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Abstract 

 
Den här uppsatsen handlar om skapandet av animerad 3D-film från idé till färdigt 

resultat. Även att på uppdrag av en extern beställare av filmen försöka tillgodose 

dennes önskemål och krav på bästa sätt. Med hjälp av en litteraturstudie och egna 

kunskaper diskuteras och beskrivs process och genomförande av animering och 

karaktärsdesign för att slutligen få fram en animerad film som är utformad enligt 

beställarens önskan.  

Keywords: 3D, animerad film, animation, karaktärer, karaktärsdesign.  
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Beställaren i detta fall, Future Position X hade en idé om en animerad film de 

ville ha. Filmen var enkel, huvudbudskapet i filmen är att samarbete lönar sig. Filmen 

skulle visas upp för kommande kunder åt företaget. Idén för filmen baserad på Rabbit 

& Turtle, Amazing version[1].  De ville helt enkelt ha en liknande film, men med ett 

nytt ansikte. 

Efter ett möte med beställaren kom vi fram till att skapa filmen i 3D eftersom vi 

inte ville att den skulle vara för lik den andra. Eftersom vi valde 3D-aspekten förstod 

vi att det skulle bli betydligt mer jobb jämfört med 2D. Att skapa en film med 

trovärdiga karaktärer och animationer var en utmaning som lockade och i denna 

uppsats kommer detta beskrivas. 

1.2 Syfte 

Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka den process som krävs för att skapa en 

film åt en extern beställare, i detta fall FPX. Genom vårt arbete vill vi få en insikt i hur 

man arbetar med ett större projekt och hur man tacklar alla de olika delarna av detta. 

Allt i från karaktärsdesign, hur karaktärerna ser ut och deras bakgrund, till vad man 

bör tänka på när man skapar 3D modeller och animerar dessa. Samt att på ett bra sätt 

kunna förmedla det som vår beställare vill ha sagt till sina kunder med hjälp av vår 

film. 

2 Litteraturstudie 

Då vi har fått en beställning på att skapa en film åt företaget FPX kände vi att vi 

behövde få lite mer kött på benen när det gäller några aspekter i denna produktion. Vi 

valde att genomföra en litteraturstudie som går in på karaktärsdesign och allmänt om 

animering och animation. Varför vi valde karaktärsdesign är helt enkelt av den enkla 

anledningen att vår beställare ville ha en film som innehåller två karaktärer. Därför 

kände vi att en undersökning om karaktärsdesign skulle hjälpa oss i skapandet av vår 

film. 

Och eftersom vår film kommer skapas i 3D som en animering så valde vi att 

också undersöka allmänt om animering och animationer. Även hur olika aspekter kan 

påverka åskådaren och själva animationens utveckling. 

2.1 Karaktärsdesign 

För att underlätta vår process när vi skapar dessa karaktärer har vi valt att gå igenom 

vad andra har sagt om ämnet och vad som bör tänkas på. 

2.1.1 Målgrupp 

S. Andersson skriver följande i sin artikel om karaktärsdesign:  

”Skillnader mellan karaktärer från olika genrer kan vara enorm och det är väldigt 

viktigt att skapa karaktärer som passar i spelets universum. Även om karaktären inte 

kommer att figurera i ett spel är det viktigt att ta hänsyn till krav som kan finnas för att 

passa målgruppen. Åldergränser inom spel är något som är viktigt att tänka på, 

speciellt när det gäller förekomst av blod eller våld.” [2] 

Detta citat ger oss inblick i att målgruppen är en viktig del i karaktärsdesign, för 

att avgöra hur karaktären kommer bli. 



             

 

  2 

   

   

 

 

 

2.1.2 Originell 

B. Tillman skriver i sin skrift ”Creative Character Design” att om vi tycker om 

någonting, vill vi se det igen [3]. För skapa en originell karaktär, utgår man från 

någonting som redan finns och implementerar sin egen idé i det hela. Detta för att 

skapa en så pass originell karaktär som möjligt. 

2.1.3 Silhuett 

För att skapa en lyckad karaktär är silhuetten ett faktum. I ”Creative Character 

Design” tar de upp hur en silhuett till en karaktär kan ge olika intryck hos åskådaren 

med hjälp av formen [3]. Två exempel som tas upp i boken är en kvadrat och en 

cirkel. De hävdar att en kvadrat inger stabilitet, säkerhet, maskulinitet och 

trovärdighet. Medan cirkeln förmedlar helhet, lekfullhet och skydd.  

En karaktärs silhuett är uppbyggd av antingen kantiga former eller cirkulära 

former. Dessa inger olika intryck. De anser att för att skapa en karaktär som är 

maskulin och stabil, bör silhuetten vara uppbyggd av kantiga former.  

Skaparna till filmen Upp, ville att karaktären Russel skulle ge intrycket av att inte 

ha härdats av livet. De löste detta genom att ge honom väldigt runda former, medan 

andra karaktärer i filmen som har härdats av livet har kantiga former [4]. 

2.1.4 Färgval 

Utöver detta med silhuetten, är även färg en viktig aspekt i det hela. Följande 

citat från J. Aronsons artikel ”Tydlighet kontra realism vid karaktärsdesign” ger oss en 

inblick till att färg är viktigt: 

”Användandet av färgteman är också ett kraftfullt sätt att skapa tydliga 

kännetecken. På samma sätt som två fotbollslag som möts har olika färger på sina 

kläder för att det lätt skall gå att se vilken spelare som hör till vilket lag” [5]  

Detta märker vi särskilt när vi drar en parallell till fotbollslag som gör det hela 

lite lättare att relatera till. Om vi tänker att vi har skapat två karaktärer som har 

anknytning till varandra skulle vi kunna skapa dessa med relativt lika färgtema, för att 

poängtera deras anknytning. 

2.1.5 Bakgrundshistoria 

”Konceptillustratören kan lättare ta designen längre om han känner till en 

karaktärs bakgrundshistoria”[6]  - Med detta menas att en historia bakom din karaktär 

även har en betydelse i formgivningen. Den bakgrundshistorien är en relevant aspekt 

som bör has i åtanke, som kan vara lätt att förbise. Annars är det lätt att skapa en 

karaktär för att sedan, efter att den visuella biten är klar, skapa en historia till den.  

2.1.6 Stereotyper 

”Square jawed heroes, hook-nosed villains, gravity-defying big-breasted women, 

wise-cracking cowardly sidekicks, wily thieves, scheming clerics, wise bearded 

magicians, old crone-like witches, stubborn dwarves, grass-chewing rustics . . . the list 

is a long one. Take a profession or race or physical trait and, thanks to centuries of 

character-creation, almost immediately a personality trait pops into your mind. These 

are stereotypes” [7] 

Detta är exempel på stereotyper, och enligt Sheldon skall man undvika dessa så 

mycket som möjligt. L. Sheldon anser att om vi ändå skapar en stereotyp, så finns 

redan den karaktären sedan innan så varför inte använda sig av den på en gång?  
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2.2 Animation 

För att få en bredare kunskap om hur man bygger upp en animation och vad man bör 

tänka på när man arbetar med animering så har vi gjort en litteraturstudie där vi 

undersökt vad andra säger om ämnet. 

