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Förord 
 
Ett kapitel av våra liv är slut. Det känns skönt och samtidigt också lite sorgligt. Skönt, 
eftersom det har varit en jobbig period med mycket långa arbetsdagar, men sorgligt eftersom 
vi stundvis har haft väldigt roligt. 
 
Vi skulle vilja tacka alla som har hjälpt oss under arbetets gång och gjort denna produktion 
möjlig. 
Först och främst har vi vår handledare Silvio Ocasic. Sedan har vi Peter Ekdahl som 
närvarade på vår produktionsexamination, där han agerade examinator. 
Daniel Nilsson, Fredrik Pettersson, Kim Nielsen, Markus Blåder, Mats Persson, Mikael Dage 
och Paul Carlsson har gett oss bra tips och idéer med programvaran. 
Mikael Dage, Thomas Skareteg och Tony Pettersson konfigurerade ett renderingskluster som 
vi alla har haft mycket nytta av. 
Marie Håkansson, Thomas Nilsén och Mattias flickvän Camilla Johansson kontaktade vi då 
det gällde frågor om travbanan och travsport i övrigt. 
Slutligen vill vi också tacka varandra för ett bra samarbete. 
 

Abstract 
 
Vårt examensarbete är en visualisering gjord i 3D-grafik av hur travbanan i Tingsryd kanske 
kommer att se ut i framtiden, komplett med milebana, fälttävlan, flera ridbanor o.s.v. Idag är 
travbanan endast i byggfasen. Innerplansgruppen från Tingsryd behövde presentationsmaterial 
att visa upp för sina eventuella sponsorer, så de kontaktade oss på Medieteknik, och vi 
hoppade genast på deras idé.  
 
Our bachelor thesis is a visualisation made in 3D-graphics of how the horserace track in 
Tingsryd perhaps will look like in the future, complete with a miletrack, steeplechase, and 
other horserace courses. Today, the race track is only in it’s building phase. The inner field-
group in Tingsryd needed presentation material to show their eventual sponsors, so they 
contacted us at Media Technology, and we instantly decided to give their idea a try. 
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1. Beskrivning 
 
I dagsläget liknar travbanan i Tingryd mest en stor oval med en lerpöl i mitten, men detta 
kommer att ändras drastiskt inom en inte alltför avlägsen framtid. Ett gäng som kallar sig 
”Innerplansgruppen” har tagit på sig uppgiften att bygga ut travbanan med bland annat 
fälttävlan, islandsbana, traditionell hästhoppning, dressyrbanor, western o.s.v. Den största 
magneten blir förmodligen den stora travbanan på 1609 meter som är Europas första 
milebana. Fördelen med denna jämfört med en traditionell bana på 1000 meter är att det blir 
färre svängar, och därför kan hästarna springa snabbare. Dessutom är materialet på banan 
väldigt snabbt. 
 
Kort sagt kommer området strax utanför Tingsryds centrum att innehålla de flesta delar som 
utövas inom hästsporten. Detta är såvitt vi vet något unikt. Redan idag är Tingsryd känt för 
sitt stora hästintresse, men med denna anläggning kommer ryktet att spridas och förbättras 
avsevärt.  
 
För att lättare kunna ”jaga” sponsorer önskade Innerplansgruppen en förklarande 3D-
animation som visar hur de olika delarna skulle kunna se ut. Vi tog på oss denna uppgift 
eftersom vi hela tiden hade tänkt oss att göra något i den här stilen som examensarbete och 
samtidigt ville arbeta mot en extern beställare. Vi har nu under nio veckors tid producerat en 
3D-modell av travbanan i Tingsryd som är en skalenlig modell av dagens anläggning och där 
vi dessutom har lagt till de delar som ska finnas där i framtiden. Vi har valt att presentera vårt 
arbete på en DVD eftersom de flesta har tillgång till DVD-spelare och mediet rymmer hela 
vårt arbete. På skivan visar vi upp stillbilder av vår 3D-modell vid sidan av fotografier av 
travbanan i dagsläget för att lättare åskådliggöra framtidsvisionen. Dessutom har vi med en 
film på nästan sex minuter där vi visar upp de olika delarna av anläggningen med en 
kameraåkning. Vi har också lagt med en lite lekfullare åkning genom landskapet som vi 
gjorde mest för vår egen skull. Allt detta ackompanjeras av en stillsam musikslinga som en 
student vid namn Carl-Philip Maathz har producerat. 
 

2. Projektplan 
 

Intro om examensarbetet på medieteknik 
 
Projektplanen för examensarbetet på medietekniksprogrammet ska innehålla vissa viktiga 
punkter. T.ex. ska det tydligt framgå hur man hade tänkt sig att slutresultatet på produktionen 
ska se ut. 
 
Projektet ska även ha ett syfte. Studenterna ska motivera sitt val och vad de själva avser 
uppnå med projektet. 
 
Vilka metoder ska man använda sig av för att fullfölja projektet? Hur ska projektet ha en 
kunskapsutvecklande karaktär? Det är också två intressanta frågor som studenterna ska 
svara på i sin projektplan. 
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En detaljerad tidsplan med avgörande tidpunkter och datum för examination m.m. måste 
också ingå för att projektplanen ska bli godkänd. 
 
