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Abstrakt 

 
Det är svårt att veta hur man på snabbast möjliga sätt kan skapa 3D datorgrafik till 

film. Detta arbete handlar om processen (pipeline) för att skapa ett troll i 3D till 

filmat material med målet att arbeta så tidseffektivt som möjligt utan att försämra 

kvaliteten. Vi utformar en specifik pipeline med hjälp av kunskaper från 

nyckelpersoner i filmindustrin, egna erfarenheter samt en litteraturstudie. Kortfilmen 

består av ett 3D troll sammansatt till en minuts filmat material. Kortfilmen förklarar 

de olika stegen i arbetsprocessen; filmskapandet och vad man ska tänka på från idé 

till slutlig animerad produkt samt val av programvaror. 
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1. Inledning 

Att kunna förmedla en berättelse eller olika känslor med hjälp av 3D-animation är en 

viktig uppgift för dagens filmindustri. Med hjälp av 3D-animation kan man återskapa 

allt som existerar, digitalt in till filmvärlden. Detta medför att man kan berätta historier 

som utspelar sig i rymden, under vattnet, på stenåldern och allt vad man kan tänka sig. 

Denna uppsats handlar om hur man går till väga för att skapa en mytologisk karaktär i 

3D, i detta fall ett troll och sedan ge trollet liv via animation i en kort film. 

 

De flesta filmer har ett slutdatum eftersom de skall visas på en premiär som är 

förbestämd. Därför är det viktigt att bli klar med filmen i tid. Under arbetsprocessen 

måste det finnas en strukturerad pipeline (arbetsflödesmodell) för att kunna arbeta så 

tidseffektivt som möjligt. Om man går miste om tid så kan kvaliteten av arbetet brista 

för att kunna framställa resultatet till slutdatumet.  

 

I detta arbete kommer vi att framställa en specifik pipeline för att skapa ett troll i en 

svensk skogsmiljö. Denna pipeline som vi framställer är utformad för att två personer 

skall kunna arbeta parallellt och tar hänsyn till arbetsförmågan samt de program som 

finns tillgängliga. För att förbättra och tidseffektivisera strukturen i pipelinen har vi 

intervjuat personer från filmstudion WETA Digital och tillämpat deras arbetsmetoder.  

 

 

1.1 Syfte 
 
Vårt huvudsakliga syfte är att ge en förståelse för hur en datagrafisk process, en 

pipeline, går till då man skall framställa en film. Vårt arbete kommer visa hur man kan 

gå till väga när man skall skapa en karaktär samt animera den i en kortfilm. Problem 

som möjligtvis uppstår och hur man kan förhindra problemen samt lösa dem. Med 

denna kunskap vill vi skapa en unik detaljerad pipeline som intressenter kan ta del av 

och använda som guide i framtida projekt. Denna pipeline är utformad för att vara 

tidseffektiv och kunna klara av alla delar av arbetsprocessen under en tio veckors 

period.    

 

1.1.1 Forsknings frågor 
 

 Vad är en pipeline? 

 Kan karaktärsdesignens komplexitet förändra en pipeline? 

 Hur går man till väga då man skapar datagrafik till filmat material? 

 

1.1.2 Studiens värde 
 

Som student eller privatperson kan det vara svårt att veta hur personalen i ett 

professionellt filmbolag arbetar. Genom att ta del av informationen från detta 

examensarbete kommer man att få en insikt över hur ett team kan arbeta för att skapa 

en film. Vi kommer att producera en egen pipeline som studenter, nyföretagande eller 

professionella personer kan använda som vägledning till deras framtida projekt.   

 

1.2 Bakgrund 
 

Människor har alltid haft ett behov av att förmedla historier. Dessa historier är bland 

annat vetenskapliga upptäckter, religiösa mirakel och fiktiva historier som sagor och 

berättelser. Den nordiska folktron formades just av dessa fiktiva historier under 

bondesamhället som varade till mitten av 1800-talet. Bondesamhällets diktning och 
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berättarstruktur användes inte som en religion utan fungerade i första hand som en 

slags vägledning för värderingar till oss människor[1]. 

 

Ur den nordiska folktron uppstod massvis av övernaturliga väsen som ofta användes 

för att bland annat skrämma bort barn från farliga platser. En av de vanligaste 

figurerna är trollet [2]. I boken Trollen, Deras liv, land och legender av Jan-Öjvind 

Swahn och Bo Lundwall [2] förklaras det att vi ej längre använder oss av trollhistorier 

i vårt teknokratiskt strukturerade nutidssamhälle utan att vi hellre berättar historier om 

flygande tefat och miniubåtar för att ge samhälleliga förklaringar och acceptabla 

uttryck för våra attityder och moraliska händelser.   

 

De berättelser som fungerat som vägledning för värderingar till oss människor har 

under de senaste åren ofta berättats med hjälp av film. I dessa filmer är det vanligt att 

olika mytologiska varelser och väsen uppkommer och används som metaforer i olika 

moraliska händelser. Exempelvis används ofta en berättelse i form av zombie-

apokalyps som metafor om tvister angående nutidens natur, samt värdet av konsumism 

[3][4]. Berättelser om hydror används bland annat som en metafor anarkism [5] och 

berättelser om troll kan användas som metafor för hur vi behandlar våra vilda djur, 

natur och rikedomar [4]. 

 

Hur skall man gå till väga om man vill återskapa en av dessa mytologiska karaktärer, i 

detta fall ett troll, till sin filmatiserade berättelse? 

 

1.3 Pipeline 
 
En pipeline är en ordning av de olika faser som en produktion arbetar med sin produkt. 

En ensam person har troligen en linjär pipeline då man gör en del i taget medan flera 

personer bör effektivisera sin pipeline genom att arbeta parallellt. Detta så att en 

person inte sitter och väntar på att de andra ska bli klara med sin del [6]. Kundert-

Gibbs och Derakhshani nämner vissa viktiga saker att tänka på i en pipeline: 

konsistens, renhet, enkelhet och flexibilitet. När man skickar filer framåt i pipelinen 

till nästa person är det viktigt att alla filer ser liknande ut, att det går att hitta 

inställningar på samma ställen och att onödiga noder är borttagna [7]. En generell 

pipeline för en 3D karaktär innehåller oftast följande steg: bakgrundsforskning, 

handling, karaktärsdesign, modellering, UV mappning, riggning, animering, 

ljussättning, rendering och komposition. Här nedan kommer alla faser beskrivas var 

för sig. 

 
 
1.4 Bakgrundsforskning (Troll) 
 
För att kunna skapa ett troll är det viktigt att förstå vad ett troll är och hur ett troll beter 

sig. Den äldsta skriften som handlar om troll kommer från historien om Beowulf; 

trolljägaren. Denna historia från 700-talet som skrevs ned på 900-talet förklarar olika 

egenskaper om troll. Deras blod är så frätande att det kan smälta ett svärd och att deras 

bostäder liknar bäverhyddor. Troll har stora gipstassar, de suger blod och gestaltas som 

människor men med betydligt större ögon som lyser likt eld. Trollets huvud är mycket 

stort och har nästan en svart färg; det krävs fyra starka män för att kunna lyfta ett 

trollhuvud [8]. 

 

I faktaboken Trollen, deras liv, land och legender av Jan-Öjvind Swahn [2] förklaras 

även att trollen liknar människor. Undantaget är då att trollen har fyra tår, annorlunda 

knän, hälbenssporre, spetsiga öron och svans. Denna information är tagen från svenska 

sägner och folklore, vilket skiljer sig mycket från sagor och dylikt. 
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I sagoboken Trollskogen av John Bauer och Lennart Rudström [9] illustreras trollen 

mycket annorlunda än Swahns fakta texter och Beowulfs förklaringar. I 

Trollskogsboken beskrivs troll, bland annat Store-Bror trollet med långa ludna öron, 

lång tjock näsa, ögon som såg ut som tennknappar, magen hänger ända ner till knäna 

och trollet var klätt i grävling eller vargpäls som släpade till marken. Swahn [2] 

skriver att John Bauer samt vissa andra konstnärers ritade illustrationer av troll är helt 

fel och han ansåg att illustrationerna är karikatyrer och kränkande. 

 

Folklivsforskaren Ebbe Schön [10] förklarar också att de konstnärliga illustrationerna 

av troll ofta är missvisande ifrån den bild vi har idag. Schön förklarar det snarare som 

att trollen kunde vara mycket liknande människor fastän vackrare, speciellt då det 

berättas om trollflickor.  

 

Schön har skrivit många böcker om folktro och gamla väsen, varav en heter Älvor, 

troll och talande träd [11]. I boken förklaras mer ingående om trollens egenskaper och 

såsom i andra historiska böcker om folktro så beskrivs även här att trollen mest liknar 

människor till utseendet. I denna bok [11] berättas även att troll ofta är osynliga, att 

trollen kan förvandla sig till olika föremål eller djur så som en katt, en hund, ett 

garnnystan eller en trädstubbe. Det står även att det inte alls är vanligt att trollen har 

svans. Schön förklarar att det finns uppgifter om att man sett troll vars huvuden ser ut 

som klubbor och att de har varit gräsligt fula. Men likväl att människor förekommer i 

olika former och utseenden så gör även trollen det. Schön poängterar att dessa ruskigt 

fula troll är mycket sällsynta [11].  