2.2.1 De 12 Animationsprinciperna. 

Grunden till de 12 animationsprinciperna som vi känner till idag skapades av Walt 

Stanchfield som arbetade som animerare hos Walt Disney Studios. De principer vi 

använder oss av idag var från början 28 stycken, dock så tog dessa också upp principer 

för tecknande, design och tempo. De 16 principer som blev borttagna från den 

allmänna listan används fortfarande av animerare som hjälp för att skapa fantastiska 

animationer [8]. De följande punkterna är de 12 animationsprinciperna: 

 

 Squash and Stretch 

Att använda sig av denna princip ger en illusion av vikt och volym till en karaktär 

då den rör sig. Hur mycket Squash and Stretch du bör använda är beroende på vad 

för typ av animation du skapar. Squash and Stretch används inom all typ av 

karaktärsanimering och är det viktigaste elementet du bör bemästra då det används 

ofta. [9] 

 

 Anticipation 

Anticipation förbereder åskådarna för en större aktion som karaktären ska 

genomföra. När en karaktär hoppar iväg så genomförs först en bakåtrörelse, 

karaktären tar sats, och därefter kommer framåtrörelsen. I detta fall är 

bakåtrörelsen anticipation då den förbereder åskådarna för det kommande hoppet 

som karaktären ska åstadkomma. [9] 

 

 Staging 

En pose eller en aktion ska tydligt förmedla vilken attityd, vilket humör eller 

vilken reaktion som karaktären har, så länge det är relevant för berättelsen. Olika 

kameravinklar kan hjälpa till med att berätta historien. Undvik att förvirra 

åskådarna genom att använda för många aktioner vid samma tillfälle, fokusera 

istället på en aktion för att enklare förmedla idén. Staging riktar åskådarnas 

uppmärksamhet till berättelsen eller idén som förmedlas. Bakgrunden och 

animationen bör sammarbete i din scene. [9] 

 

 Straight Ahead and Pose to Pose Animation 

En Straigh Ahead animation startar vid första teckningen och därefter arbetas det 

vidare teckning efter teckning. Denna metod kan innebära att man förlorar sådant 

som storlek, volym och proportioner men den har spontanitet och är färsk. Pose to 

Pose animationer är planerade där man skapar nyckelteckningar som är gjorda vid 

intervaller genom hela scenen. Detta ger mer kontroll över storlek, volym, 

proportioner samt hur animationen utspelar sig. [9] 

 

 Follow Through and Overlapping Action 

När en karaktär stannar så behöver alla andra delar hinna ifatt huvudmassan av 

karaktären. T.ex. armar, långt hår, kläder m.m. följer banan av handlingen, 

ingenting stannar direkt. Detta är vad som kallas för Follow Through. Overlapping 

Action är när karaktären ändrar riktning och dennes kläder eller hår fortsätter 

framåt, för att sedan några bildrutor senare följa den nya riktningen. [9] 

 

 Slow-In and Slow-Out 
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När en aktion startar skapas mer teckningar vid startposen, några i mitten och fler 

vid nästa pose. Färre teckningar får händelsen att verka snabbare och många 

teckningar får den att verka långsam. Slow-in och Slow-out mjukar upp aktionen 

och gör den mer verklighetstrogen. [9] 

 

 Arcs 

Alla aktioner, med ett få undantag (som t.ex. animering av en mekanisk 

anordning), följer en båge eller en lätt cirkulär bana. Detta är i synnerhet sant när 

det gäller en mänsklig figur eller djur. Arcs ger animationen en naturligare 

utspelning och ett bättre flöde. [9] 

 

 Secondary Action 

Secondary Action berikar huvudaktionen samt tillför ytterligare en dimension till 

karaktärsanimeringen genom att komplettera och/eller förstärka huvudaktionen. 

Ett exempel på detta är när en karaktär argsint går mot en annan karaktär, 

huvudaktionen är själva gången och armarnas rörelse samt huvudets guppande ses 

som Secondary Action. Alla dessa aktioner bör arbeta tillsammans och stödja 

varandra. [9] 

 

 Timing 

Expertis inom timing får man bäst genom erfarenhet och experimentering, med 

Trial and Error-metoden när man förfinar sin animation. Grunderna är: mer 

teckningar mellan poses gör aktionen långsam och mjuk, mindre teckningar gör 

aktionen snabbare och skarpare. En variation mellan långsam och snabb timing 

inom en scen ger textur och intresse för rörelsen. Timing av skådespeleriet hos 

karaktären kan faställa humör, känslor och reaktioner till en annan karaktär eller 

situation. [9] 

 

 Exaggeration 

Detta är som en karikatyr av ansiktsuttryck, uttryck, poser, attityd och handlingar. 

Aktioner som spårats direkt från livematerial kan vara precis, men stel och 

mekanisk. Genom att överdriva vissa aspekter i animationen så kommer den att få 

tilltalan och charm. Man bör vara varsam när man använder Exaggeration för att 

hålla en bra balans mellan teatraliskt och överdrivet animerat. [9] 

 

 Solid Drawing 

De grundläggande principerna för att teckna form, vikt, volym och illusionen av 

tre dimensioner gäller såväl animation som det gör för akademiska ritningar. 

Sättet du ritar tecknad film, i klassisk mening, görs med blyertsskisser och 

teckningar. Dessa omvandlar du i färg och rörelse som ger karaktären en illusion 

av tre- och fyrdimensionella liv. Tredimensionellt är rörelse i rymden och den 

fjärde dimensionen är rörelse i tiden. [9] 

 

 Appeal 

Likt en live-performer har karisma har den animerade karaktären tilltal. Tilltal 

innebär inte att animationen ska vara gullig. Karaktären ska ha tilltal oavsett om 

den är heroisk, skurkaktig, rolig eller söt. Appeal innehåller en lättläst design, är 

tydligt tecknad och har en personlig utveckling som kommer att fånga och 

engagera åskådarnas intresse. Som alla typer av berättelser så måste den tilltala 

både sinnet såväl som ögat. [9] 

 

Dessa tolv animationsprinciper är idag vad man skulle kunna kalla för byggstenarna i 

skapandet av en animation. Genom att anta dessa principer till sin egen animation så 

har man tagit ett stort kliv i rätt riktning mot en bra animation. 
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2.2.2 Planering 

Att skapa en animation är komplicerat, det är inte bara att sätta sig ner och börja 

animera. För att en animation ska bli fantastisk behövs planering. Följande citat från 

K. Roberts beskriver detta: 

“If you animate without a plan of what the scene needs to be, you will waste 

bucket-loads of time.” [10] 
Att planera din animation är ett av de viktigaste stegen du kan ta [10]. Dock är detta en 

process som är väldigt omfattande och rör vid många olika aspekter av en animation. 

Hur är din scen uppbyggd? Vad är det för berättelse? Vilka känslor vill du förmedla 

till publiken? Detta är några av många frågor du bör fråga dig själv innan du ens 

överväger att börja animera. 

 

2.2.3 Scenens uppbyggnad 

Hur du bygger upp din scen kan påverka känslan för hur din animation uppfattas, om 

bakgrunden är för plottrig och fylld med objekt så kan det orsaka att publiken tappar 

fokus på vad som faktiskt är viktigt i scenen. Om det är en speciell känsla du är ute 

efter att förmedla så kan man förstärka denna genom att använda omgivningen. En 

bakgrund som är mörk och hotfull kan öka känslan av spänning eller rädsla, medan en 

ljus äng fylld med flerfärgade tält kan inhava känslan av lycka och förtjusning[11, 12]. 

Det finns även andra sätt att förstärka din scen, beroende på vilken typ av musik du 

valt till scenen kan olika känslor förmedlas. En högljudd, marscherande och rytmisk 

melodi kan inspirera, medan en tyst melodisk ton kan ha en lugnande effekt [11]. 

Även bakgrundsljud såsom människor som pratar eller djur som låter kan hjälpa till att 

förstärka känslan i din animation [13]. 

2.2.4 Timing 

Timing är en viktig del av animering då det är vad som gör ett skämt roligt, eller är det 

som orsakar att något uppfattas som skrämmande eller lugnande [11]. Ett exempel på 

dålig timing är om man någonsin sett en video där ljudet är osynkat[11]. Detta kan 

uppfattas som störande. Det är ett exempel på Intern Timing, vilket är en av de tre 

grundliga typerna av timing som används idag. Intern Timing hanterar timingen för 

karaktärernas rörelser och Spacing. Rör sig karaktären korrekt för att etablera önskad 

känsla? Spacing avser avståndet som animationen rör sig mellan frames, snabba objekt 

rör sig snabbare mellan frames jämfört med långsamma objekt[11]. Extern Timing 

kontrollerar händelserna i själva scenen; det används för att karaktärerna eller objekten 

ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle [11]. Den tredje och sista typen av timing är 

Berättelse Timing; denna typ av timing kontrollerar att historien utvecklas. Varje scen 

och händelse bör spela en roll i utvecklandet av berättelsen [11]. Alla dessa olika typer 

av timing är viktiga i utvecklingen av din animation. Utan timing så skulle 

animationen bli kaotisk och irriterande att titta på. 