Ekonomi och behov är två punkter som hör ihop en aning. Kostnader för projektet och behov 
av t.ex. externa handledare. 
 
Det finns alltid risker med ett projekt och det gäller att veta hur man ska hantera dessa om de 
uppstår. Bäst av allt är om man kan förutse dem och vara proaktiv. 
 
Varje vecka ska en veckorapport på max en A4 skickas in till handledaren. I den ska man ta 
upp följande punkter: Vad, varför, hur, framgångar, motgångar och saker man ville göra men 
inte hade tid eller kraft till. 
 

Vår projektplan i kondenserad form 
 

Mål 
Vi ska modellera och texturera en verklighetstrogen avbild av Tingsryds travbana. 
Slutprodukterna kommer sedan vara en kortare animation med ljudeffekter och musik, några 
stillbilder på de olika delarna av travbanan samt enklare kameraåkningar runt dem. Vårt eget 
kvalitetskrav är att vi med den färdiga produkten ska känna oss nöjda och stolt kunna lägga 
travbanan till våra CV.  
 

Syfte 
Projektet lät som en lagom stor utmaning och det ska bli spännande att jobba mot en 
beställare. Eftersom vi inte är speciellt konstnärligt lagda har vi valt att göra en modell av 
verkligheten istället för att ge oss in på något estetiskt projekt. 
Något annat som är viktigt är att lära oss att arbeta i projektform, från idé till färdig produkt, 
samt givetvis att införskaffa ytterligare kunskaper inom 3D-grafik. 
 

Projektmetoder 
Vi kommer ha en kontinuerlig kontakt med beställarna så att båda parter är överens hur 
arbetet ska fortskrida. Vi kommer att sitta på skolan så mycket som möjligt eftersom här finns 
hjälp att få, tillgång till snabbt Internet och externa skärmar. 
Tanken är att vi ska hålla kontakten minst en gång i veckan med beställarna. Vid några 
tillfällen kommer vi vara med på deras möten och visa hur långt vi har kommit. 
 

Tidsplan 
Fredagen 20 februari 2004 kl 16 inlämning av godkänd projektplan via mail till handledare 
Vecka 9 – Genomgång av ritningar och kartor som vi har fått, skissning och testmodellering. 
Vecka 10-11 Ren modellering 
Vecka 12-14 Texturering och ljussättning 
Vecka 15-18 – Post production  
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Vecka 19 – Examination av produktionen 
Vecka 22 – Examination av reflektionen 
Vecka 23 – Examensutställning (tillsammans med magisterprogrammets produktioner) 
 

Ekonomi 
Från skolans håll behöver vi ersättning för våra resor till och från Tingsryd. Se behov. 
 

Behov 
Eventuellt skarpa licenser till Maya och After Effects (programmen som vi kommer att 
använda oss av). Det är i så fall upp till beställarna att avgöra om de vill betala detta. Ett 
flygfoto över travbanan med omnejd hade underlättat vårt arbete. 
 

Risker 
Risken finns naturligtvis att vi inte kommer att kunna följa vår tidsplan. Till en början tänker 
vi jobba normallånga arbetsdagar, men märker vi att tidsbrist uppstår vid någon punkt är vi 
fullt beredda att även jobba på kvällar, nätter eller helger. 
Risken finns också att beställarna har för höga förväntningar och att projektet aldrig tar slut.  

 
3. Veckorapporter 
 

Planering och diskussion 
 
Första veckan inledde vi med att prata igenom projektet. Vi gick igenom alla papper och 
Internetadresser vi fått av beställarna under vårt första besök i Tingsryd. En whiteboard satte 
vi upp i ”3D-rummet” för att kunna hänga upp kartor och annat arbetsmaterial. 
Vi skrev ner i punktform vilka delar som behövde göras. På tidsplaneringen satte vi upp en 
hel vecka till förarbete, men upptäckte snart att det räckte med några dagar. Därför satte vi 
igång med modelleringen redan första veckan. Vi arbetade med varsitt objekt och sparade 
dem i separata scenfiler till en början för att sedan importera objekten till en stor scen. 
 

Markytan 
 
Flera byggnader blev så småningom färdiga och vi hann även börja skapa några hinder. 
En dag gick till att köra till Tingsryd och ta nya foton, både för mallar och för texturer. 
Senare på eftermiddagen när vi kom tillbaka till Karlshamn granskade och sorterade vi 
bilderna. Många av fotografierna såg ut att bli bra och användbara som texturfoton. 
Arbetsdagarna blev långa och många timmar gick åt till diskussion kring markplanet och 
vilken modelleringsstil vi skulle använda oss av för att det skulle bli så lättarbetat som 
möjligt. Det är lite speciellt eftersom det är så stor yta det handlar om och man ändå kommer 
så nära vissa objekt. 
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Vi frågade flera personer om hur de hade löst problemet och fick olika svar hela tiden. 
Till slut bestämde vi oss för att göra det i NURBS och gjorde grundkurvorna till detta. 
Några Gnomon-filmer om texturering hann vi också med, det passade bra att få lite nya tips 
innan vi skulle börja med texturering av våra objekt. 
 

