig pipeline att arbeta efter? 
Frågan gäller endast de som inte har en pipeline. 
Vi är ett företag som fortfarande växer. Det arbetssätt vi följer fungerar väldigt bra just nu. Om 
vi skulle växa ytligare skulle vi definitivt behöva en pipeline. Mest för att slippa att ödsla tid på 
att tänka på hur vi ska göra det ena eller det andra. Jag tror inte att jobben skulle bli bättre med 
en pipeline men det skulle definitivt gå både enklare och fortare att jobba. Det hade varit skönt 
att slippa ödsla tid på filkonverteringar och liknande saker. Självklart är det bäst att 
automatisera så mycket som det går. 
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Hur går det tillväga i ett projekt hos er idag? 
Vi jobbar utifrån en bas av program och standarder. Vi använder Maya, Cinema 4d och After 
effects som program och får allt filmmaterial antingen från Red kameror eller DSLR kameror. 
Där efter anpassar vi oss väldigt mycket efter projektet i sig. Våra projekt är alltid väldigt olika. 
När vi får det filmade materialet konverterar vi det till ett klippvänligt format. Sedan får jag det 
och lägger det i After Effects. Då byter jag ut de filerna mot originalfilerna och konverterar nya 
med en för färgkorrektion. Det gör vi för att det går mycket snabbare att jobba i en konverterad 
fil än i originalfilen. Ofta jobbar vi online och då krävs det bantade filformat för att snabbt 
kunna få feedback på våra projekt från köparen, och de vi jobbar med på projektet. Därefter 
skickas det till 3D artisten som ska placera 3D objekt på det filmade materialet. Om det 
behöver trackas görs det innan 3D’n skapas och placeras. Det vi inte har gjort är att 
färgkorrigera scenerna vi skickar innan vi skickar dem till den person som ska sköta 3D’n i just 
det aktuella projektet. Det borde vi kanske göra men vi har inte gjort det. Det skulle göra det 
enklare för 3D artisten att få 3D objekten att passa i den slutgiltiga tonen på scenen. 
 
 
 
Skulle du säga att kunskapen att kunna jobba i grupp är viktigare än 
individuell färdighet hos er? 
 
Det är väldigt viktigt att jobba bra i grupp. Allt inom film och reklam handlar egentligen om 
teamwork. Det är viktigt att hela projektet flyter på. Det spelar ingen roll om du är bäst i 
världen på 3D, om du inte kan kommunicera med personen som säger vad du ska göra. 

Allt vi tar in här i huset ska ut till någon kund. Det ska gå igenom olika processer. 
Oberoende av vad de här processerna är kan det finnas en flaskhals som saktar ner hela 
pipelinen. Säg att alla är jätte duktiga men egoister och dåliga på att prata med varandra, då 
kommer det ändå aldrig bli ett bra resultat. Arbetet är beroende av båda sakerna. Både grupp 
och individ är viktiga, men är det en bra grupp kan de i gruppen alltid hjälpa varandra. 
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Enkätstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

40 

 
 
 
 



 

               
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

42 

 
 
 



 

               
 

43 

 

 