2.2.5 Kinematografi 

Kinematografi används i film precis som det görs i animation; detta är konsten för 

kameratekniker och kamerarörelse. Genom att tillämpa korrekt visuell effekt, kan 

animatören förändra det emotionella anlag som upplevs hos åskådaren [12]. Kameran 

är åskådarens ögon [14], och hur vi berättar vår historia påverkas av hur vi använder 

kameran. Positionen hos kameran och vilken typ av lins vi använder kan drastiskt 

ändra hur klippet uppfattas [8]. Till exempel, om kameran är positionerad nedanför 

karaktären och filmandes uppåt, skapas känslan av makt hos karaktären. Om detta är 

inverterat och kameran är ovanför och filmandes nedåt så är känslan av obetydlighet 

skapad. En effektiv sammansättning är den som riktar åskådarens öga mot de aspekter 

som skaparen vill att de ska se [15]. Genom att använda kinematografi på rätt sätt kan 
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du åstadkomma att berättelsen och känslan i din animation står ut i mängden. 

Däremot, om en överdriven mängd av rörelse används i kameran så kan detta orsaka 

att åskådarna känner sig yra och illamående [14], vilket orsakar att åskådarna blir 

förvirrade och inte kan följa vad som händer i berättelsen.  

2.2.6 Kroppsspråk och Ansiktsuttryck 

Tilltalande karaktärer är en av de viktigaste delarna när det gäller karaktärsanimering; 

dock så är det en stor utmaning för animerare att skapa rika, nyanserade karaktärer 

med unika personligheter [15]. Det känslomässiga tillstånd hos en artificiell karaktär, 

lika som för människor, bör påvisas genom alla tillgängliga kanaler såsom tal, 

ansiktsuttryck och kroppsliga uttryck [16]. För att göra animerade karaktärer livliga 

och övertalande behöver de sofistikerade ansiktsuttryck och rörelser [17]. Alla dessa 

olika aspekter är essentiella för att få åskådarna att visa empati för karaktären. 

Kroppsspråk kan särskilja bra skådespelare från dåliga skådespelare, och i animation 

är det animeraren som är skådespelaren [11]. En vanlig teknik i animation för att 

skapa empati för känslor är att överdriva vissa aspekter av den emotionella reaktionen 

[11]. I verkliga livet kan uttryck vara subtila, och om man animerar därefter så kan 

åskådarna missa uttrycket [8, 11]. Att överdriva för mycket kan däremot orsaka att 

åskådarna inte förstår eller att de inte visar sympati för karaktären. Därför är det 

viktigt att ha en fin balans mellan det överdrivna och det verklighetstrogna[11]. Det 

finns många olika sätt att överdriva på, för att nämna några finns det fysisk aspekt, 

rörelse, förvrängning, komposition och musik [11]. Alla dessa kan hjälpa till att 

framhäva en viss känsla i din animation. Om din karaktär är tjurig och/eller arg ofta 

kanske du ska överväga att ge den en fysisk aspekt som förstärker dessa karaktärsdrag. 

3 Metod 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att underlätta vårt arbete och få några riktlinjer i vår process, har vi använt oss av 

en litteraturstudie där vi analyserar och ser vad andra har att säga om ämnet i texter 

och artiklar. Detta kan sedan vara till god nytta vid senare skede i projektet.   

3.2 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av litteraturstudier för att få en bakgrund om hur karaktärernas 

design kan påverka det vi vill förmedla och för att få en uppfattning om vad som är 

viktigt när man skapar animationer. 

Metoden vi valde att använda oss av när vi gjorde animationen är baserat på det 

vi har funnit under vår litteraturstudie angående animationer och karaktärsdesign. När 

vi arbetade med att skissa fram våra karaktärer tog vi hänsyn till det som vår 

litteraturstudie visat oss angående karaktärsdesign. Vilken målgrupp kommer vår 

animation visas för? Håller vi karaktären originell? Vilka färger ska karaktären ha? 

Detta är några av de många frågor vi ställde oss själva under designprocessen. När vi 

kände oss nöjda med våra karaktärer började vi gå in på hur vi ska skapa dessa 

karaktärer och hur animationen skulle utspela sig. 

Eftersom vi skulle skapa en animation kunde vi, med hjälp av tidigare 

erfarenheter inom 3D, använda oss av mjukvaran Autodesk Maya för att skapa denna. 

I Maya fanns möjlighet att bygga våra karaktärer från grunden och animera dessa 

utifrån våra skisser. I själva skapelseprocessen för karaktärerna var det inte bara 

viktigt att få dem att se ut som vi hade skissat fram, utan här behövde vi också ta 

hänsyn till exakt hur vi byggt upp dem av polygoner. Samtidigt som vi skapade våra 

karaktärer hade vi börjat med att planera vår animation. 
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När man ska skapa en animation finns det ett antal steg man bör ta innan man kan 

börja animera. Första steget är att etablera en berättelse och ett budskap som ska 

förmedlas, och även fundera över vad vi vill säga med vår animation. När berättelsen 

väl är utformad är det dags att skapa en storyboard. Här kunde vi med hjälp av en mall 

skissa upp vår berättelse från olika vinklar allt eftersom den utspelar sig, och skriva 

kommentarer för sådant som exempelvis kamerarörelser. När vi hade en fungerande 

mall för hur vår animation skulle utspela sig kunde vi börja med att överföra denna till 

3D genom att skapa en Animatic. Vid det här laget så hade vi blivit färdiga med att 

skapa våra karaktärer i 3D och sista steget innan vi kunde börja animera var att rigga 

våra karaktärer, det vill säga skapa ett skelett för karaktären. 

Efter detta började animationen av våra karaktärer utifrån vad vi hade etablerat i 

vår storyboard. Detta var en lång och komplicerad process som vi ändå lyckades få 

ihop på ett bra sätt.  

När allt är färdiganimerat är det dags att börja tänka på hur allting ska sättas ihop 

till en film. Genom att rendera ut bildsekvenser på vår animation från Maya kunde vi 

sedan sätta in detta i After Effects för att skapa en film av sekvenserna. 

Efter detta är det dags att fundera på om det är något som kan ändras med hjälp 

av programvaran. After Effects är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att ändra 

många olika saker i din film. I denna aspekt använde vi oss mestadels av After Effects 

för att korrigera färger, värme och skärpa. 

För att ljudlägga filmen använde vi oss av en hemsida, freesounds.org, som 

tillhandahåller gratis ljudklipp för en mängd olika ändamål. När vi hittat alla de olika 

ljudklipp vi kunde tänkas ha nytta av importerade vi dessa till After Effects och lade 

till dem på de delar vi hade planerat. 

När vi var nöjda med hur vår animation såg ut renderade vi ut detta från After 

Effects till en videofil. 

4 Resultat 

4.1 Karaktärerna 

Det första steget i skapandet av den här filmen var att ha skisser på de karaktärer vi 

skulle jobba med som vi sedan kunde utveckla. Sedan börjar arbetet i Autodesk Maya 

där vi skapade våra karaktärer i en 3Dmiljö som är klar att animeras. 

4.1.1 Skisser 

Vi har i vår litteraturstudie tittat på tidigare relevant forskning angående 

karaktärsdesign, där vi fann några viktiga punkter som gäller i skapandet av en 

karaktär. Bland annat bör en karaktär vara originell på sitt sätt. Beställaren ville i detta 

fall ha med två karaktärer: en kanin och en sköldpadda.  

Som redan är konstaterat i litteraturstudien, har karaktärernas bakgrundshistoria 

en västenlig roll i skapandet av figurerna. Tanken i detta projekt var att kaninens 

karaktärsdrag skall vara en energisk och otålig personlighet, med mänskliga drag och 

god fysik anpassad för snabb löpning. Sköldpaddan däremot karakteriseras som lugn, 

avslappnad och med mogna personlighetsdrag.  