Missförstånd 
 
Att bygga upp markplanet med hjälp av NURBS så som vi hade tänkt verkade inte alls 
fungera, utan vi beslöt oss för att använda polygoner. 
Ett nytt problem uppstod då istället. Denna gång var det kameran som klippte olika från frame 
till frame när vi renderade ut scenen. Resultatet blev ett kraftigt ”fladdrande” i kanterna där 
berget och själva travbanan skar resten av markplanet. Vi gjorde flera testrenderingar med 
olika kamerainställningar, men hela tiden utan framgång. Till slut var vi riktigt frustrerade. 
Det slutade med att vi blev tvungna att ”sy” ihop dem till ett och samma objekt. 
 
Vi tjuvstartade lite med textureringen av byggnader och hinder eftersom vi inte kunde arbeta 
med markplanet båda två samtidigt. 
Äntligen hade vi löst problemet med markplanet och det var så gott som färdigt. Filen 
sparades och datorn började bli seg och krävde en omstart. Efter omstart var filen förstörd! 
Tack vare Mayas incremental save-funktion gick det att ladda en tidigare sparad fil och vi 
slapp göra om allt från början. 
 
Vi närvarade på Innerplansgruppens styrelsemöte och visade upp lite hinder vi hade gjort efter 
böcker och internetsidor, och även några efter egen design. Dock verkade inte Thomas 
(ansvarig för fälttävlansbanan) helt nöjd med de hinder vi hade gjort. Vi bestämde därför en 
tid med honom på fredagen för att gå banan till fots och få den förklarad. Denna gång hade 
han mycket noggrannare förklaringar och mått på allting. Därav blev de flesta av de hinder vi 
tidigare gjort värdelösa. 
 

Ett steg tillbaka 
 
P.g.a. det lilla missförståndet med hindren blev vi tvungna att börja modellera hinder igen. 
Denna gång gjorde vi det parallellt som vi texturerade dem. 
Mats Persson visade oss ett exempel på hur man kan gå tillväga när man ska texturera ett 
markplan. Det är lite speciellt eftersom det innehåller så många olika texturer. 
Det blev väldigt långa dagar eftersom vi nu halkat efter i tidsplaneringen. 
 

Skymtade slutet 
 
Arbetet flöt på och mycket hände nu även om vi inte riktigt låg i takt med tidsschemat. 
Objekten importerades till den stora scenen och vi kunde äntligen börja skymta hur 
slutproduktionen kunde komma att se ut. Detta ökade motivationen och vi arbetade väldigt 
disciplinerat. Vi råkade inte ut för några större motgångar. Detta var nog den bästa tiden under 
produktionstiden. 
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Testrenderingar och reflektioner 
 
Vi lade mycket tid på att rendera ut travbanan i olika vinklar för att hitta fel. 
En environment ball infogade vi för att få känslan av reflektioner på fönster och vatten utan 
att behöva använda oss av den mycket tungrenderade funktionen raytrace. 
En nackdel var att vi nu arbetade enbart med den stora filen och detta gjorde att vi inte kunde 
arbeta samtidigt med scenen. Vi gjorde därför så att vi firade påsken genom att en av oss var 
ledig på fredagen och den andre på måndagen. 
En vattenshader blev vi tvungna att skapa själva eftersom skolans licens av Maya inte 
innehåller fluids och därmed saknar ocean shader. 
 

Renderingsklustret 
 
Vi lyckades få igång ett renderingskluster som gör att man kan lägga upp ett arbete till 
rendering som sedan delas ut till flera datorer och därmed sänker renderingstiden väsentligt. 
När klustret var helt färdigt insåg vi att det inte längre var en omöjlighet att hinna rendera med 
raytracing. Vi gjorde några testbilder med det påslaget för att se skillnaden och det var en 
otrolig förbättring. Reflektionerna såg mycket mer naturliga ut och skuggorna ökade 
realismen. Tio stillbilder renderades ut och mailades till beställarna. Vi fick bara bra kritik 
tillbaka och det var väldigt kul att höra. 
Lite andra småsaker som bumpmaps och paint effects satt vi också med under den här tiden. 
Allt för att det skulle bli lite mer känsla och liv i miljön. 
 
Dessa små förbättringar hade inte varit möjliga utan renderingsklustret, därför kan man dra en 
parallell till det Blomberg (1998) skriver i sin bok om att ett lyckat projekt ofta spräcker 
kostnadsbudgeten. I vårt fall handlade det inte om pengar eftersom datorkraften var lånad, 
men hade vi haft ett företag hade vi kanske blivit tvungna att köpa in flera maskiner. Därför 
känner vi igen oss i det Blomberg skriver: ”Ibland måste extrapersonal, extra material, extra 
datakapacitet etc. köpas in för att det utvidgade projektet ska bli klart i tid.” (a.a. s. 57) 
 

Problem med paint effects 
 
Våra paint effects ville inte fungera riktigt. Vi fick en liknande effekt som vi hade med 
markplanet. Det såg på lite avstånd ut som de blinkade då man animerade kameran. 
Vi fick kameraåkningen för innerplanen färdig och renderade först ut en lågupplöst version av 
den för att hitta felen innan vi startade igång den tidskrävande stora versionen. 
Innan vi gick hem på fredagen köade vi upp ett nytt slut på milebanan och hela 
fälttävlansbanan på klustret. 
Johan ställde sin stationära dator på skolan för att få ytterligare datorkraft till renderingen. 
Bara ett klipp kvarstod nu och vi började komma i fas med tidsplaneringen. 
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Post production 
 