 

I boken De bästa sagorna ur Bland tomtar och troll [12] finns det 16 samlade sagor av 

olika författare. I dessa sagor förklaras trollen på mycket olika sätt, från fula och elaka 

till snälla och fina, vice versa. Trollen förekommer även som små eller stora och vissa 

bor i slott i bergen och andra under stenar. Dessa sagor har många olika illustrationer 

och bilder [12]. De flesta bilderna är återigen motsägande till folktrons förklaringar, 

men de liknar den allmänna uppfattningen idag om hur ett troll ser ut. 

 

1.5 Handling 
 
Enligt Donati [13] måste man färdigställa filmens handling innan man börjar med 

karaktärsdesignen så att allt om karaktären har en anledning till att finnas. Donati 

förklarar att studenter ofta inte följer detta råd;  

 

" Often, students will work in reverse, creating a story around a particular character 

design that they think is cool. It is natural for filmmakers, as visual artists, to 

brainstorm in terms of characters when developing an animation. However, 

developing the character before the story severely limits the creative process”. 

 

Om man tänker göra en kortfilm måste man ha i åtanke att varken samma tid eller 

resurser finns tillgängliga som för en långfilm. Man måste vara direkt, enkel och 

ekonomisk med handling samt resurser. De första idéerna för en kortfilm är ofta 

mycket stora och för komplicerade. En filmskapare borde i en kortfilm ha ett simpelt 

tema samt en konflikt som förstärks genom historien. Det borde handla om en eller två 

karaktärer och utspela sig på en eller två olika platser med minst möjliga antal 

rekvisita för att driva berättelsen [14]. 

 

När historien är bestämd vet man vilka sorts karaktärer som behövs. Tillman [15] 

beskriver hur de flesta berättelserna oftast har sex stycken arketyper av karaktärer; 

hjälten, skuggan, token, anima/animus, mentorn och svindlaren. Karaktären kommer 
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oftast med en grund som den kan utvecklas ifrån. Exempelvis en hjälte som  ofta är 

modig, osjälvisk och villig att hjälpa andra. 

 

1.6 Karaktärsdesign 
 

Karaktärer är viktiga då man skall förmedla känslomässigt rika upplevelser i bland 

annat film, rollspel, datorspel med mera. Därför är en noggrann karaktärsdesign viktig 

för att ge en bra film- eller spelupplevelse. För att skapa ett trovärdigt fungerande spel 

eller film måste man ta hänsyn till att det finns flera aspekter som påverkar hur man 

uppfattar karaktären. Det som mest påverkar vår tolkning av karaktären är vår 

förståelse för karaktären, varför den handlar och beter sig som den gör [16].  

 

För att få en så bra karaktärsdesign som möjligt är det viktigt göra en omfattande 

studie om exempelvis karaktärens bakgrund, dess geografiska uppkomst, hur den beter 

sig och tidigare verk samt berättelser om den. Utöver det fysiska utseendet, behöver 

man enligt Ekström [16] då veta vem karaktären är, hur karaktärens bakgrund har 

påverkat utseendet, vilken genre karaktären skall utspela sig i och vad karaktärens mål 

är.  

 

Haake och Gulz [17] hävdar att oavsett om vi gillar det eller inte så ger en persons 

fysiska utseende en förväntning på personens andra kvaliteter och egenskaper. Hur 

personen troligen kommer bete sig samt vilka attityder och åsikter personen kommer 

att ha. 

 

Spencer [18] tycker att om publiken skall förstå berättelsen så måste de kunna känna 

empati eller känna en koppling till huvudkaraktären. En varelse har ofta olika 

kopplingar från djurlivet medan en humanoid (varelse som påminner om en människa) 

ofta har ett klart mål och mänskliga känslor. Varelserna är motiverade av grundliga 

behov så som mat, kraft, lust eller att bli lämnad ifred medan en människas motiv är 

mer komplicerat då de ofta vill kommunicera eller hjälpa andra karaktärer. Spencer 

förklarar även att igenkännandet av en karaktär mestadels sker genom att skåda 

karaktärens ögon. 

 

Maraffi [19] skriver att det första man ska göra när man designar en karaktär är att 

bestämma vilken stil den skall ha. Vanligtvis en tecknad eller en realistisk stil. 

Mittemellan den tecknade och den realistiska stilen kommer den surrealistiska stilen 

där karaktärer kan se mer avancerade ut än de tecknade karaktärerna men inte lika 

felfria som de realistiska karaktärerna.  

 

Efter att man har gjort lite olika grova skisser på karaktären är det en god idé att skapa 

T-pose ritningar från karaktärens olika sidor (profil, framifrån och bakifrån). T-pose 

ritningar innebär att karaktären är ritad med armarna vinkelrät från kroppen och då 

efterliknar ett bokstaven T som exempelvis i figur 2. T-pose ritningarna använder man 

sedan under modelleringen av karaktären. Maraffi [19] förklarar även att en annan bra 

idé är att skissa olika poseringar och ansiktsuttryck som man tänker sig att karaktären 

kommer att använda i filmen. Ansiktsuttrycken och poseringarna ger en bra kunskap 

om hur karaktären kommer att röra sig vilket är mycket användbart under riggningen. 

 

Silhuetter är bra att tänka på i början av karaktärens koncept skisser. Kerlow [20] 

berättar att man ofta kan tyda vilken sorts personlighet en karaktär har efter 

karaktärens form. En karaktär med en tjock och tung kropp kombinerat med ett litet 

huvud kommer att kännas mindre intelligent än en karaktär med ett stort huvud 

kombinerat med en lång och smal kropp. En upprätt och mjuk karaktär bör ha en 

vänligare personlighet än en nedåtböjd och knotig karaktär. 
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Även fast man medvetet utformar en karaktär så kan karaktären i alla fall spegla 

känslor och personligheter som man ej planerat. Gentemot Kerlow så förklarar 

Spencer [18] i sin bok ZBrush Creature Design: Creating Dynamic Concept Imagery 

for Film and Games att karaktärens proportioner är mycket viktigt att tänka på. Detta 

är på grund av att en person med ett stort huvud vanligtvis ser kortare och yngre ut än 

en person med ett litet huvud, då ett litet huvud ofta får kroppen att se massiv och 

framstående ut. 

 

När man poserar en karaktär i en stark ställning, tar den upp mycket plats medan en 

maktlös eller svag ställning illustreras omvänt genom att karaktären skyddar sig och 

gör sig liten. Det är ett naturligt beteende hos både människor och djur att illustrera 

dessa poseringar då exempelvis gorillor höjer och hamrar på bröstkorgen för att visa 

sig stark och för att skrämmas [21]. 

 

När man poserar eller animerar karaktärer så förklarar Solarski [22] att händerna 

spelar en stor roll för karaktärens personlighet. Med händerna kan man effektivt 

kommunicera personlighet genom kroppsspråk för att uttrycka eller förtydliga en 

känsla i karaktärens silhuett. Det blir då viktigt i karaktärsdesignen att tänka på 

händernas utseende så att karaktären inte får en medfödd oönskad bieffekt.  

 

Lankoski et al.[23] har skapat en lista på egenskaper för karaktären inom tre viktiga 

områden som ses i tabell 1. Det är exempel på vad man kan tänka på när man skapar 

en karaktär för att ge den mer komplexitet. 

 

 

Tabell 1. Karaktärs egenskaper av Lankoski, Heliö & Ekman 2003, baserad på 

Egri 1960. 
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1.7 Modellering 
 
Modellering är benämningen på processen för att skapa en tredimensionell matematisk 

representation av ett objekts form [24]. Objekten är representerade i applikationen 

med en "wireframe" som är en geometrisk uppbyggnad av sammanhängande linjer. En 

3D mesh består oftast av trianglar för de tre punkterna skapar alltid ett platt plan 

tillskillnad från polygoner med fyra eller flera hörn. Program som Maya, 3D Studio 

Max, Cinema 4D och Lightwave är några av de program som finns tillgängliga för att 

skapa 3D modeller samt animation [25]. Det finns också program som huvudsakligen 

är till för modellering, främst Zbrush och Mudbox. Dessa program har ett mer 

organiskt arbetsflöde och används bäst med en ritplatta. Arbetsflödet kallas för 

skulptering då man drar med penslar på objektens ytor istället för att manipulera 

objektets polygoner för hand [26]. 

 

 
1.8 UV mappning 
 
UV mappning är processen för att projektera en 2D bild på ett 3D objekt. I den 

tredimensionella världen heter koordinataxlarna x, y, och z. I det tvådimensionella 

koordinatsystemet måste de ha andra namn ”u” och ”v”. Därav benämningen UV-

mappning [27]. En världskarta kan vara ett exempel på en 2D textur man vill lägga på 

en sfär, då behövs en UV mappning för att applikationen ska veta vilken färg som hör 

till vilken polygon. 

 
1.9 Riggning 
 

En karaktär är mer komplicerad att animera än statiska objekt som exempelvis 

kameror och bilar. För att göra det lättare för animatören skapar man en rigg åt 

karaktären för att kunna styra dess rörelse på ett enklare sätt, som en marionettdocka. 

En rigg är som ett skelett. Varje ben styr en specifik del av kroppen och andra ben som 

de har influens över. Om vänster axel roteras följer armbågen och handen med för de 

ligger under i hierarkin [28]. 

 

 

1.10 Animation 
 

Film består vanligtvis av 24 bilder per sekund. Animatörer behöver idag inte 

bestämma posen på en karaktär för varje bild utan kan använda sig av "keyframes" 

vilket gör att datorn bestämmer animationen emellan de bilder man har poserat [28]. 