Båda karaktärerna skall även ge intryck av att de inte har blivit härdade av livet 

och att de är lite oskuldsfulla och lekfulla. Ungefär som karaktären Russel i filmen 

Upp som framgick i litteraturstudien. Därför är formerna vi använt oss av på dessa 

karaktärer rundade och inte kantiga.  

Efter att ha funderat över bakgrundshistoria och silhuett, skapade vi flera olika 

skisser av potentiella karaktärer. 
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Figur 1: Skisser av karaktärerna. 

 

4.1.2 Koncept 

Efter att ha funderat på alla de olika alternativen vi skissat upp föll valet på skiss C 

och G som våra karaktärer, då dessa stämde bäst in på karaktärsbeskrivningarna. Efter 

samtal med vår beställare valde vi skiss C som kanin eftersom den karaktären hade 

mest mänskliga drag och var lik beställarens önskemål. När det gäller sköldpaddan 

kände vi och vår beställare att alternativ E och F skulle kunna uppfattas som relativt 

snabba eftersom de båda går på två ben. Därför valde vi att bortse från dessa två 

skisser, då detta inte stämde in på sköldpaddans planerade karaktärsdrag. Då stod valet 

mellan G och H där vi slutligen valde H på grund av att utseendet på den karaktären 

passade bäst ihop med utseendet på kaninen. Denna modell kan även uppfattas som 

långsammare än G-modellen då benen sitter väldigt tätt ihop.  

 

 
Figur 2: Rabbit concept art. Karaktären visas i två poser: framifrån och från 

sidan. 

 

Ovan kan vi se en bättre och mer utvecklad version av hur vår kanin slutligen 

kom att se ut. Eftersom vi ritat bilder framifrån och från sidan så kan vi enkelt 

använda dessa när vi senare skapar våra modeller i 3D. 
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Figur 3: Turtle concept art. Karaktären visas i två poser: framifrån och från 

sidan. 

 

Precis som för kaninen så skapade vi mer utvecklade bilder av vår sköldpadda för 

att få in mer detaljer och för att ha bättre referensbilder att använda oss av i nästa steg. 

 

4.1.3 3D 

Efter att ha skapat en skiss av karaktären där all relevant fakta är med, är det dags att 

överföra denna 2D-skiss till 3D. Detta gjorde vi genom att använda oss av programmet 

Autodesk Maya som är ett 3D-program. För att få karaktärerna redo för att animeras är 

det några steg som först måste tas vid, bland annat modellering och riggning. 

4.1.3.1 Modellering av kanin 

Första steget i processen är modellering. Med modellering menas att man i 3D 

skapar, oftast från en kub, själva karaktären vi vill ha. Detta är en process som tar tid 

och när det gäller modellering av karaktärer är topologi en viktig aspekt som bör vara i 

åtanke hos modelleraren. Med topologi menas till exempel hur karaktären är 

uppbyggd av polygoner, om vi har en dålig topologi kan karaktären få diverse 

felaktiga deformationer gällande animeringsaspekten.  

Innan man börjar med modelleringen, är det viktigt att förbereda scenen på bästa 

sätt. I vårt fall, eftersom vi redan har skisser på karaktärerna, så kan vi använda dessa i 

Autodesk Maya för att underlätta arbetet och snabba på processen. 

Eftersom vi förberett vår scen med skisserna vi skapat så kan vi enkelt följa dem 

när vi skapar vår karaktär. Vi utgår från en polygonkub som vi formar efter kroppen 

på våra skisser. Där armar och ben skall sitta använder vi oss av ett verktyg för att 

skapa mer geometri så att vi sedan på ett enkelt sätt kan dra ut armar och ben från 

kroppen. Vid ben och armar är det också viktigt att tänka på böjningsställen, 

exempelvis knävecket och armvecket, där man bör skapa mer geometri för att få en 

mjukare böjning i det senare animeringsskedet. 

Huvudet och handen skapas separat och kopplas senare ihop med kroppen, för att 

underlätta i modelleringssynpunkt. Huvudet skapas på samma sätt som kroppen, med 

utgångspunkt från en kub som skalas och flyttas så den passar in på skisserna. Mer 

geometri läggs på vid ställen där det behövs. 

Efter att huvudet är färdigmodellerat med plats för ögon, näsa, mun och öron 

läggs kroppen och huvudet ihop genom användning av verktyget combine i Autodesk 

Maya, som lägger ihop objekten till ett.  

I detta skede är det enbart handen som är kvar, och den modelleras precis som 

allting annat genom att skapa en kub och tänka på vilka ställen den skall böjas. Denna 

kopplar vi samman med resten av kroppen på samma sätt som med huvudet. 

Vid det här tillfället har vi en bas för karaktären att arbeta vidare på. Nästa skede 

är att fixa topologin i geometrin, bland annat se till att det finns så få trianglar som 
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möjligt och så många kvadrater som möjligt. Att fixa topologin är en konst i sig, då 

man måste kunna dra om geometrin för att optimera karaktären. Efter att ha fått önskat 

resultat är nästa steg att skapa ögonen. Dessa skapas genom att ta en cylinder och 

skala den till önskat resultat och sedan duplicera denna för att skapa iris till 

karaktären. Sedan är det bara att placera dem på rätt plats. 

 

 
Figur 4: Modelleringsfasen av kaninen. 

 

 

4.1.3.2 Riggning av kanin 

Efter att själva modelleringsfasen är färdiggjord är det dags att börja rigga 

karaktären, vilket innebär att vi skapar ett skelett för modellen så att vi kan rotera och 

röra på kaninen som att det vore en mänsklig varelse.  

Vi började med att skapa böjningspunkter (joints) för ryggraden. Precis som en 

människas ryggrad bör det finns många ryggkotor för att kunna böja ryggen på ett bra 

sätt, dock krävs det inte lika många som hos en mänsklig ryggrad. Ryggraden vi 

skapade består av fyra böjningspunkter, där utgångspunkten är svanskotan och sedan 

rör sig det uppåt till halsen. Svanskotan kommer fungera som en utgångspunkt, vilket 

innebär att om den första böjningspunkten, det vill säga svanskotan, är vald så 

kommer resten av skelettet också bli valt. På så sätt kan vi senare skapa en kontroll för 

höften som hjälper oss att arbeta med viktfördelningen hos karaktären när vi animerar. 

Efter att ryggraden är färdig och på plats är det dags att förlänga skelettet.  

Utifrån ryggraden skapar vi skelettet till karaktärens arm och vid handleden delar 

vi upp skelettet i fyra olika delar som sedan kommer bli handen.  Eftersom fingrarna 

kan böjas behöver vi skapa skelett som kan böjas enligt handens utformning. 

Sedan förlänger vi skelettet utifrån ryggraden uppåt till toppen av huvudet för att 

kunna kontrollera hela huvudet, därifrån skapar vi skelett för örat så att vi ska kunna 

kontrollera dess rotation. 

Därefter utgår vi från svanskotan och skapar skelett för höften och benen. Eftersom 

vår karaktär har väldigt simpla fötter behövs inga avancerade skelettstrukturer där. För 

att få lite mer kontroll över fötterna skapar vi ett så kallat Reverse Foot Bones, vilket 

kommer hjälpa oss att böja karaktärens fot. 

Nu när kaninen fått sin ena sida med skelett avklarad är det dags att spegla 

skelettet. Detta innebär att vi skapar en kopia av det skelett vi redan gjort och sätter på 

andra sidan av kroppen. På så sätt kan vi enkelt få ett identiskt skelett på båda sidorna 

utan att behöva göra om alla stegen igen, detta förenklar och sparar tid. 

För att slippa behöva animera varje böjningspunkt var för sig ska vi skapa 

kontroller för de olika böjningspunkterna som vi vill kontrollera. Dessa kontroller 

skapar vi av kurvor NURBS som vi formar för att enklare ge oss en uppfattning om 

vad varje kontroll styr.  

 

Vi började med att skapa kontrollobjekt till alla de delar av skelettet vi ville 

kunna styra. Därefter började vi med processen att binda alla kontroller till skelettet. 
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Den vanligaste typen av begränsningar (constraints), som används när man riggar en 

människoliknande karaktär, var orientConstraint. Denna gjorde att man enbart kunde 

påverka den bundna delen via rotation.  

