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Förord 
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som hjälpt mig skapa min kortfilm. Jag vill också tacka Peter Ekdahl m.fl. på 
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Abstract 
 

Svenska 
 
Ambitionen och målet med mitt projekt var att visualisera delar av en berättelse med 
hjälp av den senaste datortekniken. Detta tog sin form av en 3d-animation. Målet var 
inte att producera en färdig kortfilm utan att arbeta med utvalda delar. Projektet var 
indelat i tre block; en planerings- och researchfas, en produktionsfas och en 
reflektionsfas. Stora delar av magisterarbetet har bestått av att producera innehåll 
som sedan ska analyseras. 
 
Med arbetet vill jag att folk ska få mer förståelse för 3d-tekniken som ett flexibelt och 
intressant konstverktyg. I denna reflektion som är beroende av produktresultatet 
försöker jag i ord beskriva den tekniska och estetiska vägen från koncept till 
produktion. För att få förståelse för mina resonemang i denna reflektion kommer jag 
att använda mig av bilder från min produktion. 
 
Resultatet av magistern är en del av en arbetsprocess som kan analyseras och 
reflekteras. Med projektet har jag lärt mig att 3d inte är ett likriktat grafiskt verktyg 
utan en fascinerande konstform som är mer flexibel och personlig än vad man kan 
tro. Jag har funderat mycket kring det konstnärliga värdet i det jag har skapat och 
funderat mycket kring vad digital konst egentligen är och hur jag ser på det.  
 

English 
 
The ambition and goal with my project was to visualize parts of a story with the the 
latest digital technology. This took shape as a 3d animation. The goal was not to 
produce a finished short film but to work with selected portions of it.The work was 
divided into three parts; one research and planning phase, one production phase and 
one reflection phase. A big part of my Masters degree studies has consisted of 
producing content for analisys.  
 
With my work I want people to understand more about 3d technology as a flexible 
and interesting art tool. In this reflection which is depentent on the production results 
I am trying to describe the technical and aesthetic process from concept to 
production. To futher explain my thoughts in this reflection I have used pictures from 
my production. 
 
The result of my Masters degree is a work process that can be analysed and 
reflected upon. During the project I have learned that 3d is not a graphic tool with a 
pre-set “standard” look but a fascinating artform which is more flexible and personal 
than one might think. I have given a lot of thought about the artistic value of my work 
and explored what digital art really is and how I see it.  
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Kapitel 1 

 
Introduktion 
 
Med mitt magisterarbete ville jag producera material till en kortfilm med hjälp av 
digitala medier genom att visualisera en del av en saga. Den estetiska kanalen jag 
valde för detta blev animation och verktyget 3d-grafik.  
 
I mitt arbete ingick en lång research- och bearbetningsfas på ett estetiskt och tekniskt 
plan för att få struktur på mina idéer.  Detta följt av en produktionsfas där jag tog hjälp 
av tre kandidatstudenter på medieteknik.  
 
Det jag vill visa med mitt projekt är att 3d är ett väldigt flexibelt och intressant verktyg. 
Man har möjligheten att skapa nästan vad som helst med tekniken. Det är bara 
fantasin som sätter gränserna för vad du estetiskt kan göra. Jag vill även slå hål på 
några myter om datorgrafikens möjligheter och begränsningar. 
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Kapitel 2  
 

Projektplan 
 

Projektbeskrivning 
 
Jag vill med mitt magisterprojekt visualisera en berättelse. Gestaltandet baserar sig 
på en saga som jag själv har utvecklat under hösten då planeringsarbetet för själva 
produktionen började. Även konceptarbetet för själva utseendet på gestaltningen har 
jag bestämt och utformat under planeringsfasen.  
 
Själva visualiseringen har formen av en animation som till stor del är producerad med 
hjälp av digitala hantverk och presentationen presenteras i ett digitalt format. Det tog 
plats under produktionsfasen. Animationen är producerad och utvecklad med hjälp 
av 3d-program på datorn.   
 
Ett viktigt mål med visualiseringen var att hitta ett alternativt utseende på kortfilmen. 
Ett utseende som är mer likt traditionell konst än datorgrafik. Jag ville visa för min 
publik att konst kan skapas med hjälp av en dator utan att få ett opersonligt 
utseende. 
 