Vi delade upp arbetet på så vis att en renderade ut stillbilder och en jobbade i After Effects 
med texter, övergångar mellan klippen och allt annat som hör till efterarbetet. 
Många timmar gick till att försöka få till skärpedjup och fokus, detta för att få det att se ut 
som en riktig kamera. 
Diskussioner kring hur upplägget av de slutliga klippen skulle vara uppkom. Vi pratade om att 
göra en kort och en lång version. I den långa tänkte vi även ha med ett klipp med en lekfullare 
kameraåkning där vi fick med lite mer av byggnader, vatten och mindre detaljer. Denna 
version var mest tänkt till oss själva. 
 

Examination av produktionen 
 
Vi hann precis lagom bli klara med animationen till examinationen av vår produktion. 
Ungefär en heldag gick till att förbereda examinationen och vi tyckte att den gick bra. 
Efter att ha pratat med vår videolärare Paul Carlsson bestämde vi oss för att lägga hela arbetet 
på en DVD. Det blir enklare för beställarna och det känns mer som man har skapat en 
komplett produkt. 
Det som vi tycker är lite tråkigt är att kameraåkningarna blev så ryckiga. Tyvärr fanns inte 
riktigt tid till att göra om dem och rendera allt på nytt. 
 

4. Reflektion 
 

Projekthantering 
 

Första mötet med beställarna 
Första riktiga kontakten med beställarna fick vi när vi besökte dem i Tingsryd i december 
förra året, då vi mest lyssnade till deras önskemål och tankar. Redan då nämnde de en vision 
om en transportsträcka från en annan hästanläggning några kilometer längre bort i Tingsryd 
och hela vägen bort till travbanan, som de också önskade få med i animationen. Vi berättade 
att tiden var väldigt begränsad och att det inte fanns någon möjlighet att uppfylla det 
önskemålet. 

Närvarade på styrelsemöten 
Vid två tillfällen närvarade vi på Innerplanensgruppens styrelsemöten för att diskutera 
projektet. Första mötet var innan vi hade börjat med produktionen. Då handlade det mest om 
att hitta en nivå som både beställarna och vi var nöjda med. Ett problem vi stötte på var att det 
inte verkade som att alla beställarna visste vad 3D egentligen var för något. 
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Kommunikation 
Vi blev vid flertalet tillfällen tvungna att ringa till Marie och Thomas från Innerplansgruppen 
och ställa frågor som gällde både ridsport och naturen runt om gällande utseendet på marken 
m.m. Nackdelen med att inte ha samlat in informationen i förväg var att det inte alltid fanns 
möjlighet att få svar direkt på våra frågor. Det hände att personerna vi sökte hade semester 
eller var på ett möte, och ibland satt vi och arbetade så pass sena kvällar att vi inte kunde 
ringa då. 
 
Vi har lärt oss till nästa gång att det är bättre om man tänker igenom allt noga redan från 
början, skriver ner sina frågor och tar reda på svaret till dessa innan man börjar med själva 
arbetet. Självfallet missar man alltid någon fråga, men man kan i alla fall minimera problem 
på så vis. 
 
Macheridis (2001) menar att då projektets slutresultat är osäkert, blir den externa beställaren 
mer inblandad i projektet för att driva det i rätt riktning. Detta fenomen har vi inte märkt av, 
trots att vår produkt verkligen präglades av ett osäkert slutresultat. Vi har istället blivit 
tvungna att ta många beslut själva. Då vi har ställt frågor har det i vissa fall märkts tydligt att 
ingen egentligen vet hur det kommer att se ut i framtiden. 

Grupparbete 
Olsson (1998) beskriver ett fenomen som han kallar för gruppens själ, och vi håller med om 
att själva personligheten i gruppen inte är lika med summan av våra egna personligheter. Det 
arbete vi har producerat är förmodligen inte en kompromiss av hur arbetet hade sett ut ifall vi 
hade ”slagit ihop” två individuella arbeten, utan istället har vi påverkat varandra genom 
samtal och annat för att få ett arbete som är unikt för just vår grupp, som inga andra än Johan 
och Mattias skulle ha kunnat göra likadant. Olsson beskriver gruppens själ med hjälp av olika 
metaforer, främst genom meteorologiska ord. Han pratar om ett klimat i gruppen. Vi får 
nästan ta och räkna in alla människor som sitter i 3d-rummet till vår grupp, och klimatet i 
rummet kan närmast beskrivas som varmt. De enda sura minerna har varit då någon har 
missat sin nattsömn och därför varit lite grinig.  Peter Ekdahl sa vid ett tillfälle att det kändes 
som att ”rummet är fyllt av energi” och det är sant. Det sitter i väggarna. 
 