Vid armar och ben användes även ett hjälpmedel kallat ikHandle för att skapa 

mer realism i hur benen och armarna böjer sig när man rör på händerna och fötterna.  

Till vissa av dessa kontroller skapade vi även egna attribut, bland annat fötterna. 

Med hjälp av verktyget Set Driven Keys kunde vi påverka Reverse Foot Bones till att 

böja på fötterna genom att ändra värdet i det nya attributet. Detta gjorde vi också för 

att enklare kunna böja på fingrarna. Genom att skapa egna attribut och binda dem till 

olika delar kan vi underlätta för animeraren. 

Till sist skapar vi en global kontroll som binds till alla andra kontroller. Med 

denna kan vi flytta, rotera och skala vår karaktär. 

Ett sista steg innan karaktären är helt färdig och redo att animeras är att 

kontrollera vilka kroppsdelar som ska påverkas av skelettets rörelse, så kallat Weight 

Painting. Detta innebär att man går in och förfinar hur kaninens geometri blir påverkad 

av de olika böjningspunkterna. Ofta när det gäller händer blir det gärna så att en 

böjningspunkt i lillfingret kan påverka geometrin hos ringfingret också istället för bara 

hos lillfingret. Därför måste man gå in manuellt och kolla så att deformationerna 

stämmer. 

När det är gjort är vår karaktär, kaninen, färdig att bli animerad. 

 

 
Figur 5: Rigg av kanin. 

 

4.1.3.3 Modellering av sköldpadda 

Eftersom vi redan arbetat fram konceptbilden för hur vår sköldpadda ska se ut 

har vi bra referenser att arbeta efter vilket underlättar vårt arbete med att modellera 

sköldpaddan. Vi ville hålla sköldpaddans modell så simpel som möjligt och gjorde 

därför inte hela sköldpaddan som ett objekt utan delade upp den i olika delar. 

Utgångspunkten var skalet som är den största delen på karaktären. Denna skapades 

från en polygonkub som vi sedan skalade upp och började forma som ett skal. Därefter 

påbörjades huvudet som också är baserat på en polygonkub. Vi började med att forma 

den så att den liknade en cylinder och började därefter att extrudera ut toppen och 

forma det likt huvudet vi skapat i vår konceptbild. Till sist så extruderade vi ut en 

underkäke så att han fick en mun. Nästa steg var att modellera sköldpaddans fötter. 

Vilket, som allt annat, utgick från en polygonkub som skalades upp och formades likt 

en rund avlång sten. Sedan skapade vi små klor på ett mycket liknande sätt som vi 

sedan grupperade med fötterna.  
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Figur 6: Delar av sköldpaddan. 

 

Eftersom ett sköldpaddsskal inte är helt rundat så försökte vi ge det mer struktur 

för att det skulle se mer verklighetstroget ut. För att underlätta denna process 

exporterade vi skalet till Autodesk Mudbox där vi jobbade vidare med att skapa en 

ojämn yta. 

Till sist skapade vi även ögon som är gjorda av sfärer. Vi började med att skapa 

en sfär som vi sedan skalade upp till den storlek vi ville ha och sedan roterade vi den 

så att den var riktad åt rätt håll. Sedan ”öppnade” vi sfären genom att ändra Start 

Sweep- och End Sweepvärdena, vilket påverkar hur mycket klotet är öppet. Därefter 

dupliceras sfären och skalas ner så att vi har två sfärer som ska agera som ögonlock. 

Att bara använda en sfär skulle se konstigt ut då ett ögonlock har en viss tjocklek och 

detta inte skulle existera med bara en sfär. För att koppla ihop de två sfärerna skapas 

en brygga mellan kanterna. Sedan skapas en ny sfär som placeras inuti dessa två sfärer 

och som ska agera som själva ögat. Sedan skapas en sista sfär som trycks ihop så att 

den blir platt, vilken ska agera som iris i ögat. 

 

 
Figur 7: Öga till sköldpaddan. 

 

När modellen var färdigmodellerad är det dags att gå in på riggningen, det vill 

säga skelettet som vi skapar för att kunna animera karaktären. 

4.1.3.4 Riggning av sköldpaddan 

Då sköldpaddan är en så kallad quadruped, det vill säga ett fyrbent djur krävs en 

annorlunda rigg jämfört med en människoliknande tvåbent varelse. Då detta är en 

sköldpadda som inte rör på sig så mycket behöver vi inte en avancerad rigg utan bara 

själva grundkontrollerna för att kunna animera den på ett relativt bra sätt. 

Vi började med att skapa ett skelett som vi trodde skulle passa bra till en 

quadruped, i grund och botten är det väldigt likt vad man skulle skapa till ett 

människoliknande objekt. Därefter band vi detta skelett till geometrin och testade om 

det fungerade bra med vår animation, vilket det gjorde. Efter att man bundit skelettet 

är det dags att använda sig av Weight Painting igen, det vill säga att man kontrollerar 

vilka punkter i skelettet som påverkar objektet och att det sker på korrekt sätt utan att 

felaktiga deformationer uppstår. En grov Weight Paint blir skapad av Autodesk Maya 

automatiskt när man binder skelettet till objektet men denna brukar sällan vara 



             

 

  13 

   

   

 

 

optimal. Därför bör man alltid kontrollera och ändra denna själv så att karaktären 

agerar som man vill vid skelettets rörelse. 

 

 
Figur 8: Sköldpaddans skelett. 

 

När denna process är klar är det dags att skapa kontroller åt skelettet för att på ett 

enklare sätt kunna animera.  

Vi startade med att skapa kontrollobjekt av kurvor till alla de grundliga 

funktionerna som fötter, hals och ögon. Kontrollobjekten för fötterna formade vi efter 

fötterna och skalade sedan upp för att enklare kunna komma åt dessa. När vi 

duplicerat och flyttat kontrollobjekten till varje fot så binder vi dessa med en 

parentConstraint, vilket gör att vi kan påverka skelettets position och rotation. 

Nästa steg är att arbeta med kontrollen över halsen. Dessa fungerar relativt lika 

jämfört med fötterna. Däremot skapar vi en orientConstraint mellan skelettet och 

kontrollobjekten, vilket gör att vi enbart kan kontrollera rotationen. 

Kontrollen för ögonen är lite mer komplex än de andra kontrollerna då vi med 

hjälp av denna också ska kunna ändra storleken på pupillerna och kunna kontrollera 

ögonlocken för varje öga. Vi började med att skapa ett kontrollobjekt som vi riktade in 

framför ögonen och sedan kopplade ihop med ögonen genom en aimConstraint, detta 

gör så att ögonen roterar efter kontrollens position. För att kontrollera ögonlocken och 

pupillerna skapade vi nya attribut hos kontrollobjektet som vi sedan band samman 

med specifika attribut på ögonen genom att använda oss av verktyget Set Driven Keys. 

Detta gör att vi genom ändring av värdet på de självskapta attributen i kontrollobjektet 

kan kontrollera vissa av ögonens attribut och på så sätt kan animera enklare. 

Vi insåg sedan att vi behöver en kontroll för det som skulle motsvara midjan hos 

en mänsklig modell. Där gjorde vi som tidigare med halsen och skapade en kontroller. 

Dock går denna inte helt runt karaktären utan bara över ryggen. Sedan kopplade vi 

ihop den med skelettet med hjälp av en orientConstraint. 

Sist av allt skapade vi ett globalt kontrollobjekt. Till denna kopplade vi alla andra 

kontroller och karaktären för att man enkelt ska kunna flytta runt karaktären i sin scen 

eller för att man ska kunna skala sin modell för att passa sin scen bättre.  
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Figur 9: Rigg av sköldpadda. 

 

Då har vi skapat en rigg åt vår karaktär och den är redo att animeras. 

4.1.3.5 Texturering 

Sista steget i karaktären är textureringen. Det vill säga färgen eller texturen på 

karaktären. Här har vi redan konstaterat hur färgvalet skall vara för karaktären och det 

underlättar när vi gör detta. Nu gäller det bara få ut det på 3D modellen. Dessvärre är 

det första steget som måste göras UV-mappning, som med enkla ord bestämmer vart 

texturen hamnar på modellen. 