Jag har i min visualisering valt ut diverse partier i berättelsen att gestalta. Själva 
berättelsen kommer att bli cirka 4-5 minuter lång vilket inte kan produceras på några 
månader och därför har jag valt vissa partier att vara helt färdiga vid examinationen. 
Resten av berättelsen är med i presentationen i slutet av kursen, dock inte i sin 
färdiga form utan som skisser och underproduktionsmaterial.   
 
Under slutet av projektet skrev jag en reflektion på arbetet jag utfört. Där tog jag upp 
de olika arbetsmetoderna jag har använt i projektet och analyserar dem. Jag 
utvärderade det tekniska och estetiska resultatet i reflektionen och kritiskt granskade 
det. Jag tog upp grupprocessen och hur den har påverkat mitt arbete. 
 
 

Kunskapsmål 
 
Relevant information och kunskap om den tekniska sidan av gestaltningen behövs 
för att kunna utföra projektet och jag införskaffade detta under projektets gång. Även 
kunskap om konstnärlig gestaltning i allmänhet och i digitala medier sökte jag för att 
få kontroll över utseendet i gestaltningen.  
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Syftet med projektet 
 
Anledningen till att jag ville fördjupa mig på detta område var för att jag har ett stort 
intresse för 3d-grafik och vill lära mig mer av det. Inte bara på en teknisk nivå utan 
även vad mediet har att erbjuda konstnärligt. Förhoppningsvis kommer kunskaperna 
jag redan har och har lärt mig under årets gång att ge mig ett arbete i branschen i 
framtiden. Varför jag valde att jobba med en datoranimation var för att jag ser det 
som en väldigt bra plattform för att berätta berättelser. Mediet ger mig stor frihet att 
utrycka mina visuella visioner och berättelser. 3d-grafik producerad på datorn ger 
skaparen stor frihet och jag vill att folk ska förstå användbarheten av mediet.   
 
Att skapa film är en stor och svår uppgift vilket gör det till en intressant utmaning. Jag 
ville att min visualisering skulle hålla väldigt hög kvalité. Materialet skulle kunna mäta 
sig med liknande produktioner i branschen.  
 
 

Förutsättningar för projektet 
 
För att kunna utföra detta projekt har det behövts relativt omfattande kunskap i 3d-
grafik på ett både tekniskt och estetiskt plan. Det har även behövts omfattande 
praktisk erfarenhet i att arbeta i programmiljön. Man behöver även veta möjligheterna 
och begränsningarna mediet har. 
 
Under hösten påbörjade jag mitt arbete på projektet. Jag skapade en berättelse och 
funderade kring själva utseendet på filmen. Jag gjorde även research kring teknik 
och estetik för att kunna utföra produktionen. Något jag också funderade över var 
musik och ljud till min produktion. 
 
Jag kom även att stå för huvudansvaret för utseendet och innehållet i filmen. Till min 
hjälp hade jag tre medieteknikstudenter (Thomas Svärd, Marc Nikander, Katarina 
Tilholm) till mitt projekt. De hjälpte mig med att bygga modeller och miljöer till 
animationen. De gjorde detta som sitt kandidatarbete.  

 

Examination: 
 
1. Mätbara kunskaper – produktionsresultat. 
 
Vid examinationen ska jag kunna visa upp relevant material från produktionen (allt 
från färdiga klipp till skisser). Filmen ska spegla mina fördjupade kunskaper jag lärt 
mig under kursen.  
 
2. Processen – personlig utveckling. 
 
Vid examinationen ska jag kunna beskriva tillvägagångssättet (processerna) för hur 
jag har kommit fram till resultatet.  
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Kapitel 3 
 

Från kaos till ordning, från idé till produktion 
 

Inledning 
 
Många gånger under reflektionen använder jag begreppet digital konst. Med det 
menar jag något som har producerats med hjälp av en dator eller gått igenom någon 
slags elektronisk utrustning. Självklart kan man diskutera om en inskannad målning 
är digital konst osv. men när jag syftar till digital konst menar jag först och främst 3d 
och 2d-grafik. Jag brukar kalla visuell digital konst för datorgrafik.  
 