I mycket litteratur står det att en utmärkande sak för ett projekt är att gruppmedlemmarna ofta 
inte känner varandra, men det är inte fallet med oss. Vi har arbetat tillsammans med de flesta 
skoluppgifter i snart tre år nu, så därför går kommunikationen oss emellan ganska smärtfritt. 
Vi säger vad vi tycker och tänker till varandra, och därför har inte heller några direkta 
konflikter uppstått. Granér (1991) skriver om medveten och omedveten kommunikation. 
Omedveten kommunikation är när antingen sändaren eller mottagaren (eller båda två) är 
omedvetna om att ett försök till kommunikation har gjorts och i vår grupp kan vi ofta förstå 
varandra utan att egentligen ha sagt något eller påpekat något. Våra personliga mål med 
arbetet har legat på samma plan, så vi har strävat åt samma håll hela tiden. 
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Kunskapsutveckling 
 
”Nederlagen ska upp i ljuset, inte grävas ner. Det är på dem man blir människa.” 
-Aksel Sandemose 
 
Precis som citatet ovan lyder har vi fått lära oss att det är motgångarna som leder till 
kunskapsutveckling. Vi har under arbetets gång stött på många hinder och ibland har det känts 
hopplöst. Dock har framgångarna efter motgångarna vägt upp det hela. Hade vi kunnat göra 
hela projektet problemfritt rakt igenom hade det pekat på att vi gjorde något som vi redan 
kunde och då är det inte heller kunskapsutvecklande. 
 
När man efter många timmars problem löser det och kommer vidare får man ny motivation. 
Den känsla man får går inte att uppnå utan att ha tagit sig igenom en motgång först. 
Har man gjort ett misstag en gång, är det betydligt mindre risk att man gör om samma misstag 
igen. Att man lär av sina misstag är det väl knappast någon som skulle neka till. 

Utmanande 
Att arbeta med 3D är väldigt utmanande och det känns som att vi varje dag hittar någon ny 
funktion eller knapp som vi inte har använt tidigare. 
Vi kan utan tvekan påstå att vi har mer än fördubblat våra kunskaper, detta gäller både den 
tekniska biten och det konstnärliga designtänkandet. 
Det är nog inte många som ser 3D som det hantverksyrke det faktiskt är. Att arbeta vid en 
dator ser många, speciellt äldre människor, som något enbart tekniskt. 
Självklart är en dator en teknisk apparat, men vad man inte bör glömma är att det inte är 
datorn som skapar, utan människan som sitter bakom den. Datorn och programvaran är bara 
ett redskap eller verktyg, precis som hammaren är för en snickare. För när någon byggt t.ex. 
ett hus är det ingen som tackar hammaren, trots att människan som ligger bakom bygget 
aldrig hade kunnat fullfölja sitt projekt utan hammarens hjälp. 

Rådfrågning 
Eftersom detta är vårt första projekt av denna storlek pratade vi med Markus Blåder, student i 
årskursen över oss som också inriktar sig på 3D, innan vi skrev vår tidsplan. Vi förvånades då 
över hur lång tid han rekommenderade oss att sätta på texturering och ”post production”. Vi 
lydde ändå hans råd och minskade ner på antalet modelleringsveckor och ökade tiden för bl.a. 
”post production”. 
När vi nu i efterhand tittar tillbaka på veckorapporterna kan vi se att det verkligen behövdes 
tid till efterarbetet. Det blev många långa dagar i videorummen efter det att vi nästan trodde vi 
var klara. Detta vet vi till nästa gång och vi har alltså fått kunskaper i att göra upp en bra 
tidsplan som passar just vårt upplägg och arbetssätt. 

Utvecklande 
Den rent tekniska biten är den vi känner av mest själva att vi har utvecklats inom. Vi har fått 
grundläggande kunskaper i många datorprogram som vi inte ens visste fanns innan vi började 
med projektet. 
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Men visst känns det att man har blivit bättre på designtänkandet också. För att ta ett exempel 
har vi lärt oss vikten av att göra en visualisering som är enkel och lättförståelig i första hand. 
Vi fick lära oss att sålla bort det häftiga och ”flashiga” till förmån för enkelhet och tydlighet. 

Film och 3D 
Vi har under arbetets gång fått lära oss att det krävs mycket filmkunskaper för att göra en bra 
3D-animation. Det handlar egentligen om att göra film, enda skillnaden är att man får bygga 
upp alla objekt själv. Efterarbetet är så gott som detsamma oavsett om man jobbar med 3D 
eller videoredigering. 
 

Informations- och kunskapsstrukturer 
 
Nikos Macheridis (2001) skriver att all information från början är obegriplig data som för att 
kunna användas som information måste samlas in, filtreras, sorteras, bearbetas och 
struktureras. Informationen som bearbetas blir sedan kunskap, och med kunskap får man 
kompetens.  
 
Detta kunde inte passa bättre in än på vårt examensprojekt. Vi har under perioden som gått 
fått in obegränsade mängder information i våra stackars huvuden genom olika sorters medier. 
Vi har genom all information lyckats skaffa oss kunskap om hur de olika delarna av projektet 
ska genomföras, och därigenom också fått kompetensen att genomföra projektet från början 
till slut.  
 