Vi kom fram till att vi ville skapa ett tecknat utseende, som även kan kallas för 

cel shading. Efter lite undersökande om hur man skapar sådana texturer i Autodesk 

Maya dök det upp mycket om Autodesk Mayas egna Toon Shader. Vi bestämde oss 

därför att testa oss fram med denna och fick snabbt fram en stil som vi och beställaren 

tyckte om och som var smidig att skapa via Autodesk Mayas Toon Shader.  

 

 
Figur 10: Toon Shader i Autodesk Maya. 

 

Båda karaktärernas texturering består av dessa Toon Shaders som man kan skapa 

direkt via Autodesk Maya. Denna Toon Shader är av typen ramp shader och innehåller 

tre stycken olika nyanser som den använder sig av för att för att skapa en tecknad stil. 

4.2 Animering 

Att animera är något som ofta tar lång tid, är komplicerat och svårt. Så redan innan 

man börjar bör man förstå att detta är en lång process och att det mest sannolikt 

kommer uppstå problem på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att förbereda sig 

för att underlätta processen. 
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4.2.1 Storyboard 

Innan man kan påbörja själva animerandet bör man skapa en så kallad storyboard som, 

om den är väl utformad, kommer underlätta animeringsprocessen betydligt för 

animatören. Genom att skapa en storyboard kan man redan innan man börjar animera 

etablera hur själva historien ska utspela sig, vilka kameravinklar som skall användas 

och hur karaktärerna spelar ut sina känslor via kroppspråk och ansiktsrörelser. Detta är 

ett användbart hjälpmedel för animatören då han enkelt kan arbeta efter dessa 

referenser när han försöker visualisera berättelsen i 3D. 

Efter lite undersökande hittade vi en mall för hur en storyboard ska vara 

uppbyggd. Mallen bestod av rutor och under varje ruta fanns det rader för att skriva 

mer i detalj om vad som kommer hända. Eftersom beställarna, Future Position X, ville 

ha något som liknade och hade samma budskap som videon ”Rabbit & Turtle Story 

(Amazing Version)” [1] hade vi redan från början en grundberättelse till hur vår 

animation skulle utspela sig. Vår beställare kände dock att videon som vårt projekt är 

baserat på var lite för lång för att kunna visas på deras möten så vi har valt att korta 

ner hela historien för att möta FPX’s önskemål. 

När det gällde exakt vad som skulle utspela sig i videon hade de några krav på 

vad som skulle stå i texten i videon, och så ville de att den skulle förmedla samma sak 

som i referensvideon. Annars hade vi fria händer till att vad vi tyckte var passande. 

När vi började fundera över hur vår animation skulle se ut hade vi båda många 

olika idéer för vad som skulle hända i varje scen. Men vi insåg att vissa idéer skulle bli 

för svåra eller tidskrävande för att kunna etableras på ett bra sätt. Därför började vi 

med att skapa en grov skiss för vår berättelse för att sedan gå in och ändra saker för att 

bättre få fram budskapet.  

Bilden nedan visar den storyboard vi skapade för vår första scen.  

 

 
Figur 11: Storyboard för första scenen. 

 

Budskapet vi ville förmedla i första scenen var att snabbt och konsekvent alltid 

slår långsam och stabilt. Eftersom kaninen vinner överlägset i denna scen ville vi 

förtydliga hans övertag i hastighet. Genom att låta kaninen springa förbi vår kamera 

kan vi med hjälp av en kameraskakning etablera en känsla av hög hastighet då det 

verkar som att hans vinddrag rubbar kameran. Andra saker vi gjorde var att visa bland 

annat sköldpaddans långsamma vaggande gångstil och dessutom etablera en 

överblicksbild där vi ser hur pass långt efter han är. 

I den andra scenen, som vi kan se en storyboard över nedan, fokuserade vi mer 

på att visa sköldpaddan då det i denna scen är han som vinner. 
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Figur 12: Storyboard för andra scenen. 

 

Det budskap den andra scenen ska förmedla till åskådarna är att genom att 

identifiera sin kompetens kan man ändra spelplanen till sin fördel. Eftersom 

sköldpaddan förlorade i första loppet med, för honom, dåliga förutsättningar valde han 

att utmana kaninen igen under sina egna förutsättningar. Detta förmedlar scenen bra 

själv genom att låta sköldpaddan simma över vattnet när kaninen inte har den 

möjligheten. Här ville vi även förstärka budskapet genom att först visa hur kaninen 

snabbt springer iväg och stöter på problemet och medan han står och funderar så får 

man se sköldpaddan sakta vagga fram tills han kommit ikapp kaninen. För att sedan se 

sköldpaddan fortsätta ner i vattnet, lämna kaninen bakom sig och ta sig vidare i mål. 

Här ville vi med hjälp av kameraarbete förmedla en känsla av övergivenhet hos 

kaninen genom att man får se kaninen stå kvar i bakgrunden då sköldpaddan simmar 

iväg. 

I den tredje och sista scenen ska sköldpaddan få hjälp av kaninen och vice versa. 

I referensvideon som vi utgår från sitter sköldpaddan på kaninens rygg under första 

och sista fasen, att göra detta i 3D kändes som en teknisk svårighet. Tillslut kom vi 

fram till att kaninen skulle bära sköldpaddan i famnen.  

 



             

 

  17 

   

   

 

 

 
Figur 13: Storyboard för tredje scenen. 

 

För att förstärka samarbetet mellan de båda karaktärerna har vi försökt visa 

mycket av de delar där de hjälps åt och visa att de är glada över detta samarbete. Vi 

arbetade mycket med att förmedla detta med karaktärernas kroppspråk, exempelvis 

genom att använda oss av glada miner och en mer lättsam gångstil på dem båda för att 

förstärka känslan. Eftersom sköldpaddan är relativt stor i jämförelse med kaninen 

förstärkte vi den aspekten genom att göra så att kaninen går mer bakåtlutad när han 

bär på sköldpaddan. I den här scenen använde vi oss även av mer neutrala 

kameravinklar för att ingen av karaktärerna skulle känns överlägsnare än den andra. 

När väl storyboarden är klar börjar man på nästa steg i processen för att skapa en 

animation, att skapa en så kallad Animatic. 

 

 

4.2.2 Animatic 

En animatic är, i stort sett, en grovdragen animation över hela berättelsen. Detta gör 

man för att kunna arbeta med hur timingen i scenen ska vara för att det ska kännas 

naturligt. Denna används också för att skapa en helhet över hur slutresultatet kommer 

bli. Om något behöver ändras eller inte fungerar lika bra som man planerat kan man 

ändra detta utan att förstöra flera timmars arbete och på så sätt förhindra att 

produktionen blir försenad. 

När animaticen väl är färdig och allting är som man vill ha det är det dags att 

arbeta med att finjustera sin animation, det vill säga att gå in mer i detalj och ändra 

flödet på hur karaktärer och objekt rör sig. Detta är oftast en känslig process som är 

tidskrävande.  

 

4.2.3 Animering av karaktärerna 

4.2.3.1 Estetiska momentet 

I detta moment funderar vi på hur karaktärerna och kameror ska röra sig för att 

förmedla rätt känsla. Våra karaktärer representerar, på ett eller annat sätt, olika 

kompetenser. Den ena är snabb och precis, den andra är långsam men mogen. Detta 

kan man lätt inse genom valet av våra karaktärers natur, en sköldpadda och en kanin. 
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Men vi försöker även förstärka denna känsla genom att animera sköldpaddan så att 

han sakta vaggar fram medan kaninen snabbt sticker iväg när startsignalen gått. För att 

förstärka hastigheten som kaninen har så gav vi kaninen en mer framåtlutande vinkel 

på sin kropp när han springer, då detta inger en känsla av att han springer fort. När 

man bär någonting tungt brukar det oftast märkas på kroppens rörelser, därför har vi i 

sista scenen när kaninen lyfter sköldpaddan gjort så att kaninens kropp blir mer 

bakåtlutad och hans armar skakar när han lyfter samt springer. 