För att kunna beskriva min magisterutbildning på ett bra sätt och få folk att förstå det 
jag har försökt göra har jag valt att berätta om mitt projekt i en relativt kronologisk 
ordning. Där beskriver jag problem jag stött på i den delen där den hör hemma i 
tidsrymden. Jag har delat in projektet i olika block som följer min process från idé till 
produktion.  
 
Många av de funderingar och teorier i texten är grundade på egen erfarenhet och 
åsikt (om inte annat står). Vissa kanske inte alls håller med mig eller anser att jag har 
helt fel men detta är bara min syn på min kreativa process i skapandet av ett 
konstverk.    

 

Idén  
 
Allt börjar självklart med själva idén. Min animation utformades egentligen av många 
små väldigt skilda idéer som sammanfogades och kompromissade ihop sig i 
produktionen till en helhet. Denna process är ju självklart naturlig i början av ett 
projekt vad det än är för något. Att ta vara på sina idéer är oerhört viktigt i det 
estetiska och kreativa skapandet. Varje projekt borde ha den friheten och tiden där 
man bara brainstormar friskt och låter sina idéer testas och användas mer än bara 
finnas i ens medvetande.  
 
Jag hade som mål att idéarbetet skulle få ta sin tid i projektet, men inte utesluta 
bättre idéer efter att idéstadiet var över. I skapandet av en animation oberoende 
vilken form du väljer är arbetsprocessen lång (speciellt i små arbetsteam) vilket leder 
till att idéer ändrar form under projektets gång. Man utvecklas estetiskt och tekniskt 
och ser nya vägar att utrycka sig. 
 
Jag anser att mina idéer kommer från tre olika håll när jag försöka skapa något 
kreativt. De tre företeelserna är; 1: inspirationskällorna, 2: omedvetna val            
3: personlighet (unika tankar, egenskaper och förväntningar). 
Inspirationskällorna styr utan tvivel över mycket av de idéer jag har. De påverkar en 
omedvetet och medvetet under hela arbetsprocessen. Desto mer man är medveten 
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om sina inspirationskällor desto större kontroll har man över hur man ska utveckla 
sina idéer och hitta unika saker man vill göra. Jag känner ibland att man inte har 
några idéer på grund av att man har tagit så många intryck av andra produktioner att 
man tycker att man inte har något att tillföra. Detta har varit ett återkommande 
problem i det kreativa skapandet för mig. Man är rädd för att omedvetet ”stjäla” 
något. Målet har i alla fall varit att försöka vara så unik som möjlig i mitt skapande. 
 

 
(Fig 1.  Konceptskiss ) 
 
De omedvetna valen kommer att sätta sina spår i arbetet. Erfarenheter och 
upplevelser påverkar onekligen resultatet. Många gånger krävs det en annan person 
för att upptäcka dem i konstverken man gör. Även din personlighet, sinnesstillestånd 
etc. påverkar dina idéer.  
 
Även förväntningar och valet av mediet i produktionen kommer att påverka hur du 
formar dina idéer. Mina idéer påverkades redan tidigt i processen av mediet jag valt. 
Jag hade bestämt att använda 3d-grafik som verktyg. Redan från start började jag 
omedvetet begränsa och utveckla idén åt det hållet. Detta kan självklart ha en bra 
effekt när man brainstormar men det kan göra en begränsad till att tänka inom ramen 
för verktyget man har valt. Tekniken och hantverkskunskapen sätter omedvetet stopp 
för många idéer vilket kan vara negativt för själva idéerna. I mitt projekt var tanken att 
jag skulle göra allt själv från början och detta gjorde att jag tänkte praktiskt ibland och 
begränsade mina idéer till den tekniska nivån jag trodde jag kunde nå med projektet. 
 