Objekt som flyttas bild till bild skapar en illusion av rörelse. I en 3D värld kan objekt 

animeras med fyra bas transformationer: förflyttelse, rotation, skalning och snedställ 

[25]. 

 

Dagens animationer grundar sig på de tolv animationsprinciperna som har sitt 

ursprung från Walt Disney Studios. Frank Thomas och Ollie Johnston [29] förklarar 

utförligt i boken The Illusion of Life Disney Animation de olika animationsprinciperna. 

John Lasseter [30] från Pixar har i efterhand studerat dessa fundamentala principer av 

traditionell animation och förklarar varför de fortfarande är relevanta i dagens 3D 

animation. Frank Thomas och Ollie Johnston har i efterhand sammanfattat de tolv 

animationsprinciperna på deras hemsida frankanollie.com och dessa principer är: 
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 Squash and Stretch (mosa och sträcka) 

Denna princip ger en illusion av vikt och volym till en karaktär när den rör på 

sig. Squash and stretch är även användbart då man animerar dialoger och gör 

ansiktsuttryck. Hur extremt man använder sig av squash och stretch beror på  

vilken slags animation man vill åstadkomma. Vanligtvis används det mer 

omfattande i en kort film och försiktigare och mer subtilt i en långfilm. 

Squash and Stretch används i alla former av karaktärs animation, allt från en 

studsande boll till kroppsvikten hos en gående person. Squash and Stretch är 

en av de principerna som används mest och där med är den viktigast att 

bemästra [31]. 

 

 Anticipation (förberedelse) 

Denna rörelse förbereder publiken för en större åtgärd som karaktären är på 

väg att utföra, exempelvis då karaktären börjar springa, hoppa eller ändra 

ansiktsuttrycket. En dansare kan inte bara stå stilla och hoppa iväg perfekt 

från golvet utan måste ta sats med en bakåtrörelse innan. Det är denna 

bakåtrörelse som kallas ”anticipation”. En komisk effekt kan bland annat 

göras genom att inte använda någon Anticipation alls efter en serie av 

förberedande icke exekverade försök. Nästan alla verkliga rörelser har en 

större eller mindre förberedelse, till exempel en golfares back swing [31]. 

 

 Staging (iscensättning) 

Staging är en posering eller händelse som klart och tydligt visar publiken 

vilken attityd, reaktion eller humör som karaktären innehar under berättelsen. 

Olika kameravinklar kan hjälpa till att förmedla berättelsen. På grund av 

filmens tidsbegränsning så måste varje sekvens, scen och bild vara relevant 

till den övergripande handlingen. Man skall icke förvirra publiken med allt 

för många olika händelser samtidigt. Man skall vanligtvis bara använda sig 

av en händelse som klart och tydligt visar poängen med historien så länge 

man inte visar scenen med det huvudsakliga syftet att just skapa förvirring. 

Staging riktar publikens uppmärksamhet till berättelsen eller idén som man 

vill berätta. Det är mycket viktigt att tänka på bakgrundens design så att den 

inte skymmer animationen eller tar upp för mycket uppmärksamhet. 

Bakgrunden och animationen skall användas successivt tillsammans för att 

skapa en sammanhållning av scenen [31]. 

 

 Straight ahead and pose to pose animation (Fortsättning och posering till 

poseringsanimation) 

En Straight ahead animation startar med den första ritningen/teckningen och 

arbetar sig fram teckning för teckning till sista scenen. Man kan förlora både 

storlek, volym och proportioner med denna metod, men den har ofta färska 

inslag och spontanitet. Vanligtvis är snabba och vilda actionscener gjorda på 

detta sätt. Pose to pose animation är en mer planerad metod som använder sig 

av nyckelritningar placerade i intervall över hela scenen. Storlek, volym och 

proportioner är vanligtvis bättre kontrollerade på detta sätt. En duktig 

animatör kan rita enstaka nyckelposeringar av karaktären och sedan låta en 

assistent rita de resterande poseringarna. I följd av detta kan då den mer 

erfarna animatören få mer helhetsblick över animationen och planera fler 

scener [31]. 

 

 Follow through and overlapping action (Medföljande och överlappande 

händelser) 

När största delen av en karaktär stannar så fortsätter karaktärens andra delar 

att röra sig exempelvis, armarna, håret, kläder, långa öron och svansen. Allt 
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på en karaktär stannar inte exakt samtidigt, och det är det som kallas ”follow 

through”. Overlapping action är till exempel då karaktären byter riktning 

medan hans kläder och hår fortsätter att röra sig i den tidigare riktningen 

[31]. 

 

 Slow-out and slow-in (sakta ut och sakta in) 

När en händelse börjar så ritas det fler ritningar vid starten någon ritning i 

mitten och sedan fler ritningar vid slutet. Få ritningar gör så att animationen 

uppfattas som snabbare medan att rita många ritningar mellan poseringarna 

gör att animationen uppfattas som långsammare. Slow-in and slow-out gör 

händelserna mer mjuka och mer verklighetstrogna [31].  

 

 Arcs (bågar) 

Alla rörelser med undantaget från mekaniska rörelser följer en båge eller 

cirkulär riktning. Detta gäller särskilt med rörelser från människor eller djur. 

Bågar ger animationen en mer naturlig rörelse [31]. 

 

 

 Secondary action (sekundär rörelse) 

Den sekundära rörelsen adderar och förbättrar huvudrörelsen samtidigt som 

den ger karaktären en starkare komplexitet och förstärker huvudrörelsen. Ett 

exempel är då en karaktär går aggressivt fram mot en annan karaktär. 

Kroppen blir framåtlutad och benen nästan stampar sig fram. Secondary 

action är just när armarna ger ett fåtal starka gester samtidigt som karaktären 

går aggressivt framåt eller då karaktären vrider lite på huvudet och muttrar. 

Man får inte använda sig av för många sekundära rörelser så man tar bort 

fokus från huvudrörelsen, i detta fall gångstilen.. Alla rörelser skall arbeta 

tillsammans. Tänk på den arga gångstilen som primär rörelse och armarnas 

gung, huvudets gung samt alla andra rörelser från kroppen som sekundära 

rörelser [31]. 

 

 Timing (tajming) 

Färdighet inom timing kommer bäst genom erfarenhet och experimentering 

och man använder sig ofta av trial and error metoden för att förädla 

animationen. Grunderna i timing är att fler ritningar mellan poseringar skapar 

en långsam mjuk rörelse medan färre ritningar skapar snabba och skarpare 

rörelser. En variation av snabba och långsamma rörelser i en scen tillför mer 

konsistens och intresse för rörelserna. Man kan använda timing för att skapa 

ett humör och känsla hos en karaktär. Att studera skådespelare från 

exempelvis film eller teater är mycket användbart då man skall animera 

mänskliga eller djuriska karaktärer [31].  

  

 Exaggeration (överdrift) 

Med exaggeration menas inte en extrem förvrängning av en ritning eller en 

överdrivet stor rörelse. Exaggeration är mer som en karikatyr av 

ansiktsrörelser, ansiktsuttryck, poseringar, attityder och händelser. En rörelse 

som exakt efterliknar en rörelse från spelfilm (live action film) kan vara 

korrekt men uppfattas som stel och tråkig. En animation måste använda sig 

av mer extrema rörelser för att se naturlig ut, men man skall vara försiktig 

och försöka hitta en balans mellan de överdriva rörelserna och de realistiska 

[31]. 
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 Solid drawing (Vikt) 

Solid drawing är basprincipen i hur man ritar form, vikt, hållfasthet  och 

illusionen av tre dimensioner. I en klassisk tecknad film så består ritningarna 

av blyertsskisser och teckningar. Dessa omvandlas sedan till färg och rörelse 

som ger karaktärerna illusionen av tre- och fyrdimensionellt liv. 

Tredimensionella rörelser sker i rymden medan fyrdimensionella rörelser 

sker i tiden [31]. 

 

 Appeal (utstrålning) 

Så som en skådespelare har karisma så måste en animerad karaktär också ha 

utstrålning. Med appeal menas det inte att alla animerade karaktärer måste 

vara söta och mysiga. Alla karaktärer måste ha en viss utstrålning även om de 

är hjälten eller skurken. Appeal innehar en enkel design, tydlig ritning och en 

personlighet som tilltalar publikens intresse. Liksom alla former av 

berättelsen så måste appeal tilltala sinnet lika mycket som ögat [31]. 

 

Genom att tillämpa dessa principer i sin animation borde det resultera i att man visar 

bra trovärdiga rörelser. Dessa rörelser är nödvändigtvis inte fysisk korrekta även fast 

de kan uppfattas som naturliga rörelser.  Brandtieng [32] förklarar att det finns många 

faktorer som påverkar animationen om den skall vara lyckad, bland annat 

skådespeleri, storytelling, kinematografi och hastigheten/takten.    