Vi har arbetat mycket med kamerarörelser och kameravinklar för att öka den 

känsla vi vill förmedla. Genom att exempelvis i första scenen filma kaninen smått 

underifrån etablerar vi en känsla av att han är överlägsen, vilket han också är då han 

vinner första loppet utan problem. I andra scenen är det omvända roller då det är 

sköldpaddan som vinner loppet. 

Eftersom vi valt att använda oss av en tecknad stil har vi inte lagt så mycket 

fokus på att få rörelserna att se realistiska ut, utan här gör det inte så mycket om 

karaktärerna har överdrivna gångstilar eller dylikt. Detta bidrar mer till den tecknade 

stilen och ger vår animation mer av en komisk känsla. 

 

4.2.3.2 Tekniska momentet 

Vi har valt att dela upp vår animation i flera scener, dels för att det ger oss en 

möjlighet att arbeta parallellt med flera saker samtidigt istället för att behöva vänta på 

att en stor fil ska bli klar för användning. Även för att minska risken att programvaran 

inte klarar av den stora mängden data och istället krascha. 

I början av animeringsprocessen startade vi med att blocka ut själva animationen, 

efter att vi gjort en animatic visste vi hur timingen skulle vara och animerade därefter. 

Innan vi började med att blocka ut våra karaktärers nyckelposer hade vi gått in i 

inställningarna för Autodesk Maya 2013 och under animation ändrat så att ”Default in 

tangent” var satt till Linear och ”Default out tangent” var satt till Stepped. 

 

 
Figur 14: Animationsinställning Autodesk Maya. 

 

Detta gör att interpoleringen mellan de olika nyckelpunkter som vi skapat blir 

raka istället för rundade, det vill säga att de inte byter sin position förrän de kommer 

till en ny nyckelpunkt. Bilden nedan visar skillnaden: de svarta punkterna är så kallade 

keys eller nyckelpunkter, mellan dessa nyckelpunkter har den blå och gröna linjen 

Linear och Stepped medan den röda som är mer rundad har Plateau.  
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Figur 15: Skillnaden mellan Plateau och Linear / Stepped. 

 

Detta gjorde vi för att enklare kunna placera ut våra karaktärer och för att inte bli 

distraherade av att karaktärerna rör på sig mellan positionerna. Det vi började med var 

som sagt att blocka ut animationen. Det vi gjorde då var att fokusera på att blocka ut 

de viktiga nyckelpositionerna som våra karaktärer har. Som, till exempel, i den tredje 

scenen när sköldpaddan och kaninen hjälps åt börjar det hela med att kaninen lyfter 

upp sköldpaddan och sedan springer iväg. Nyckelpositionerna här kan exempelvis 

vara vart kaninen och sköldpaddan befinner sig när scenen startar, när kaninen böjer 

sig fram för att lyfta upp sköldpaddan, och sedan när kaninen börjar springa med 

sköldpaddan i sin famn.  

Denna process genomförde vi med alla de olika delar av varje scen. Därefter är 

det dags att gå in mer på detalj och försöka finjustera vår animation så att allting ser 

bra ut. Första steget vi tog var att mjuka ut rörelserna genom att använda oss av Graph 

Editor:n i Autodesk Maya, ett verktyg som hjälper oss att gå in mer i detalj och ändra 

hur våra nyckelpunkter blir tolkade. Inne i Graph Editor:n väljer vi alla våra 

nyckelpunkter och ändrar tangenternas interpolering till Plateau. Som bilden ovan 

visade gör detta att övergången mellan de olika nyckelpunkterna blir rundad. Ofta blir 

det inte riktigt bra bara genom att göra detta, hela animationen ser mer ut att glida 

fram. Så därför, efter vi mjukat ut animationen, måste vi gå in och justera eller lägga 

till nya nyckelpunkter i vår animation.  

Under denna fas använde vi oss av ett verktyg som kallas för Motion Trail, detta 

verktyg skapar ett sorts spår över hur den valda kontrollen rör sig under animationen. 

Detta fann vi användbart då det hjälpte oss att se om det var ställen där våra karaktärer 

rör sig stelt eller onaturligt. Det hjälpte oss också att försöka etablera en av 

animationsprinciperna, arcs, som är väldigt vanligt i all rörelse om man bortser 

animering av mekaniska anordningar. Mest nytta av Motion Trail hade vi när vi 

arbetade med fötter och armar på kaninen då de gärna ville vara på ställen där det inte 

var tänkt när vi blockat ut animationen. Ett problem som ofta uppstår när man 

animerar karaktärer är att fötterna inte stannar på plats när de sätter ner foten till 

marken. Detta kunde vi dock fixa med hjälp av verktyget Motion Trail. 

Efter att ha arbetat med att finjustera alla element av animationen i alla de olika 

scenerna är det dags att börja på att arbeta med andra aspekter av vår animation. Sedan 

när allt är klart är det dags att fundera på hur vi ska rendera ut vår animation och 

sammanställa det. 

4.3 Omgivning 

Efter att karaktärerna är klara och animeringen är på plats behövs självfallet en scen 

som de kan vistas i. Karaktärerna har tecknade inslag vilket betyder att omgivningen 

bör följa samma stil för att få en röd tråd i det hela. För att spara tid, som är en viktig 

aspekt inom det här projektet, ligger fokus på animeringen och inte omgivningen. 
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Därför valde vi att skapa en simpel omgivning men som ändå fyller sin funktion och 

ger intryck av den tecknade stilen.  

Att skapa en omgivning kan ta tid, och det är lätt hänt att man snöar in sig i 

arbetet eftersom det kan bli så pass stort. Vi valde att skapa en basmodell för träden, 

molnen och gräset som vi sedan duplicerar och placerar ut i scenen. För att skapa 

någon slags variation förekommer olika höjd och bredd på objekten. 

En av de viktigaste aspekterna för att skapa den tecknade stilen är att ha 

kantlinjer på sina objekt, därför kan det vara passande att skapa modeller som får en 

bra kantlinje. Alltså bör vi tänka på silhuetten av våra modeller. 

Om vi kollar på en tecknad film, kan vi konstatera att allting är ganska platt, 

denna känsla vill vi också kunna förmedla.  

 

4.3.1 Koncept 

För att få en uppfattning om hur vår omgivning skulle se ut arbetade vi först med att 

skissa upp exempel. Då vår animation följer den tecknade stilen försökte vi använda 

oss av en enkel och minimalistiskt utformad miljö, detta också för att få åskådarna att 

fokusera mer på själva berättelsen och inte bakgrunden. 

 

 
Figur 16: Koncept omgivning. 

 

Ovan ser vi de skisser som kom att bli vår design på omgivningen, som man kan 

se är det en ganska simplistisk utformning som inte tar alltför mycket uppmärksamhet. 

4.3.2 Modellering 

Våra modeller skapas precis som allting annat i polygoner och med ett lågt 

polygonantal, då det skall vara enkla modeller där shadingen är i fokus.  

För att skapa träden i scenen skapade vi en polygonkon i scenen med 6 sidor. 

Sedan duplicerade vi den, flyttade ner den och kombinerade det hela. För stammen var 

det bara att skapa en polygon cylinder som flyttades längst ner. Med andra ord en 

väldigt simpel modell, precis som vi vill ha det. Sammanlagt är antalet polygoner på 

ett träd 60. 
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Figur 17: Modell av träd. 

 

Molnen som finns i scenen består av helt platta plan, där vi har lagt på en textur 

som vi skapat i Adobe Photoshop. Vi lade texturen på materialet och sedan skapade vi 

en alpha map som vi lade i transparacy för att få den genomskinlig på de ställen vi 

ville.  

Samma procedur gäller även grästuvorna som finns i scenen. Fördelen med 

denna metod är att vi håller ner antalet polygoner i scenen, då ett plan består av 4 

polygoner och detta kommer att hålla nere renderingstiden. Huvudanledningen till att 

vi valt att göra så här är dock för att det passar bättre i vår tecknade stil. 

Sist skapades en sfär runt hela scenen som kommer agera som himmel där vi 

sedan lägger på en textur.  