 
 

Formen och innehållet 
 
Utvecklingen av idén tar ju ofta sin form när man bestämmer vad man ska göra med 
den. Ska idén självdö i huvudet eller ska den ta form på något sätt? Formen är hur 
du vill förmedla visionen till din mottagare eller publik. Ska det vara ett konkret eller 
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abstrakt konstverk, ska det vara en bild eller ett rörligt media eller ska det vara i 
skriftlig form etc. I mitt fall var min idé gjord för 3d-grafik och animation men med 
tiden var min idé även med vissa ändringar anpassad för andra former som 
exempelvis digitala spel. Jag funderade faktiskt på att göra detta med en 
programmeringskompis dock utvecklades idén i en riktning där den passade sig mer 
för rörlig film. Att göra en animation är svårt men att skapa ett spel är mer 
komplicerat och kräver samarbete med programmerare. 
 
Formen har stor betydelse för hur du utvecklar din idé. Om man exempelvis ska göra 
en bild eller en tavla startar idén och konceptarbetet ofta med en skiss där man 
försöker hitta stilen, färgerna etc. för produktionen. Även en referensökning brukar 
hjälpa en att göra idén mer konkret för sig själv och andra. Detta är sant även för 
animation men här måste man tänka på att du ska visualisera allt i rörlig form och 
tänka på hur människor och saker rör sig. I mitt fall försökte jag lära mig mycket av 
mina egna rörelser som jag sedan kunde ha hjälp av när jag animerade mina 
karaktärer. Ett annat naturligt steg var att titta på animation på video för att få 
inspiration och kunskap. Det jag tittade på mycket under planerings fasen var 
Disneys produktioner och japansk tecknad film. Jag är väldigt imponerad av japansk 
animation för att de har så intressanta karaktärer i fängslande berättelser.  
 

 
 
(Fig 2.  Spirited Away, Studio Ghibli) 
 
Utveckling av mina idéer skedde med hjälp av penna och papper. Jag försökte skissa 
och leta referenser så mycket som möjligt. Jag har lärt mig från tidigare erfarenhet att 
detta underlättar arbetet mycket senare i arbetet. Jag försökte hålla mig borta från 
datorn medvetet för att inte styras tekniskt under skisstadiet. När man har valt ett 
verktyg som 3d är det frestande att ta den enkla vägen och låta tekniken styra sin 
kreation. Man utgår inte från skisser etc. när man börjar arbeta. Det är lite grann som 
att köra bil utan att man vet var man ska. Man kan komma rätt men chansen är stor 
att allt slutar fel och man får börja om från början. Mycket kan man skapa med hjälp 
av 3d-grafik-allt från reklambilder, häftiga effekter i filmer till spelgrafik. Man kan lätt 
stirra sig så blind på möjligheterna 3d-program har att ge att man glömmer att det 
viktigaste med produktionen, nämligen idén och hur den tar form.  

 12 



Det digitala konstverket ”Eve” - en reflektion av produktions- och arbetsprocesserna. Peter Martinsson 
 

En stor utmaning under mitt projekt har varit just att inte påverkas av tekniken allt för 
mycket. Ett konkret exempel på när tekniken påverkar produktionen är en funktion i 
3d-programmet ”Maya 6.x” där man relativt enkelt kan skapa dynamiskt och snyggt 
hår som kan röra sig väldigt realistiskt. Det man såg i många 3d-kortfilmer efter detta 
var att många använde sig av denna funktion för att det var en teknisk häftig sak, inte 
för att den egentligen behövdes i filmen. Många 3d-filmer kan vara väldigt tekniskt 
briljanta och snygga men de saknar en ”själ” och funkar bara som en film som visar 
hur långt tekniken har kommit på området. 3d-grafik är ett relativt nytt påfund och den 
är väldigt populär idag bland unga människor. Dock har 3d-grafiken inte samma 
populära ställning bland äldre som inte kanske vet något om dess tekniska bakgrund. 
3d är ett komplicerat verktyg och uppfattas av många som ett opersonligt 
uttrycksmedel. Många traditionella konstnärer ser det inte ens som en konstform på 
grund av dess tekniska natur. Denna uppfattning ser jag som väldigt naiv och 
ignorant. Men jag kan förstå lite grann varför de har denna syn. Amatörer som jobbar 
med 3d har exempelvis en tendens att styras för mycket av tekniken i programmen. 
Därför ser mycket av amatör 3d-grafiken likartad ut. En anledning till detta är att 
många datorprogram idag har förinställda attribut som man kan applicera. För att 
kunna skapa en personlig prägel på 3d-grafiken kräver det att du verkligen förstår 
verktygen du använder utan och innantill och att du har god förståelse för färg, form 
och andra viktiga egenskaper i estetiken. Man ska kunna använda tekniken för att 
göra sitt konstverk och inte låta tekniken begränsa och styra ens skapande.  