 

1.11 Ljussättning 
 

Birn förklarar hur människor känner igen olika sorters ljus, om ljuset kommer ifrån en 

lampa eller från en molnig himmel. Man kan studera verklighetens ljuskällor och 

imitera färg temperatur, ljusstyrka, mönster, mjukhet och vinkel i sin 3D scen för att få 

en realistisk bild [33]. Enligt Brooker är skuggningen hjärtat bakom en realistisk 

rendering. Skuggorna ger djup åt bilden, visar av vad ett objekt består, hur långt bort 

objektet befinner sig och var ljuskällan är [34]. Ett effektivt sätt att ljussätta en scen 

som ska sättas in i filmat material är med hjälp av bilder på inspelningsplatsens 

omgivning. Till det använder man en high dynamic range image (HDRI). En HDRI fil 

innehåller mer information om ljusstyrkan och kan till skillnad från en vanlig bild visa 

detaljer i både de hög och låg exponerade områdena. För att belysa hela scenen 

behöver det vara en panoramabild som mappas på en sfär som omringar hela scenen. 

Bilden syns i reflektionerna men inte i bakgrunden och de ljusa delarna av bilden 

kommer att lysa upp scenen [35]. 

 

 

1.12 Rendering 
 
Rendering är att skapa en 2D bild utifrån en framställning av en 3D scen. För att skapa 

en fotorealistisk bild använder datorprogrammet en algoritm kallad raytracing. För 

varje pixel i bilden skickas en stråle ut, om strålen träffar ett objekt så studsar den 

vidare till en ljuskälla för att beräkna färgen pixeln ska få. Denna stråle kan skickas 

flera gånger och beräkna reflektioner, refraktioner, global illumination osv [36]. 

 

 
1.13 Komposition 
 

Komposition fokuserade från början mest på greenscreen filmat material men handlar 

nu för tiden mer om att klippa in datorgenererade bilder. Efter renderingen av 3D 

objekt så får man, om man så väljer, ut ett antal bilder med olika pass och lager av 

scenen som man kan använda till sin slutgiltiga komposition. Dessa pass är till för att 
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enklare kunna korrigera de olika delarna i en bild utan att behöva rendera om igen. 

Förutom att kunna färgkorrigera de olika passen kan man separera reflektioner, 

skuggor, skärpedjup m.m. för att ändra deras styrka [37]. 

 

 

2. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs vilka strategier som använts för att arbeta och samla 

information, vilka program som har använts och vilka begränsningar vi anpassat oss 

till. För att lyckas med en god karaktärsdesign och animation måste man känna till 

karaktärens bakgrundshistoria. Genom bakgrundshistorian får man reda på varför 

karaktären beter sig och rör sig som den gör. För att kunna tidseffektivisera vår 

pipeline så mycket som möjligt har vi gjort en litteraturstudie på både karaktärsdesign 

och troll. Dessa litteraturstudier fokuserar på trollens historia och utseende samt 

processen med att skapa en originell karaktär.  

 

Vi baserar arbetsmetoderna på tidigare forskning inom de olika datorgrafiska 

arbetsområdena. Till exempel förhåller sig handlingen till Donatis [13] och 

Echevarrias [38] och Syeds [39] påståenden om arbetsflödet. Karaktärsdesignen 

förhåller sig till Lankoskis et al.[23] tankar om karaktärs fysiologi, sociologi och 

psykologi integrerat med vår litteraturstudie om troll. Animationen grundas på Pixars 

och Walt Disney Studios animationsprinciper [29][30][31] och ljussättningen samt 

kompositionen grundas på intervjuerna hos WETA Digital [38][39].   

 

 

2.1 Forsknings strategi 
 

Vi använder oss av flera olika forskningsstrategier i vårt arbetes olika steg.. 

Litteraturstudien om troll är en historisk forskningsstrategi då vi fördjupar oss i hur 

trollen uppfattades förr i tiden från de första berättelserna och skrifterna till de 

klassiska svenska sagorna och konstnärliga illustrationerna.  

 

Litteraturstudie i karaktärsdesign används under processen för att skapa karaktären. 

Karaktärsprocessen är en experimentell forskning då man måste pröva sig fram och 

undersöka eventuella problem som uppstår med designen och därefter förbättra 

karaktären utefter problemen. 

 

Hela filmskapandet görs via en practice research metod då vi praktiskt skapar en film 

samt dokumenterar hur processen går till för att framställa vår pipeline. Personer som 

arbetar i filmindustrin intervjuas för att ge råd om hur vår pipeline kan effektiviseras 

på bästa möjliga sätt och för att kunna jämförelser mellan vår och deras arbetsprocess. 

 

Vi bestämde oss på grund av tidsskäl att avgränsa vårt arbete genom att avstå från att 

genomföra en enkätstudie hur vår karaktär skulle uppfattas avseende proportioner, 

former, färger, utseende etc. då tiden för arbetet är begränsat.    

 

2.2 Program 
 

Vi har till största del använt de program som Högskolan i Gävle har licenser för. Detta 

för att undvika egenanskaffning och för att inte behöva lära in nya applikationer.. 

Zbrush är dock ett program som vi ändå valde att införskaffa och använda istället för 

högskolans motsvarighet, mudbox. Mudbox kan ge liknande resultat men vi är vana 
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vid att arbeta med Zbrush och tycker att arbetsflödet är friare. Det andra programmet 

som vi äger licens till är Vray vilket är ett tilläggsprogram till Maya som används för 

att rendera bilder. Vi känner att Vray ger både snabbare rendering och högre kvalitet 

jämfört med Mental Ray som är den inbyggda renderingsmotorn i Maya. Vray har 

även fysiskt korrekta inställningar till bland annat mått och kamera så att vi kan 

matcha våra fysiska kamerainställningar till programmets 3D kamera. Det sista 

programmet som vi införskaffade är Unfold3D vilket är ett separat program som 

endast är till för att UV-mappa modeller. Detta program är halvautomatiskt och är 

därför mycket lättare och snabbare än mayas inbyggda UV-mappnings tekniker.  

 

Program vi använt oss av är: 

 Autodesk Maya - Bas modellering, animering, simulering 

 Pixologic Zbrush - Modellering, texturering 

 Unfold3D - UV Mappning 

 Vray - Rendering 

 Adobe Photoshop - Koncept skisser, storyboard 

 Adobe After Effects - Compositing, tracking 

 Adobe Premiere – Klippning, ljud 

 

2.3 Begränsningar 
 

Tidsbegränsningen för ett projekt är oftast den definierande faktorn i hur detaljrik en 

film kan bli och därför försöker vi satsa mest på de delar av produktionen som vi 

redan har erfarenhet av. Därefter tar vi hjälp för områden vi inte fokuserar på. Vi 

anlitade en professionell tredje part till riggningen så att vi kunde arbeta mer med 

texturering och animering under projekttiden.  

 

Vi begränsar oss till att göra cirka en minuts film då vi bara är två personer som 

arbetar och skall hinna göra alla faser som finns i en pipeline. På grund av 

tidsbegränsningen så kan vi då inte ha en avancerad historia utan mer en simpel 

händelse. 

 

Vi kortade ner renderingstiden genom att använda filmat material från verkligheten 

istället för att skapa allting i datorn, och på grund av det kommer vi få extra uppgifter 

med komposition och trackning vilket kan orsaka andra problem. Trackningen kan 

brista i kvalitet eftersom vi inte har tillgång till RED kamera eller motsvarande 

filmutrustning därför begränsar vi oss till att inte förflytta kameran så mycket då vi 

filmar.  

 

Vi kommer att beskriva animering, modellering och andra element inom 

datorgrafiken, men vi kommer inte kunna förklara i detalj hur man gör för att animera 

och modellera eftersom det vanligtvis kräver en lång utbildning för att kunna uppnå. 

Tidbegränsningen på detta projekt är för kort för att kunna förklara detta. 

 

Vi kan heller inte använda de professionella program som används mycket i industrin 

som exempelvis Nuke, Renderman, Arnold och Topogun, eftersom skolan inte innehar 

dessa licenser. Detta kan leda till att vår pipeline inte är lika flexibel och vi är tvungna 

att göra arbetet på ett visst sätt. 

 

2.4 Intervjuer 
 

Vi har träffat och diskuterat pipeline och arbetsflöde med Weta Digitals chef för 

visuella effekter Areito Echevarria, samt chefen för ljussättning Raqi Syed. Efter vårt 

möte skickade vi följdfrågor till dem och hade vidare kontakt via mail. Weta Digital 
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som befinner sig på Nya Zeeland är ett av världens största företag som arbetar med 

datorgrafik. Weta Digital har skapat effekterna och animationerna till bland Lord of 

the Rings trilogin, Avatar och X-men med mera. Vi frågade Echevarria och Syeds 

synpunkter på vad som är viktigast då man skapar datorgrafik till filmat material samt 

hur företagets pipeline såg ut. Vi har tillämpat vår pipeline efter de råd och svar vi fick 

från intervjuerna vilket visas i intervjusammanfattningen. De specifika intervju 

frågorna finns i bilaga 1. 

 

Echevarria [38] förklarar vilken del i pipelinen som är viktigast:  

 

“I think it's in the nature of film making that there really is no single most important 

task, it’s a collaboration and everything has to work well together for the project to be 

successful. So, if you have great character design but a poor story, the project won’t 

really work as a whole. I think that is really why film making is such a challenge. The 

individual processes, like editing or animating may not be too difficult, but finding 

some overall harmony between all the parts to make the finished piece interesting is 

very difficult. Stanley Kubrick had something interesting to say about this, his idea 

was he didn't feel a project was ready to start until he had 5 or 6 "unsinkable ideas", for 

example he made sure he had; a compelling story, an interesting character, a great 

actor, a visual theme, a sonic mood, all clear in his mind before he could proceed”. 