4.3.3 Texturering 

Texturerna i scenen är simpla där träden, marken och vattnet alla består av tre färgade 

skuggområden, ramp shaders, medan molnen och gräset består av bilder som vi skapat 

med hjälp av Adobe Photoshop.  

De båda texturerna i Photoshop skapades genom att använda pen verktyget till att 

dra konturlinjerna och skapa en vector mask. Sedan i blending proporties läggs en 

konturlinje på. Sedan skapar vi en svartvit bild som bestämmer var bilen är 

genomskinlig och inte.  

För att skapa himlen lade vi på en gradient på sfären i scenen med två olika 

nyanser av blått för att få en mjuk övergång.  

4.4 Ljussättning/Rendering 

Ljussättning i scenen, då vi har valt att köra på den tecknade stilen, är inte så 

avancerad. Scenen i dagsläget består av två ljuskällor där bara den ena ger skuggning.  

I Autodesk Maya finns olika typer av ljuskällar, som bl.a. Directional light, Area 

light, Spotlight, ambient light och point light.  

Directional light kan jämföras närmast en ljuskälla som solen där ljuset inte 

kommer från en bestämd källa utan överallt. Medan Area light kan beskrivas som den 

mest realistiska ljuskällan eftersom den emittar ljus från en bestämd källa i 180 grader. 

Spotlight är precis som det låter, riktas mot en punkt. Point light är att det finns en 

punkt som emittar ljus åt alla riktningar. 

Vilken av dessa bör man använda i vilka syften? 

Directional light bör man givetvis använda sig av när en sol i scenen krävs. 

Eftersom vi har en väldigt simpel scen där vi har den tecknade stilen, bestämde vi 

att det egentligen bara krävs två stycken directional light för att få bästa utseendet på 

omgivningen och karaktärerna, dock ingenting som är fysiskt korrekt. 
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Efter att ha ljussatt scenen, insåg vi att det blev oönskade skuggor från molnen. 

Eftersom molnen är en textur på ett plan, så blir skuggan en fyrkant. Vilket inte alls 

såg så bra ut, så då tog vi bort att molnen kunde kasta skuggor.  

När man tänker på ljussättning tänker man såklart på ljuset, dock skall man tänka 

på att halva grejen är materialen på objekten också för att få den look som är 

önskevärd. 

Grundtanken innan projektet hade gått så långt, var att ljussättningen skulle bestå 

av global illumination och final gather, detta var innan den tecknade stilen var i tanke. 

Sedan när den tecknade stilen fanns i våra tankar försvann det här angående lite mer 

realistiskt ljus och det blev lite lättare att ljussätta. Det i sin tur innebar att 

renderingstiden är mindre. Vilket i sin tur innebar att vid tidsplaneringen kunde vi 

lägga mer tid på andra aspekter än renderingen. Istället för 40 minuter per bild, blev 

det 1 minut för varje bild.  

Vi skapade två renderingspass, där den ena är masterlayer och den andra ett 

ambient occlussion lager. Det vill säga, kontaktskuggan. Det lagret skapar en svart och 

vit bild som gör mörkt där objekt kommer nära varandra. Detta för att skapa lite mer 

realism. Dessa två lager kombineras sedan i Adobe After Effects, med hjälp av att 

kontaktskuggans lager läggs ovanifrån masterlayer och blending option är multiply. 

 

 
Figur 18: Omgivning. 

 

5 Diskussion 

5.1 Förberedande arbete 

Planeringen av detta arbete spelade stor roll i hur det sedan skulle komma att 

genomföras. Som litteraturstudien tar upp är planeringen en viktig del i 

animationsprocessen och man måste redan innan man börjar fundera över vad det är 

för berättelse och vilka känslor man vill förmedla till publiken. Då FPX redan hade en 

tydlig plan för vilket budskap som skulle förmedlas var det upp till oss att förmedla 

detta på bästa sätt. Att välja en 3D animerad film ledde till mer jobb, men det färdiga 

resultat blev mer livfullt och fängslande än originalfilmen som vi utgick från.  

5.2 Storyboard 

Eftersom vi valde att skapa en simpel storyboard för att försöka optimera tidsomfånget 

blev dessa inte alls särskilt detaljrika. Vi lade mest fokus på hur karaktärerna skulle 

agera i de olika scenerna och inte så mycket på hur omgivningen skulle se ut. Hade vi 
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gjort dessa mer noggrant hade vi redan där kunnat planera exempelvis ljussättning och 

färger på omgivningen. Detta hade underlättat det senare arbetet.  

 

5.3 Filmen 

I uppbyggnaden av filmen hade vi användning av litteraturstudien där det nämns flera 

tips på vad man bör tänka på i skapandet av animerad film. Där tas det exempelvis upp 

att bakgrundens innehåll kan påverka hur publiken uppfattar vad som är viktigt i 

scenen. Därför valde vi att ha en enkel bakgrund för att behålla allt fokus på kaninen 

och sköldpaddan som är det viktiga i filmens berättelse. Detta tycker vi att vi har 

lyckats bra med, med tanke på att blicken nu dras till karaktärerna. 

Vi hade även användning av litteraturstudien när det kommer till kameravinklar, 

där nämns det att berättelsen påverkas mycket av hur kameran rör på sig och i vilken 

vinkel den befinner sig. Ett exempel på när vi använde oss av detta är när sköldpaddan 

simmar från kaninen som står kvar på land. Känslan vi ville förmedla med detta var att 

sköldpaddan stolt klarade sig själv medan kaninen var hjälplös. 

Att använda oss av en litteraturstudie i arbetet gav många fördelar, då vi fick tips 

och idéer på sådant vi kunde använda oss av i vår animerade film. Däremot fanns det 

delar som är användbara i många fall men som inte hade så stor betydelse i just vår 

animationsprocess, exempelvis avsnittet om stereotyper. 

I det stora hela är vi nöjda med prestationen. Precis som allting annat finns det 

alltid saker som kan förbättras, dock har vi hela tiden försökt se helheten och inte gå in 

på för mycket detaljer med tanke på att det kan ta väldigt mycket tid när man jobbar 

på smådetaljer. För att producera filmen tidsmässigt behövde vi se helheten och det 

anser vi att vi har lyckats med. Om man någon gång vill förbättra filmen i ett senare 

skede, kan det vara bra att gå in lite djupare på detaljer och på sådant som höjer filmen 

ett snäpp. 

Allt som allt tycker vi att denna skapelseprocess har gått bra och att vi lyckats 

med våra mål. Huruvida vår beställare är nöjda med resultatet är något som är svårare 

att veta. Där måste vi vänta på feedback på slutprodukten för att veta om de blivit 

nöjda eller om vi ska ändra på något, men med tanke på att de varit med och påverkat 

vår process med deras egna tankar så tror vi att vi har lyckats bra efter deras mål. 

 

5.4 Ljudet 

I filmen lade vi till en berättarröst, som under filmens gång berättar själva storyn. Vad 

vi sedan upptäckte var att då berättarrösten inte hördes blev tystnaden i filmen väldigt 

påtaglig. Vilket fick oss att fundera på ytterligare ljudeffekter som kanske hade 

behövts för att förstärka filmens känsla. Exempel på sådana ljudeffekter kan vara 

fotsteg då karaktärerna rör på sig och plaskande då sköldpaddan hoppar ner i vattnet. 

En sak som skulle kunna höja filmen rent resultatmässigt, är om vi hade haft ett 

ljudbibliotek att använda oss av. Till skillnad från nu när vi har använt oss av en 

hemsida på nätet som har ljud. Om vi hade haft ett bibliotek hade ljudkvalitén varit 

betydligt bättre och ljudet hade låtit mer professionellt och inte lika amatörmässigt 

som nu. 

5.5 Vidare arbete  

När det gäller fortsatt arbete med filmen är det som precis med alla projekt, det går att 

utveckla. Vi kan mer se detta som en grund, där det finns mycket som kan läggas till. 

Mer och bättre kameraarbete skulle kunna höja filmen, och man skulle kunna lägga 

mer vikt på detaljer. Skapa ett vatten som är lite mer dynamiskt och reagerar vid 

kontakt med objekt. 
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