 
(Fig 3.  Konceptskiss) 
 
Att behärska tekniken och hur du kan använda den estetiskt är väldigt viktigt om du 
jobbar i ett litet produktionsteam. Det är lika vikigt att kunna ha ett starkt koncept för 
din produktion och ha viljan att jobba hårt. Formen kommer att påverka innehållet i 
produktionen. Gestaltningen kommer också att påverka skaparens olika möjligheter 
och begränsningar inom mediet.  I mitt fall där jag ska skapa en berättelse med hjälp 
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av rörliga bilder behöver jag tänkta steget längre när det kommer till exempelvis min 
karaktärsdesign. Jag måste ha det klart för mig hur min karaktär rör sig och 
interagerar med omgivningen. Jag kan inte bara tänka på bildkompositionen. 
Animation är så intressant därför att den ger publiken så mycket just för att det 
handlar om bild och rörelse. En bildsekvens kan säga så mycket mer än en stillbild 
vilket gör den mer intressant att jobba med. 
 
 
 

Att skriva för animation 
 
Under skissperioden i mitt projekt utvecklade jag själva berättelsen för kortfilmen. Det 
skulle visa sig att arbetet med berättelsen skulle bli mer komplicerat än vad jag trott. 
Skrivandet för mig involverade att skriva berättelsen mer eller mindre som en bok 
och en mer manus/bildmanus strukturerad version. Berättelsen ändrade konstant 
form under hela planeringstiden som varade hösten 2004. Detta dels för att jag blev 
inspirerad av nya filmer och konstverk, och dels för att jag blev mer medveten om 
olika dramaturgiska knep man kan ta till sig när man berättar berättelser. Studien av 
den klassiska dramaturgins vikt i min film ändrade inriktningen på berättelsen ganska 
mycket på gott och ont. I början hade jag tänkt ha en mer abstrakt konstnärlig 
handling där publiken blev matad med intryck istället för en logisk och dramatisk 
berättelse. Dock insåg jag svårigheten att lyckas med en abstrakt film om jag ville nå 
en större publik. Jag brottades med vilken form jag ville använda. Jag ställde mig 
frågan ”Kan man använda sig av dramaturgins knep och samtidigt vara abstrakt i 
berättandet?”  
 
Viktiga dramaturgiska begrepp: 1 
 
Den dramatiska berättelsen går inte ut på harmoni. Den går ut på 
kampen för att uppnå, försvara eller återerövra harmonin 
 
Vi har behov av harmoni och balans. Men vi har också behov av 
spänning. 
 
Spänning uppstår i förflyttningen mellan de två statiska och på var 
sitt sätt tråkiga ytterligheterna: Den förutsägbara ordningen och 
det totala oförsägbara kaoset.  
 
Den dramatiska berättelsen sätts igång av en förändring som 
ingriper i och stör ordningen 
 
Min idé saknade i början en egentlig dramatisk form för jag tog mycket inspiration 
från diverse bilder och textstycken och byggde upp egna miljöer från det. Idén 
saknade en solid berättelse med en början och ett slut. Det som gjorde att jag ville 
utveckla mina idéer var nyfikenheten i att kunna förverkliga dessa fantastiska inre 
omgivningar. Tanken var lite som ”Hur ska jag hitta på en berättelse som passar in i 
denna fantasivärld?” 
 
1 Breum Trine, Berätta och förför med film, 1996 
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Även när berättelsen var så gott som klar var jag ännu osäker på hur jag ville 
presentera innehållet i filmen och är egentligen inte fullständigt klar med det ännu.  
Ska filmen ha en dialog? Ska filmen vara kronologiskt berättad? Ska filmen vara som 
en musikvideo utan en tydlig berättelse? Fast jag var osäker på detta tyckte jag att 
det var viktigt för mig att jag själv hade koll på berättelsen oavsett hur publiken får 
uppleva det. 
 