 

Echevarria [38] förklarar också vad som är viktigast då man integrerar datorgrafik till 

film:  

 

“I think the most important thing here is for the lighting to match the photography. A 

good start is to use a HDRI this is where you photograph a multi exposure panorama 

of the location you are filming in, stitch that into a dome and use that image to light 

the CG objects. That way the light on the CG characters will match the plate 

photography very well; Paul Debevec has a website dedicated to HDRI and 

illumination”.  

 

Syed [39] förklarar hennes synvinkel på vad som är viktigast då man integrerar 

datorgrafik till film:  

 

“I would say a clear vision from the director. Cg elements should be treated like any 

other part of the film making process. There should be motivation for why they are 

there, art direction for how they sit into the scene and contribute to mood and of 

course direction in terms of what are they doing?” 

 

“There are lots of technical details that matter such as shooting clean plates for 

compositors to work with, establishing the photographic look so that the elements will 

sit into the shot seamlessly etc. but I feel if the bigger artistic decisions are carefully 

considered before the live action plate is even shot then all the post work will benefit 

from the foresight. Ultimately everything in the shot should contribute to the 

storytelling”.  

 

Syed [39] berättade hur pipelinen förhöll sig till industrin, om det finns en standard 

arbetsprocess som alla följer eller om det skiljer sig helt individuellt:  

 

“I think in a general sense, there is a standardized way of doing things. It's similar to 

how cars are made on an assembly line. most vfx and animation houses tend to have 

the front end departments which are at the head of the pipeline: models, layout, 

animation and the back end departments: shaders, vfx, lighting, and comp. the skill 

sets required for these individual departments are conceptually standard in that artists 
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are required to have a set of skills that for the most part translate across studios. In 

other words there is an expectation of what a compositor or vfx artist or lighter is 

meant to know regardless of where one applies for a job”.  

 

“The tools however vary a lot and that is because some studios [the smaller ones] 

tend to us off the shelf software, and the bigger ones inhouse proprietary tools 

[because they can afford to develop them and the more licenses required the greater 

the expense]. Most houses will use a combination, therefore the pipelines themselves 

vary quite a bit in terms of how assets are handled and how a shot is actually 

constructed, and of course the relationship between various departments”. 

 

“Additionally, there are technological trends that tends to be adopted across the 

industry. I'm thinking of technologies like image based light, motion capture, 

previsualization etc. because of that, and because the vfx houses are so highly 

competitive, most of the big ones will tend to use very similar approaches and 

technologies for putting together shots, even if their particular implementation of 

software and tools differs”. 

 

Syed [39] berättar även vilken del av pipelinen som kräver mest tid: 

 

“This is a question that reveals my personal bias! I think it's fair to say vfx has only 

become more complex in every aspect over time. There was an interesting renderman 

statistic in a siggraph talk I went to a couple years ago. Where the renderman 

developers showed a graph that illustrated average render times over the last 10 years 

against efficiency improvement in the render engine. The times never went down. They 

remained largely stable, going up slightly over time. Even as hardware processing 

power improves and software becomes more efficient, demand for what we can do in 

vfx keeps going up. So basically we never save time. If we get more efficient we simply 

have more to do”.  

 

“So, as a lighter I'm going to say that lighting is the most time, labor and data 

intensive aspect of vfx. In my experience lighting has come to rely heavily on cached 

data, particularly data stored in point clouds. We cache shadows, occlusion, 

subsurface, indirect and we iterate a lot. We are also the second to last part of the 

pipeline so that any slowness or changes that happen upstream affects us greatly. We 

spend a lot of time managing data, debugging our shots and of course delivering the 

final images of the film. Because what we do is shot based and not asset based, we are 

most intensely up against deadlines”. 

 

Slutligen förklarar Syed [39] hur hon rekommenderar att studenter skall arbeta då de 

startar ett nytt projekt: 

 

“I would recommend students think like a director and consider everything that goes 

into the film to be in service of the story. If you consider the best visual effect film of 

each year for the last few years in particular- avatar, district 9, life of pi, gravity- what 

set these films apart from other big and successful films is that even though they were 

very effects heavy, they were not effects driven. They were more about creating 

unusual worlds and telling an intriguing story and the effects simply contributed to 

that”. 

 

“From a technical point of view I would recommend students nail down a clear vision 

of the look of their film. Ideally this will be done before shooting anything and the live 

action photography will reflect that look in terms of lighting, composition, time of day, 

mood etc. trying to figure this stuff out in post becomes very expensive. So for example 



Marcus Fehér   2014-05-29 

Mikael Borghult 

  18 

on a shot by shot basis it should be clear where the light is coming from and it should 

be clear how many cg elements will be required for each shot”.  

 

“It is also always good to have lots of reference when figuring this stuff out. Look at 

paintings for beauty lighting if there are full cg character shots. Go see plays and read 

graphic novels. Watch lots of movies and take screen grabs so you have a cache of 

images you know you like. Look at how other directors handle lighting under various 

conditions. If you see something on the internet that's visually interesting, screengrab 

it and file it away. The more images of all kinds you have in your scrap book the faster 

you can nail a look when you are trying to figure something out. It will also help you 

build a visual vocabulary for what you as an artist find appealing and pleasing to look 

at. It's important to know how to talk about images, why they do or do not work. Learn 

to a good critical eye”. 

 

2.5 Intervjusammanfattning  
 

Echevarria [38] förklarar att det inte finns en del av pipelinen som nödvändigtvis är 

viktigast utan att alla delar av filmskapandet måste sammanlänkas och skapa en 

övergripande harmoni tillsammans. Echevarria [38] förklarar även att det viktigaste i 

integrationen mellan datorgrafik och filmat material är ljussättningen av datorgrafiken, 

till detta rekommenderar Echevarria användandet av HDR bilder.  

 

Syed [39] hävdar att det viktigaste med integrationen av datorgrafik till film är att ha 

en klar och tydlig vision innan man börjar arbeta och att alla olika datorgrafiska 

element som existerar i filmen måste ha en anledning till att finnas där. Syed [39] 

förklarar även att det finns en naturlig ordning för hur en pipeline är uppbyggd men 

det olika elementen kan skilja sig mycket beroende på vilka verktyg, hur mycket 

personal och vilka teknologiska trender som existerar.  

 

Syed [39] berättar partiskt att renderingen och ljussättningen kräver mest tid och 

arbetspersonal från pipelinen, delvis på grund av att renderingen och ljussättningen 

vanligtvis är ett av de sista momenten i pipelinen. Om tidigare moment har haft 

problem och krävt mer tid så får de senare momenten mindre tid och då kräver mer 

arbetskraft eftersom filmen har ett satt datum då den skall vara klar.  

 

Slutligen rekommenderar Syed [39] studenter att arbeta mer som regissörer, ha en klar 

syn på vad som skall levereras innan arbetet börjar, planera varje klipp enskilt så det 

inte uppstår onödigt efterarbete samt leta och använda mycket referenser. 

3. Resultat 

I detta kapitel kommer vi i en kronologisk ordning att gå igenom successivt den väg vi 

följde då vi skapade den animerade kortfilmen. Vilket förenklat visas nedan. 

 

Handling  storyboard  siluetter  renritning  bas modellering  UV mapping 

 riggning  hög poly modellering  texturering  animation  rendering  

komposition  Färdigställning.  

 

3.1 Pipeline  
 

Utifrån våra erfarenheter som studenter inom datorgrafik planerade vi vår pipeline 

planering såsom i figur 15. Arbetsflödet i figur 15 har vi tidigare använt oss av under 

diverse projekt och animationskurser vid Högskolan i Gävle. Pipelinen är utformad för 

att två personer ska arbeta med olika delar av produktionen samtidigt. När det inte 
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finns saker som kan göras parallellt får den andra personen hjälpa till med delmålen 

för steget som är aktuellt, exempelvis UV mappning inkluderat i modelleringen eller 

ljussättningen som är ett steg i renderingen. Många steg i arbetsprocessen följer en 

naturlig ordning såsom att karaktärsdesignen måste ske innan modelleringen för 

annars vet man ej vad som skall modelleras. Dessa arbetsmoment är då tvungna att 

vara klara innan de efterföljande arbetsuppgifterna kan börja. 

 

Vid intervjuerna hos Weta Digital och under arbetets gång förstod vi att hypotesen för 

arbetsflödet i vår pipeline inte var tidsoptimerad till hundra procent. Vi tillämpande 

informationen från intervjuerna [38][39] och strukturerade vår pipeline mer 

tidsoptimerat och fick ett slutresultat som i figur 16. Med hjälp av vår nya pipeline 

kunde vi bland annat nästan halvera renderingstiden genom att rendera scenerna direkt 

efter att de blivit färdiganimerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Hypotes Pipeline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 16. Slutgiltiga Pipeline. 

 
 
3.2 Handling   
 

För att kunna framsälla en handling till en historia om ett troll så krävs det en 

bakgrundsforskning om troll så att man får en förståelse hur troll beter sig och varför 

de beter sig på det viset samt hur trollen kan uppfattas utseendemässigt. Tabell 2 är 

framställd med hjälp av informationen vi fick från litteraturstudien om troll och med 

denna information kan vi framställa en generell helhetsbild av hur ett troll beskrivs: 
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Tabell 2: Beteende och utseende hos troll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 visar att i de flesta böcker innehar trollen en slags magisk kraft. De kan ofta 

förvandla sig till andra djur och ting så som garnnystan (händer speciellt ofta då de 

skyddar sig från åskan).  Trollens ögon beskrivs vanligen som onda då de kan vara helt 

svarta eller ha illusionen av glödande flammor. De flesta troll är lite större än 

människor eller samma storlek som människor men sällan så stora som jättar.  Deras 

huvud är större proportionerligt än människors och i extremfall är ett trolls huvud så 

stort att det krävs fyra män för att kunna bära det.  