Vi kände oss relativt okunniga inom området 3D när vi startade, men det dröjde inte länge 
förrän vi insåg att vi var ännu mer okunniga inom området hästar och allt vad det innebär. Vi 
vågar påstå att mer än hälften av tiden i projektet har gått åt till att söka efter information om 
olika saker och detta har vi gjort på följande sätt: 
 

• Filmer, böcker och Internet 
• Samtal med andra 
• Test och lek 

Filmer, böcker och Internet 
Vi har genom biblioteket på skolan tillgång till en samling på ca 35 stycken DVD-filmer från 
Gnomon på ungefär två timmar vardera. Det är ingen komplett samling, men den täcker ändå 
väldigt stora delar av det som kan åstadkommas i Maya. Vi började titta på dessa filmer ett 
par månader innan ”Projekt Travbana” startade, och detta har vi haft en enorm hjälp av, 
främst inom modellering och texturering. Innan projektet började gick vi båda två igenom 
övningarna i en bok som heter ”Learning Maya – Foundation” för att se till att de 
grundläggande kunskaperna inom 3D fortfarande höll i sig. Genom Internet har vi under 
arbetets gång skaffat mycket information genom olika tutorials och diskussionsgrupper. 
 
Vi lånade en videofilm av Thomas Nilsén som visade en fälttävlan i England. Denna hjälpte 
oss att få en uppfattning om vad fälttävling egentligen innebär och gav oss samtidigt lite 
inspiration till olika hinder. Vi lånade också två böcker från biblioteket som handlade om 
fälttävlan respektive hästhoppning i allmänhet. Dessa var mest för att lära oss hur hinder bör 
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och får utformas. Dessutom fick vi från Tingsryd lite olika länkar till hemsidor som visade 
upp olika typer av hinder. 

Samtal med andra 
Vi valde medvetet att sitta så mycket tid som möjligt i skolan när vi arbetade för att kunna få 
hjälp med främst den tekniska biten av andra. Förmodligen gagnar det alla inblandade att sitta 
på samma plats och arbeta eftersom ingen av oss studenter är några direkta experter ännu. Det 
märktes att fler och fler sökte sig till ”3D-rummet” under examensarbetets gång. Detta 
upplevde vi som mycket positivt. Kanske var det vi som startade denna ”trend”. Det har 
funnits en positiv anda i rummet hela tiden, och det har nästan alltid funnits någon som kan 
komma med tips och idéer när vi har kört fast. Vi har lärt oss att det är både roligare och 
lärorikare att sitta och arbeta ett gäng tillsammans. 
 
Dock märkte vi ganska snabbt att det saknades närvaron av en lärare. Efter ungefär halva 
tiden började Mats Persson komma till undsättning. Han var endast tillgänglig ett par gånger i 
veckan och då var det kamp om hans kunskaper. 
 
Så fort vi har haft några frågor angående travbanans eller hindrens utformning har vi 
kontaktat våra beställare från Hästriket i Tingsryd, så har de hjälpt oss på ett mycket bra sätt. 
Genom en fortgående kommunikation med beställarna har vi lyckats få till ett slutresultat som 
båda parter är nöjda med. Även Mattias flickvän Camilla Johansson har varit till stor hjälp vid 
frågor om hästhoppning. 

Test och lek 
Även om vi inte hade kunnat nå det resultat vi har uppnått nu utan Mats hjälp, har den största 
faktorn som fått vår kompetens att växa varit allt experimenterande från vår sida. Vi visste 
från början att vi skulle få sitta och pröva oss fram med travbanan, fast inte i den utsträckning 
som det blev. Vi har på egen hand lärt oss att bygga upp stora nätverk av noder då vi har 
tillverkat material, vi har gjort egna vattenytor och vi har från grunden lärt oss att UV-mappa. 
Vid dessa tillfällen har informationen legat inbakat i programmet från början, men vi var 
tvungna att filtrera och sortera allting genom att prova oss fram innan vi nådde ett 
tillfredsställande resultat. 

Intern information 
Vi har under projektet lärt oss att saker vi kommer överens om muntligt har en tendens att lätt 
glömmas bort. Därför satte vi upp ritningar, kartor och övrig information på en tavla i vårt 
arbetsrum. Filer och dylika data samlade vi på en nätverksenhet som vi båda arbetade mot så 
att vi lätt kunde få tillgång till den andres arbete. Det här sättet har fungerat bra för oss, det 
har inte blivit några missuppfattningar oss emellan. Eftersom vi hela tiden har suttit 
tillsammans och arbetat har vi lyckats hålla igång en mycket bra konversation, och hela vår 
färdiga produkt är en kompromiss av våra tankegångar.  

Summa summarum 
Vi har verkligen fått lära oss att informationsspridning är oerhört viktigt, inte minst när vi fick 
börja om från början med alla våra hinder efter rundvandringen med Thomas på travbanan. Vi 
har på ett bra sätt lyckats utnyttja de kunskaper som andra personer besitter och vi har mer 
och mer lärt oss att sålla bort all överflödig information man får när man söker efter fakta på 
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Internet. Dessutom har vi lärt oss att på ett bra sätt sortera upp alla datafiler och system som vi 
har jobbat med, inklusive fjärrstyrning av datorer, renderingar i nätverk på 13 datorer 
samtidigt och även att på ett smidigt sätt organisera och strukturera våra färdiga delmoment. 
Det som inte fungerade så bra vid vissa tillfällen var namngivningen av filer. Vi blandade 
svenska och engelska i långa filnamn, så för en utomstående hade det förmodligen varit rena 
rappakaljan. Det tog även en stund för oss själva att sätta oss in i vissa saker när vi skulle gå 
tillbaka till något gammalt.  
 