 

Viktiga koncept inom animation  
 
Det finns många viktiga grundpelare som är nödvändiga att ha kunskap om inom 
animationen. Detta är viktigt för att din film ska överhuvudtaget ska bli intressant för 
din publik att titta på. 
 
Genom att använda en dator som animationsverktyg för man har många finurliga 
hjälpmedel som gör vissa delar av animationsprocessen lättare. Dock är datorn bara 
ett verktyg. Det är du som måste veta vad du vill berätta och hur. Detta är speciellt 
viktigt när det kommer till karaktärsanimation där du måste skapa en karaktärs inre 
och yttre egenskaper och dennes roll i animationen för att göra det hela intressant. 
Mycket research kring dina egna karaktärer måste göras för att utveckla deras 
individuella rörelsemönster som är unika för dem.  
 
Jag försökte sätta sig in i mina karaktärer och funderade hur de skulle reagera och 
röra sig under de olika scenerna i filmen. Redan i skrivstadiet försökte jag beskriva 
karaktärernas bakgrunds historia för att klargöra hur de beter sig.   
 
Sju viktiga punkter inom animationen som jag har försökt använda på mina 
karaktärer: 1 
 

1. Tänkande leder till rörelse och sinnesrörelse. Tänkande leder ofta till 
slutsatser: En känsla tenderar till att leda till handling 

2. Skådespeleri är att reagera.  
3. Din karaktär behöver ha ett mål 
4. Din karaktär bör utföra en handling tills något händer som gör att han/hon utför 

en annan handling 
5. Allt agerande börjar med rörelse 
6. Empati är den magiska nyckeln. Publiken har empati för karaktärens känslor 
7. En scen är en förhandling 
 

Dessa steg är oerhört viktiga för att få liv i sin karaktär. Publiken måste förstå din 
karaktär och vad du vill säga i en scen. Att ha en karaktär med en bra personlighet 
som publiken gillar eller ogillar på ett bra sätt är i många fall viktigare än själva 
handlingen i filmen tycker jag. 
 
1 Hooks Ed, Acting for Animators, 2000 
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(Fig 4. Bild från en färdig scen i animationen) 
 

Förbereda en 3d-produktion  
 
En 3d-produktion kräver en helt annan planering än många andra konstformer. Detta 
på grund av att allt har ett speciellt flöde och varje projekt ofta har sina egna speciella 
tekniska lösningar. I mitt fall var jag tvungen att tänka tekniskt ganska tidigt i 
arbetsprocessen. Det är viktigt att ha en bra förståelse för sina estetiska och tekniska 
möjligheter och begränsningar när man använder 3d för att kunna planera sitt projekt 
effektivt. Stora delar av planeringsfasen gick åt till att de hitta rätta teknikerna för att 
skapa grafiken och testa dem för att hitta rätt utseende på filmen. I mitt fall ville jag 
skapa en speciellt utseende på min animation som skiljer sig från den traditionella 3d-
grafiken. Det visade sig vara en stor teknisk utmaning att lyckas göra grafik som skiljer 
sig från standarden. Desto mer kontroll och estetisk frihet man vill ha när man gör 3d-
grafik kräver ofta mycket mer kunskap om programmet och inblick hur 3d fungerar. 
För att planera produktionen för ett datoranimationsprojekt behöver man gå igenom 
produktionens tekniska komplexitet, längd, arbetsresurser och behovet av datorkraft 
etc. En viktig aspekt av projektet var om jag skulle testa en animationsteknik som 
heter Motion Capture (se senare i uppsatsen för mer information). Jag var lite osäker 
på om detta var rätt riktning för mitt projekt för det är en teknik som skiljer sig mycket 
från traditionell 3d-animation som görs i programmet. Dock bestämde jag mig för att 
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använda mig av denna metod dels för att den ger mycket animationsmaterial snabbt 
och att jag slipper animera allt manuellt vilket tar lång tid. 
 