 

För det mesta så är händerna mycket större än människors händer och fungerar som 

gripklor med vassa naglar. Ett generellt drag för trollens kläder är att de inte är 

färgstarka och ofta gjorda av skinn eller päls, samt att trollen alltid utsmyckar sig med 

helt olika stilar av smycken. På grund av att de är större än människor så är även 

fötterna större. Det som skiljer sig är att troll har tre till fyra tår samt en hälbenssporre 

(klo från hälen). Om de har skor på sig så är de vanligtvis rödfärgade och gjorda av 

skinn. Troll har samma hudfärg som beigea människor men eftersom inget troll tvättar 

sig ofta så kan hudfärgen bli lite gröngul och huvudet nästan svart. Svansen är inte alls 

särskilt vanlig men om den förekommer så är den inte särskilt stor. Öronen är mycket 

spetsigare än människors öron och de är vanligt att de är längre samt lurviga. Det 

vanligaste stället för troll att bosätta sig på är i grottor och berg, där är de som bäst 

skyddade mot åskan. 

 

Alla troll är kleptomaner och älskar smycken, men de stjäl även mat och 

människobarn. Inga troll gillar kristendom utan föraktar allt som har med kyrkan att 

göra. Trollen är vanligtvis inte onda utan kan vara generösa och mycket snälla men de 

är elakt lekfulla och lite mer enkla till tankesättet än människor. På grund av trollens 
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elaka lekfullhet så kan deras tokerier ofta gå överstyr och bli bråkiga då de på grund 

av sin styrka lätt löser problem med våld. Så som människor finns det fula, snygga, 

feta, smala, långa och korta troll, men det generella utseendet är inte groteskt och 

hemskt så som sagoböckernas konstnärer illustrerar.  

 

Med denna information om hur ett troll ser ut och beter sig så framställde vi en enkel 

historia, vilket kan illustreras av cirka en minuts film. Berättelsen börjar med att ett 

troll sover i skogen och vaknar upp. Han känner en annorlunda doft som han ej är van 

vid så han börjar leta efter vad det är som luktar så mycket. Efter att ha letat sig fram 

en stund i skogen så upptäcker trollet vad lukten kommer ifrån. Det är två människor 

som sitter och eldar och grillar korv. Trollet blir mycket argt eftersom människorna av 

misstag kan bränna ner hela skogen och förstöra hans hem. Han ryter till och 

människorna blir vettskrämda och springer där ifrån. Eftersom människorna blev så 

rädda så inser trollet att han inte behöver äta upp eller skada dem för de kommer nog 

aldrig våga gå tillbaka till skogen så rädda som de blev. Trollet nöjer sig med att 

istället äta upp människornas mat som de grillade. 

 

Som tidigare nämnt fungerade trollhistorier som moraliska vägledningar för oss 

människor samt för att skrämma barn till att inte besöka farliga platser. Denna historia 

innehar då den moraliska slutsatsen att man ej bör elda i skogen och om man gör det 

kanske trollet kommer och tar en. 

 

3.3 Karaktärsdesign 
 

Efter att historien var klar kunde vi börja arbeta på karaktärsdesignen. Utifrån tabell 2 

framställde vi en generell gestaltning av ett troll så som det beskrivs i historierna. Inte 

ett överdrivet fult troll, inte en fotomodell, varken en krigare eller ett akademiskt troll 

utan ett vanligt medelsvensson troll. Vi valde att karaktären skulle gestaltas via dessa 

element: 

 

 Människoliknande form men lite större. 

 Normalstort huvud. 

 Tjocka underarmar och kraftiga händer med klor d.v.s. griptassar. 

 3 tår med klor, hälsporretå (tå med klo vid hälen). 

 Gråa enkla kläder. 

 Smutsig. 

 Spetsiga öron lite längre än en människas. 

 Svarthårig. 

 Sår och ärr på grund av att inte tvätta sig. 

 Lekfullt elak. 

 

3.3.1 Silhuetter 
 

Utifrån de riktlinjerna som trollet skulle gestaltas med började vi rita silhuetter på 

trollet. Att rita silhuetter är en tidseffektiv teknik för att framställa första prototypen då 

en silhuett kan förmedla en klar och tydlig känsla. Vi började med att rita tolv olika 

silhuetter och sedan välja vilka vi tyckte efterliknade den känsla som vi vill att 

karaktären skall utstråla bäst. De silhuetter som vi tyckte passade bäst in i vår film 

började vi att kombinera och skapa en slutgiltig silhuett. Totalt så framställde vi 

sjutton olika silhuetter innan vi började renrita, dessa silhuetter visas i figur 1.  
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Figur 1. Troll Silhuetter. 

 

Den slutgiltiga silhuetten som vi använde oss utav blev silhuett nummer sjutton vilket 

är en blandning av silhuett fem, åtta, elva och tolv. 

 

 

3.3.2 Renritning 
 

Efter att silhuetten var framställd så började vi renrita karaktären. När man renritar 

karaktären ritar man alla detaljer och accessoarer som karaktären skall ha vilket man 

sedan måste skapa i 3D. På grund av tidsramen är renritningen ej till för att vara ett 

konstverk utan mer en guide till vad man måste modellera och hur man måste 

modellera karaktären i 3D, därav den simpla gråskalan. När första konceptet för 

renritningen var färdig kunde vi gå över till att rita karaktärens sidovyer vilket 

används som mall i 3D modelleringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2. Renritning och sidovyer av troll. 
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3.3.3 Storyboard 
 

Efter att karaktären var definierad kunde vi rita ett storybord också kallat bildmanus 

till filmen. Bildmanuset används för att animeraren skall veta vilka vinklar den skall 

animera och vilka olika slags referens inspelningar den måste framställa innan 

animationen kan börja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Storyboard. 

 

3.3.4 Basmodellering 
 

Med renritningarna som referens kunde vi bygga en låg polygon modell i 3D. Vi 

började att modellera karaktären i Maya för att få rätt topologi och proportioner för att 

sedan skicka karaktären till Zbrush där vi förfinade formerna och skapade mer 

detaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Trollets bas modell. 
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3.3.5 UV mappning 
 

Innan vi kunde gå vidare till att skulptera basmodellen så behövdes den UV mappas 

för att kunna använda texturerna ifrån Zbrush. Vi använde oss av ett externt program 

som heter Unfold3D till UV mappning av karaktären. Vi skapade endast två olika UV 

mappar till karaktären, en för kroppen och en för karaktärens accessoarer. Genom att 

skapa så få UV mappar som möjligt så kan man spara tid i renderingen, då 

renderingsmotorn slipper leta och ladda upp massvis av olika filer inför varje frame 

som skall renderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Karaktärs UV mapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6. Accessoarernas UV mapp. 
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3.4 Filmning 
 

Samtidigt som bas modelleringen av trollet skedde så kunde animationsansvarige utgå 

efter storyboarden och filma referensfilmer till animationen samt bakgrundsfilm till 

den slutliga filmen. Vi valde att arbeta parallellt med modellering och filmning då 

Syed [39] påpekade att ljussättningen och renderingen kan behöva extra arbete om ett 

tidigare moment tar längre tid. Ljussättningen grundas på bakgrundsfilmningen och 

genom att skapa bakgrundsfilmningen i ett tidigt stadium av pipelinen så kunde vi 

vara förberedda på eventuella problem och planera renderingen samt ljussättningen i 

detalj innan framställningen av filmen. På filmplatsen spelades även större delen av 

allt ljud in som skall användas i filmen. Det fotograferades även massvis av bilder från 

inspelningsplatsen så att vi kunde skapa en HDRI-map för ljussättningen i 3D som 

Echevarria [38] rekommenderade i intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Referensfilmning bildmanus. 
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Figur 8. Bakgrundsfilm bildmanus. 
 

 

  

 

Figur 9. HDRI bild. 

 
3.5 Riggning 
 

Efter att basmodellen var färdig skickade vi modellen över internet till riggning hos 

företaget Noor Visual Fx där Amin Sadeghvand riggade trollkaraktären. Riggningen 

blev då oberoende av filmningen och skulpteringen och kunde därför ske samtidigt. 

Eftersom riggningen kunde ske samtidigt så fick vi längre tid för skulptering samt 

inspelning och planering av projektet vilket var mycket viktigt för karaktärens 

komplexitet. I intervjuen från Syed [39] rekommenderades vi att arbeta som 

regissörer, därför delegerade vi arbetet med riggningen så att vi kunde arbeta mer 

tidseffektivt men samtidigt för att kunna uppnå ett bättre resultat då vi kunde rikta vår 

fokus på andra moment. 
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3.6 Skulptering 
 

Eftersom vi tog hjälp med riggningen av karaktären så kunde skulpteringen ske 

samtidigt. Alla förändringar som gjordes i detta steg visades via en displacement map 

vilket gör att modellen inte kan förvrängas allt för extremt. Figur 10 visar skillnaden 

mellan basmodellen och den färdiga skulpterade modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Skulptering, högpolygon modell av trollet. 