5. Slutsatser 
 
Nu när vi äntligen är färdiga med vårt arbete känns det naturligtvis lite lustigt att se tillbaka på 
det som under ett par månaders tid i stort sett har varit vårt liv. Många tankar väcks till liv och 
runt dessa spekulerar vi i detta kapitel. 
 
Ett par veckor innan projektets början ville en av våra dåvarande klasskamrater, Göran 
Nilsson, vara med. Vi kom då fram till, efter en diskussion med vår handledare, att storleken 
på projektet lämpade sig bäst för två personer. 
Nu i efterhand kan man fråga sig hur det hade blivit om Göran hade varit med. Vi tror att 
diskussionstillfällena hade blivit fler och att det hade blivit svårare att komma överens om 
vem som skulle göra vad. Det är en helt annan sak att arbeta i en grupp med tre personer 
istället för två. Med två personer i gruppen löser man de flesta problem som dyker upp som 
kompisar och man bryr sig inte så mycket om vem som gör vad, men i större grupper tror vi 
att revirtänkandet genast ökar och risken är stor att en person gör mindre än de övriga och 
vice versa. Vi tror inte att produktionen hade blivit 50 % bättre ifall vi varit ytterligare en 
person som arbetade med det. 
 
Produktionen blev ganska lik den vi hade tänkt oss innan arbetets början. Visst finns det några 
småsaker som vi ändrat på eller inte fick med alls. Från början hade vi tänkt lägga på 
ljudeffekter och kanske även en speakerröst som förklarade fälttävlansbanan, innerplanens 
olika delar m.m. Detta prioriterades bort p.g.a. tidsbrist. Även några andra detaljer valde vi att 
endast ta i slutet om vi hade tid över. T.ex. var skyltar på husen, träd runt omkring området, 
riktigt paint effects-gräs m.m. sådant som vi satte långt ner på vår prioriteringslista.  
 
När vi var ungefär halvvägs i produktionen pratade vi om en linje eller pil som skulle visa 
vägen genom fälttävlansbanan. Detta ändrades senare till att kameran istället följde banan, 
även detta som en följd av tidsbrist. 
Fälttävlansbanan kommer att byggas så att det finns en längre och en kortare runda, beroende 
på svårighetsgrad. Vi bestämde oss senare för att bara ta med den längre, då denna ändå 
innehåller hela den korta banan. 
 
En sak som vi inte hade tänkt oss från början var att lägga arbetet på en DVD, faktum är att vi 
inte ens hade tänkt i de banorna. Efter att ha pratat med Paul Carlsson om vilket filformat vi 
skulle ha vår film i kläcktes tanken om att lägga den på en DVD och snart var vi överens om 
att det var så vi ville ha vår slutprodukt. Anledningen till att det blev så är att det inte krävdes 
så mycket extra arbete, men ändå höjdes standarden mycket på slutprodukten, och vi fick 
även möjligheten att lägga med stillbilder som ett bildspel. Vi valde att även ta med 
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fotografier från travbanan i dagsläget för att visa skillnaden mellan verklighet och 
framtidsvision. Att lämna över en DVD-skiva med meny och allt känns mer som en färdig 
produkt om man jämför med att bränna ut en massa lösa filer på en skiva. Det blir även 
enklare för beställarna eftersom de slipper leta bland filerna. 
 
Då vi båda två har både helgjobb och flickvänner valde vi att pausa från datorerna på 
helgerna. Man kan spekulera i hur det hade blivit om vi hade haft tid att sitta hela helgerna 
också. Då kanske vi hade haft tid att arbeta mer med detaljer, men det är inte säkert att det 
bara hade varit till fördel. Lite pauser från arbetet är positivt för att arbetet ska flyta på och 
man inte ska bli helt utbränd. Dock hade vi förmodligen sluppit att jobba småtimmar ifall vi 
hade valt att arbeta helger också. 
 
Stillbilderna är den del vi är mest nöjda med på vår DVD. De är visserligen tagna från samma 
scen som animationerna, men anledningen till detta är att vi inte är nöjda med 
kameraåkningarna. Några av dem är alldeles för ryckiga och varierar kraftigt i hastighet. Helst 
hade vi velat göra om alla animationer, men att rendera ut ca 10 000 frames på nytt är 
tidskrävande och det är sällan det blir bra första gången. Eftersom våra kunskaper inom film 
är väldigt begränsade hade det säkerligen krävts att vi hade fått göra om renderingen flertalet 
gånger. Det är så mycket rent filmiskt som spelar in för att få ett bra resultat. Ljussättning, 
kameraåkningar och skärpedjup är några exempel på detta. 
 