I mitt fall visste jag att jag var tvungen att begränsa min idé till längd på cirka 4-5 
minuter för att lyckas producera ett bra resultat. Att göra animation är en tidskrävande 
arbete och jag ville inte att kortfilmen skulle ta för lång tid att producera. Det är viktigt 
att kunna väga rätt mellan kvantitet och kvalitet. I min magister var inte målet att göra 
en färdig animation utan endast visa en del av processen. Jag hade som mål i början 
att jobba ensam med projektet men jag kände att det skulle ta för lång tid så jag tog 
hjälp av tre medieteknikstudenter (Thomas Svärd, Marc Nikander, Katarina Tilholm) 
som gör sitt kandidatarbete. Jag kände att det var dags att släppa på behovet att ha 
skapat allt själv.  
 
 

Musikfunderingar 
 
Under planeringsfasen hade jag planerat att samarbeta med en musiker. Musik är 
viktigt för en film, den finns där för att förstärka och etablera vissa känslor etc. Jag 
ville förbereda hur min musik skulle låta tidigt i projektet. Jag funderade mycket kring 
hur jag ville använda musiken i de olika delarna i animationen. Dock visade det sig 
vara väldigt svårt att skapa musik när formen och tajmingen för min animation ännu 
inte var fastställd. Jag och musikern (Kim Bjäle) provade att skapa musik men det 
visade sig vara alldeles för svårt utan ett färdigt bildmanus. Jag bestämde att lämna 
musiken till en senare del i projektet. 
 
 

Producera och kommunicera  
 
En viktig sak under produktionen var att jag planerade in olika steg i arbetsprocessen 
för att smidigare kunna arbeta med mina arbetskamrater. Det var bra för mig 
personligen att strukturera upp projektet för att många av tidigare liknande projekt 
hade saknat en solid strukturerad arbetsplan.  
 
Det var en intressant upplevelse att jobba som arbetsansvarig med arbetare under 
mig. Jag ville inte släppa de viktigaste delarna i animationen till mitt team. Detta 
involverade själva animationen och textureringen av objekten och efterproduktionen. 
Dessa uppgifter var för viktiga att överlämna till någon. Jag ville dock inte att mitt 
team skulle få massa repetitiva tråkiga uppgifter att handskas med. Jag ville att de 
skulle få ett trevligt kandidatarbete med intressanta och utmanande uppgifter. Detta 
skulle visa sig vara svårare än vad jag trodde för att jag inte hade en fullständig 
målbild för hur filmen skulle se ut när jag började arbeta med dem. De tekniska och 
estetiska valen drog ut mycket på tiden och de gjorde att jag inte kunde ge bra 
instruktioner till mitt team ibland. Det som gjorde det svårast att ge klara direktiv var 
just mitt val av utseende på filmen som inte var färdigarbetat förrän långt in i 
produktionsprocessen. Dock var det ett väldigt givande arbete när vi fick igång 
arbetet under senare delen av produktionen.  
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Ett mål med mitt samarbete var att ge gruppen relativt stor frihet i skapandet på de 
områdena de jobbade på. Självklart var en viss styrning nödvändig för att få dem på 
rätt spår. Denna frihet gjorde att jag fick titta in till mitt team relativt ofta för att se hur 
de utvecklade sina idéer till färdigt material som jag kunde använda. Vi lyckades 
relativt bra att samarbeta och jag har fått mycket material att arbeta med i framtiden.  
 
Min produktion kommer att fortsätta efter att magistern är slut. En färdig animation 
väntas 2007. 
 
 

Alternativ 3d-konst  
 

Introduktion 
 
3d-grafik är ett sätt att digitalt visualisera något. Detta kan vara i form av film eller bild. 
För att kunna visualisera något med 3d krävs att du bygger upp (modellerar) de 
föremål du vill ska vara med i det du vill visa. Detta är lite grann som att bygga 
modeller i lego. På det som du sedan har byggt lägger du ett material (textur) som 
sedan ljussätts och bearbetas till en bild eller animation. 
 