 
3.7 Texturering 
 

Textureringen av modellen skedde i Zbrush och det kunde ske samtidigt, oberoende av 

animationen. Syed [39] nämner att det finns en naturlig ordning i en pipeline och detta 

moment är exempel på denna ordning. Renderingen av trollet kan ej starta förrän 

textureringen är färdig och därför prioriterar vi arbetskraften på texturering samtidigt 

som animering istället för att exempelvis fördela arbetskraften så att vi båda två 

arbetar på animationen tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Trollets textur. 
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3.8 Animering 
 

Animationen var beroende av riggningen och skedde direkt efter att riggningen var 

färdig, under tiden så texturerades karaktären för att vi skulle kunna börja med 

renderingen direkt då animationen var klar. Animationen följde referensfilmningen 

och sammanfogades sedan tillsammans med bakgrundsfilmningen. För att kunna 

animera på ett smidigt sätt så har vi tidigare utvecklat ett animation script. Detta script 

är programmerat i python och med hjälp av scriptet kan man spara fötternas position i 

ett xyz koordinatsystem och tvinga fötterna att inte lämna den positionen oberoende på 

vad omgivningen gör. Med denna teknik kunde vi skapa en walk cycle för trollet som 

vi sedan kunde använda i varje scen. Scriptet är mycket enkelt men effektivt och det 

kan ses i figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Animation script. 
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3.9 Rendering 
 

Efter att textureringen var klar kunde vi förbereda renderingen med att skapa material 

och ljussätta vissa scener. Eftersom vi förberedde renderingen samtidigt som 

animationen kunde vi börja rendera direkt efter att en scen blev klar vilket ledde till att 

en viss animation kunde renderas samtidigt som en annan animation skapades. Med 

hjälp av detta arbetsflöde kunde vi spara ytterligare tid för projektet.  

 

3.10 Kompositon 
 

Sista steget för att framställa den slutliga filmen handlar om komposition där vi lade 

ihop de renderade bilderna med den filmade bakgrunden. Detta steg var helt beroende 

av renderingen men eftersom vi redan hade klippt referensfilmningen och trackat 

bakgrundsfilmning inför animeringen så behövde vi bara lägga fokus på 

färgkorrigering och ljudsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 14. Slutgiltiga kompositionen. 

 
 

 

 
 
3.11 Film 

 

Filmen med trollet uppladdades 2014-05-25 och kan ses via 

https://vimeo.com/96351354 och finns tillgänglig tills vimeo portalen försvinner, 

lösenord: troll. 

  

https://vimeo.com/96351354
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4. Diskussion 

 
4.1 Effektivisering 
 
En pipeline är en modell om arbetsprocessen som företag använder. Målet med vår 

pipeline var att planera de steg som skulle göras och i vilken ordning de skulle följa så 

att utförandet av alla moment skulle ske så tidseffektivt som möjligt. Som tidigare 

nämnts är tiden oftast den avgörande faktorn för hur bra kvalitet ett projekt kan uppnå 

och därför handlar vår pipeline mest om tidseffektivisering. Med hjälp av 

informationen vi fick ifrån intervjuerna[38][39] hos Weta Digital kunde vi 

tidseffektivisera vår pipeline genom att vi insåg att man kunde arbeta klippmässigt 

istället för att arbeta med endast en scen. I grunden planerades det att renderingen 

skulle ske efter att all animering var färdig, men genom att inte ha all animering i en 

scen och dela upp alla klipp till olika scener kunde vi börja rendera varje klipp så fort 

animationen var klar. Detta ledde till att vi kunde animera på dagen och sedan rendera 

samma klipp under natten, vilket gjorde att tiden vi hade planerat för rendering skedde 

samtidigt som animeringen. 

 

Det var mycket viktigt att vi lyckades integrera renderingen med animeringen för vi 

hade felbedömt tiden för inspelningen, vilket tog längre än beräknat. Vi kunde inte 

starta filmningen för att vi ville planera designen på filmen innan, så att vi skulle 

lyckas förmedla rätt känsla. Detta ledde till att filmningen inte kunde ske förrän 

storyboarden var färdig vilket var sista momentet för karaktärsdesignen. 

 

På grund av vår karaktärs komplexitet dvs. att vår karaktär hade olika displacement 

och bump maps för att få karaktären från låg polygon till en högpolygon modell kunde 

vi rigga karaktären samtidigt som vi modellerade den. Med displacement maps kunde 

vi förvränga utseendet på bas modellen i efterhand. Man kan ej förvränga modellens 

utseende allt för mycket, men eftersom vi hade skapat noggranna koncept skisser så 

visste vi hur vi ville att karaktären skulle se ut och förberedde basmodellens form 

utifrån det. Så fort basmodellen då var färdig skickades den till riggning.  

 
4.2 Handling 
 
Det första vi gjorde i projektet var att bestämma en handling till vår berättelse. Vår 

grundidé var att sammanfoga ett 3D troll in i en skogsmiljö som skulle filmas i 

verkligheten. Vi funderade om vi skulle skapa kortaanimations klipp för att försöka 

skapa endast en känsla med filmen eller ha en kort berättelse som förmedlar en 

historia. Vi valde att berätta en kort historia utifrån Echavarria [38] som förklarade att 

det är viktigt att ha en klar syn på vad vi skulle skapa för att få det så bra som möjligt. 

Om vi bara ville förmedla en känsla så skulle historien kunna ändras eller bli fel 

berättad då en känsla kan visas på flera olika sätt. Medan då vi skapade en klar och 

tydlig handling kunde vi strukturera arbetet och veta exakt vad vi skulle framställa.  

 

Först planerades att ha en aning skräck och mörker i filmen, men tillslut blev det en 

ljus och lättsam film. Detta främst då det är mycket svårt att tracka 

bakgrundsfilmningen då det är mörkt utomhus. 

 

Eftersom handlingen styr hur de resterande arbetsmomenten skall utformas så kan en 

pipeline ändras mycket beroende på vilken berättelse man vill förmedla. Denna 
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pipeline som vi har skapat är specifikt utformad för vårt troll och skulle exempelvis 

kunna se mycket annorlunda ut om den var utformad för en prinsessa. Om vi skulle 

skapa en princessa kanske vi hade insett under bakgrundsforskningen om prinsessor 

att vi skulle behöva skapa ett slott, en drake samt fler accessoarer. Modelleringen av 

slottet skulle exempelvis kunna ske parallellt med animationen då animationen kan 

använda sig av en simpel kub som slottreferensobjekt. Som Syed [39] nämner i 

intervjun är det viktigt att alla datagjorda element har en anledning till att finnas. En 

film om en prinsessa skulle möjligtvis kräva fler datagjorda element än en film om ett 

troll, vilket leder till ändringar av pipelinen.  

 

4.3 Problem 
 
Eftersom detta var första gången vi komposerade datorgrafik in i film så uppstod en 

hel del problem vilket vi ej var förberedda på. Största problemet som vi fick var 

trackningen av bakgrundsfilmningen. Adobe after effects cs6 har en mycket bra 

automatisk 3D kamera trackning men ingen inbyggd funktion för att spara 3D 

kameran till en 3D applikation så som i Maya. Vi använde ett script som kunde läsa in 

3D kamera datan från after effects och transferera 3D kameran till Maya. Detta script 

fungerade bra på en testfilmning som vi gjorde och därför undersökte vi aldrig något 

annat alternativ till att skapa en 3D kamera. När vi väl trackade bakgrundsfilmningen 

så fick vi stora problem med att kameran i Maya skakade och vi behövde i efterhand 

korrigera skakningarna i after effects genom att manuellt flytta på bilden och spara 

positionen på olika frames. Eftersom vi behövde flytta klippet på trollet jämnt med 

bakgrundsfilmningen manuellt så skakar klippet på trollet i vissa delar vilket vi har 

försökt att dölja via motionblur och andra förvrängningstekniker.  

 

Tanken bakom vilka vinklar som valdes var att ha karaktären i förgrunden nära 

kameran ofta så att det blir enklare att kompositera då fötterna inte syns och 

karaktären inte kastar skuggor på omgivningen. På grund av att vi skulle ha karaktären 

i förgrunden nära kameran, så filmades bakgrundsfilmningen mycket nära olika träd. 

Detta ledde till att trackningen fick ytterligare problem då det skilde sig mycket 

mellan förgrunden av filmningen och bakgrunden. När kameran skakade lite så rörde 

sig förgrunden mycket men bakgrunden nästan ingenting. Då trodde trackningen att 

kameran rörde sig otroligt mycket fastän att den nästan stod stilla. Vi försökte också 

minimera tiden som människorna syntes i scenen både för att man inte ska jämföra 

realismen för mycket med det datoranimerade materialet, men också för att inte 

behöva skådespela då vi själva stod för det. 

 

Vi använde oss av ett externt program för att snabbt kunna göra UV mappningen. I 

efterhand önskar vi att vi gjort det annorlunda. Vi tänkte att displacement mappen och 

renderingen skulle gå snabbare om vi hade så få UV mappar som möjligt då 

renderingsmotorn slipper läsa in massvis av olika filer utan bara en eller två filer. Men 

på grund av att vi bara använde oss av endast två UV mappar så blev upplösningen 

väldigt liten på vissa delar och då behövde vi använda oss av UV mappar som hade 

storleken på 8k för att kunna skapa detaljer. Man skulle kunna haft en hel uv tile för 

bara ansiktet, en åt överkroppen och en åt underkroppen samt separerat de olika 

tillbehören och då ha storlekarna för UV mappen på ca 1024x1024 och få lika mycket 

detaljer ut av texturerna. Om vi skulle ha använt oss av mindre UV mappar så skulle 

även datastorleken minskas och detta skulle leda till snabbare inläsning för 

renderingen. 