Vi har fundera på hur det hade gått om vi inte hade fått upp renderingsklustret. Förmodligen 
hade vi i vår grupp hunnit bli färdiga, men produktionen hade blivit betydligt sämre eftersom 
vi då hade varit tvungna att stryka saker som raytrace och paint effects helt p.g.a. den 
förlängda renderingstiden dessa saker medför. Dessutom hade vi inte haft någon möjlighet att 
rendera om de saker vi inte blev nöjda med, utan vi hade fått hoppas på att den första 
versionen blev bra. 
 
Vi har upptäckt att det verkar finnas mycket intresse för liknande 3D-visualiseringar. Efter 
ungefär halva produktionen fick vi ett förslag om en visualisering som vi hade kunnat göra i 
sommar mot betalning, men då vi båda redan hade tackat ja till andra arbeten fick vi avböja 
detta. Vi är båda två intresserade av att jobba med denna typ av verklighetsvisualiseringar, 
men i sådana fall under reglerade tidsförhållanden. Det hade blivit för mycket i längden att 
hålla på i det tempot som vi nu har gjort. 
 
Det ska bli väldigt intressant att se hur området kring travbanan verkligen kommer att se ut i 
framtiden. Om några år kan man kanske jämföra verkligheten med vår animation och se 
likheter och skillnader. Det allra skönaste för våra själar hade givetvis varit ifall vårt arbete 
verkligen kommer till nytta i Hästriket, och att vårt arbete på något sätt kan påverka hur 
travbanan kommer att se ut i framtiden. Vi tror och hoppas att så blir fallet.
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Källförteckning 
 

Film 
 
Skolans samling Gnomon-filmer 
The Burghley Remy Martin Horse Trials 1993 
 

Internet 
 
http://www.3dcafe.com/asp/tutalias.asp 
http://www.3dluvr.com 
http://www.3dtotal.com 
http://www.aftonbladet.se/sport/ridsport/grenar/falttavlan/falttavlan.html 
http://www.badminton-horse.co.uk 
http://www.baldersnas.se/ 
http://www.highend3d.com 
http://www.learning-maya.com 
http://www.motalarf.com/Pages/Hinderparken.html 
http://www.thegnomonworkshop.com 
http://www.torns.org/ridning/falttavl/bilder.html#1 
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Glossary 
 
3D: Grafik med tre dimensioner, x, y och z. 
 
Animation: Serie stillbilder som spelas upp i snabb takt så att det ser ut som film. 
 
Bump map: Illusion av ojämnhet som uppnås genom skuggor. 
 
DVD: Medium som används bl.a. till att lagra film och data på. Ersätter mer och mer CD-
skivor och videokassetter. 
 
Environment ball: Bilder som reflekteras i ett eller flera material. 
 
Fluids: Modul till Maya som man kan göra t.ex. moln och vätskor med. 
 
Fokus: Det i en bild som är skarpt, som har skärpa. 
 
Frame: Stillbild i en animation. 
 
Fälttävlan: Hästhoppning med naturliga, fasta hinder. 
 
Gnomon: Företag från USA som ger utbildningar i Maya. 
 
Incremental save: Säkerhetsprocedur i Maya som automatiskt sparar ner arbetsfilen i 
många versioner efter hand som man arbetar med den. 
 
Kameraklippning: Kameran i 3D-programmet ställs in för att visa objekt på vissa avstånd. 
När ett objekt hamnar närmare eller längre ifrån kallas det att kameran klipper och man ser 
inte objektet. 
 
Material: Bestämmer hur ett objekt ska se ut, t.ex. som en trävägg eller som sand. Är ofta 
uppbyggt med texturer. 
 
Modellering: Att bygga upp ett objekt i 3D med olika verktyg, se NURBS & Polygon. 
 
NURBS: Non Uniform Rational B-Splines; modelleringssätt uppbyggt kring kurvor. 
 
Nätverksenhet: När man ansluter till en hårddisk på en annan dator i samma nätverk. 
 
Ocean shader: Inbyggt material i Maya som använder sig av fluids för att efterlikna vatten. 
 
Paint effects: Funktion i Maya som tillåter användaren att rita ut olika objekt direkt i 3D-
världen. 
 
Polygon: Månghörning; modelleringssätt i Maya uppbyggt kring vertexpunkter. 
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Post production: Efterarbete; t.ex. sammansättning av olika filmklipp eller ljudpåläggning. 
 
Rendera: När datorn bearbetar en fil, t.ex. beräknar skuggor eller komprimerar filmer. 
 
Renderingskluster: Nätverk av flera datorer som hjälps åt att rendera ett arbete. 
 
Raytrace: Funktion i Maya som beräknar hur ljusstrålar bryts, reflekteras och kastar 
skuggor.  
 
Scen: Arbetsfil i Maya. 
 
Shader: Se “Material” 
 
Skärpedjup: Storleken på det område som ligger i fokus. 
 
Textur: Bild som kan användas som material på en modell. 
 
Texturering: Arbetet med att skapa olika material och välja hur de ska placeras på ett 
objekt. 
 
Tutorial: Lektion i hur något fungerar. 
 
UV-punkter/UV-mappning: Varje polygonobjekt har lika många UV-punkter som det har 
vertex-punkter. Dessa arbetar man med då man ska texturera modellen. 
 
Vertex: Punkt med koordinater i 3D-världen. 
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