 

Vi fick en hel del problem med riggningen då detta arbete skedde över internet i ett 

annat land och då insåg vi att en pipeline är otroligt varierande beroende på hur många 

personer som skall arbeta på projektet. Vår pipeline är utformad för att bäst vara två 
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till tre personer som jobbar på projektet. Om vi skulle ha fler personer som arbetade på 

exempelvis modelleringen så skulle inte bakgrundsfilmningen ha hunnit färdigt 

samtidigt som modelleringen och animatören skulle behöva vänta på filmningen innan 

den skulle kunnat ha börja. Riggningen i detta fall gjordes om fem gånger med små 

fixningar som inte fungerade, vilket medförde att riggen var annorlunda mellan de 

olika klippen. Ett stort problem med att riggen var annorlunda mellan olika klipp var 

bland annat att ögonbrynen på karaktären behövdes göras om varje gång riggen 

gjordes om eller fixades. På grund av att ögonbrynen gjordes om så uppstod en bugg i 

Maya så att ögonbrynen började blinka i renderingen och skifta i ljussättningen. 

Eftersom vi ej hade tid att rendera om flera scener så löste vi detta problem så gott vi 

kunde genom att duplicera och använda en extra ambient ocklusionlager bara över 

ögonbrynen, vilket gjorde att ögonbrynen hade mycket kraftigare kontaktskugga och 

på det viset inte skiftade lika mycket i ljussättningen. 

 

Ett av de största problemen som vi har haft är med programvaran som vi har använt. 

Som Syed [39] förklarade i intervjun så har större företag med mycket kapital ofta 

skapat egna program som bara det företaget använder vilket leder till att företaget kan 

skapa en smidigare pipeline utifrån deras behov. Vi har behövt använd separata 

applikationer och program för att kunna arbeta. Vi har modellerat i både Maya och 

Zbrush, UV-mappat i ett separat program från Maya (Unfold3D), texturerat i 

Photoshop samt Zbrush, renderat på olika datorer och sedan behövt skicka över 

internet samt använt USB-minne istället för att jobba via ett nätverk. Genom att inte 

arbeta vid samma arbetsstationer och att skicka data mellan applikationer försvinner 

ofta data via komprimering samt buggar. Detta tar både längre tid och kan försämra 

kvaliteten. Ett exempel på detta är i klipp åtta då trollet slickar sig runt munnen. I 

mitten av det klippet så skiftar ljussättningen och ögonen får en annan reflektion. 

Detta var på grund av att vi renderade klippet på två olika datorer och även fast vi 

använde samma inställningar och samma scen så behandlade datorerna filerna 

annorlunda och resultatet skiftade. Detta skulle ej ha varit ett problem om man 

renderade från samma dator via exempelvis en nätverksbaserad renderfarm.  

 

Ett problem vi fick med renderingen som vi inte lyckades dölja är karaktärens ögon. 

Under renderingen av karaktären så är bakgrunden till karaktären svart och man måste 

i efterhand kompositera in karaktären i bakgrundet. På grund av att bakgrunden är 

svart så blir det en synvilla att bilden är mycket mörkare än vad den är och då när vi 

sedan komposerade karaktären till bakgrundsfilmningen så ser det ut som att ögonen 

lyser och är två stora vita glober. Detta kan lösas via att enkelt ändra ljussättningen 

och rendera om allt så att man ser karaktärens ögontexturer och vener istället för en 

enda vit färg. För att optimera pipeline bättre så borde kompositeringen integreras med 

renderingen och animationen då man borde testa att kompositera en liten sekvens av 

renderingen från varje animation innan man renderar hela klippet. På det viset så kan 

man se om det har hänt något fel eller om till exempel ögonbrynen blinkar. Ett annat 

sätt att hitta renderingsfel är att rendera hela scenen i en liten upplösning, så det går 

snabbt och på det viset kunna se hela klippet innan man renderar i stor upplösning. 

 

Vi lyckades bara få intervjuer från Weta Digital. Vi skulle gärna velat ha flera 

synpunkter från andra stora datorgrafiska företag men de hade svårt att ge oss tid till 

att prata med dem då de har så mycket arbete att göra. Syed har bland annat även 

arbetat på Disney samt andra företag så vi är övertygade om att hennes synpunkter 

ändå har en generell uppfattning av filmindustrins pipeline.  

 

I detta trollprojekt har det uppstått massvis av problem men tack vare att vi har haft 

tydlig planering har vi kunnat framställa ett resultat trotsalla problem. 
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4.4 Karaktären 
 
Karaktärens design var tvungen att ändras lite från det vi först hade planerat, då trollet 

i sig såg alldeles för ond ut med svarta ögon. I vår litteraturstudie om troll kom vi fram 

till att trollet skulle vara elakt lekfull och inte ond. Vi kom även fram till att ett troll 

nödvändigtvis inte var groteskt fula men vi valde att ändå modellera bölder och sår på 

trollets kropp, då det klart och tydligt framkom att troll hatade att tvätta sig och 

naturlig var mycket smutsiga. Genom att ändra designen av ögonen fick vi intrycket 

av en mycket gladare och busigare karaktär, vilket förmedlar vår lättsamma historia 

mycket bättre än om karaktären skulle framstå som ond.  

 

Om man tittar på konceptskisserna för trollet så ser man även där att trollet skulle ha 

skägg samt hår på armar och ben. Detta valde vi att inte göra då programmet vi 

skapade hår i slutade att fungera för renderingen. På grund av tidsbegränsningen hade 

vi då ej tid till att felsöka och lära oss ett nytt program för att göra hår. Vi nöjde oss då 

med att bara skapa det viktigaste håret på karaktären vilket är ögonbrynen.  

 

Den bristande animationen är i helhet det som förstör illusionen att trollet faktiskt går 

runt i verkligheten. Detta är delvis på grund av saknade kunskaper inom animation 

men även på grund av karaktärsdesignen. Vi valde att trollets fötter skulle ha en klo 

vid hälen för det var den enda beskrivningen av trollfötter vi kunde hitta i 

litteraturstudien om troll. På grund av att trollet har en bakre klo så blev det mycket 

svårare att göra en naturlig gångstil. Animationen när man ser benen då trollet går i 

skogen brister därför i kvalitet. 

 

4.5 Slutsats 
 
Det som framgår tydligt av vårt projekt samt intervjun med Syed [39] är att det finns 

en naturlig ordning i en pipeline. Självklart så kan man ej animera innan man har 

modellerat och riggat men man kan även skapa och integrera många unika lösningar 

till sin pipeline beroende på projektet. Det som är viktigast är att man har ett tydligt 

mål med projektet så att man kan planera detaljrikt innan man startar. Vi har utformat 

detta projekt för en handling med troll och därför kan denna pipeline skilja sig från 

från projekt med en annan berättelse.  

 

Vi vill poängtera att Syeds åsikt om att studenter borde tänka som regissörer då de 

startar är mycket vettig. Till exempel så inriktar sig folk sig ofta inom ett specifikt 

område i datagrafik. I animation kanske en animatör bara jobbar på läpparna medan en 

annan endast gör kroppsrörelser. En datagrafiker kanske bara arbetar med modellering 

och andra arbetar med allt som generalister. Det är orimligt att en person även om den 

arbetar som generalist skulle vara bäst på allt därför borde studenter inte känna obehag 

att tänka som en regissör och delegera arbetet vidare om det kan göras bättre. Vi 

delegerade riggningsarbetet inte för att vi har bristande kunskap utan snarare för att 

det skulle ta för lång tid för oss och vi skulle inte uppnå samma resultat på den tiden 

vilket skulle göra att det andra arbetet blev lidande. 

 

Det finns ingen absolut pipeline som man måste förhålla sig till för att uppnå ett 

resultat. Vi gjorde en egen pipeline och klarade tidsschemat mycket väl. Men som vi 

tidigare nämnt finns det en naturlig ordning som är logisk att följa och det bästa tipset 

som vi har för att göra projektet som man arbetar på så tidseffektivt som möjligt är att 

tänka igenom projektet innan start så att alla datagrafiska element som finns med har 

en anledning till att göra det. Denna åsikt delas även med Echavarria [38], Syed [39] 

och Donati [13]. Om man inte tänker igenom varför man skall göra på ett visst sätt 

innan och bara arbetar efter exempelvis en häftig design och bland annat inte skapar 
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en storyboard eller motsvarig animatic, är det lätt att animatören bland annat animerar 

fötterna på ett klipp där inte ens fötterna är med i bild vilket leder till mycket onödigt 

jobb.   

 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att det inte finns någon absolut standard pipeline, 

arbetsflödet kan variera mycket beroende på projekt. Alla pipelines går i en naturlig 

riktning men ser olika ut främst beroende av handlingen, antalet personer som arbetar 

med filmen och vilka program som skall användas.  
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Bilaga 1. Intervju frågor 

 

Is there a specific pipeline that is standard for the industry or do they differ 

individually from each company? 

 

What would you say is the most vital part when creating cg into live action footage? 

 

What do you think is the most essential important task when making an animated 

movie? 

 

In what way would you recommend students to work when they are starting a new 

project? 

 

What part of the pipeline usually requires the most work? 

 