3d-grafik skiljer sig på många plan från 2d-grafik eller klassisk konst. Dels för att man i 
3d hela tiden jobbar i en virtuell 3d värld där du skapar dina verk. Inom 2d arbetar du 
på ett och samma plan och har inte djupet att arbeta mot rent tekniskt. 3D skiljer sig 
mycket från 2d på det tekniska planet. 3d är mycket mer tekniskt krävande därför att 
mycket av det man gör när man skapar är en teknisk process som måste förstås för 
att kunna skapa saker. Arbetsprocessen skiljer sig också mycket. I 2d behöver du 
bara skapa det som syns i bild just för stunden. I 3d krävs mer förarbete innan något 
kan visas därför att du måste bygga allt etc.   
 
Dock är likheterna mellan de två medierna stora. I båda fallen försöker man förmedla 
en känsla till en annan person. Man försöker i många fall efterlikna saker i den riktiga 
världen vilket kräver att man har förståelse för hur saker och ting fungerar och ser ut. 
Även när det kommer till animation krävs förståelse för rörelse. Detta är lika för de två 
medierna.  
 

Olika typer av 3d-grafik 
 
3d är ett verktyg som används i många branscher. Med 3d kan man skapa 
specialeffekter för film och tv. Man kan göra grafik för dator- och tv-spel. Man kan 
göra reklam i tryckform och i digitalform. Med 3d kan man även göra realistisk och 
tecknad animation.  
 
Man brukar kunna dela in 3d i olika typer beroende på vad man vill ha för utseende. 
Det finns 3d metoder där målet är att få så realistisk grafik som möjligt. Detta är ofta 
olika effekter gjorda för filmer med riktigt filmat material. Det finns 3d som håller sig 
till standarden och ser helt enkelt ser ut som 3d-grafik. Sen finns det en inriktning 
inom 3d som är den alternativa. Detta är en kategori där grafiken kan se ut som 
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nästan vad som helst. Den brukar ofta likna mer tecknad film eller olika klassiska 
konstformer. 
 
För att man ska ha konstnärlig kontroll över skapandet i 3d måste man vara väldigt 
erfaren och kunnig inom mediet. Många idag eftersträvar att skapa realistiska verk 
och det kommer mer och mer intressanta hjälpmedel för att göra detta. Dock 
misslyckas många med att göra realistisk 3d därför att det är väldigt svårt att lyckas 
med helt och hållet. Detta är speciellt tydligt inom animationen där man som publik är 
väldigt kräsen och ser snabbt om något är onaturligt och orealistiskt. Vi har en 
inbyggd förmåga att upptäcka vad som är fel. Ett objekt ska inte bara se realistiskt ut 
utan det måste röra sig på ett naturligt och realistiskt sätt också. Fast det är svårt så 
har de flesta intresset av att skapa realistisk 3d. Dock hamnar de flesta amatörer 
inom så kallad standard 3d utseende för de inte lyckas skapa realism.  
 
Målet kan också vara att skapa 3d-grafik som ser ut som just 3d-grafik. Det som gör 
att 3d-grafik ser ut som just 3d har att göra med 3d-grafikens tekniska natur. Mycket i 
3d handlar om olika matematiska algoritmer som behöver beräknas i olika steg för att 
få en färdig bearbetad bild. Många av dessa algoritmer för hur bilden kommer att se 
ut har rötter från 3d-grafikens barndom på 70-talet. Detta gör att 3d-grafik ibland kan 
kännas opersonlig, standardiserad, teknisk och estetiskt tråkig.  
 
Många associerar 3d-grafik med datorspel. Spel har ofta ett klassiskt 3d utseende. 
Det är inte så konstigt att folk associerar 3d med spel därför att 3d-grafik finns i så 
gott som alla nya spel. I spel är 3d ofta realtidsbunden och på så vis bunden till vissa 
tekniska lösningar för att visa grafiken. Ofta används likartade metoder för att 
visualisera grafiken i spel vilket gör att de har ett standardutseende.   
 
 

  

(Fig 5. Michael Marcondes. Realistisk 3d-grafik) (Fig 6. Alternativ 3d-grafik) 

 
I dagens läge har det blivit mer och mer populärt med 3d-filmer. Filmen ”Toy story” 
(Pixar/Disney, 1995) var den första riktiga långfilmen som var helt gjord med datorer. 
Den banade väg för den kommersiella 3d-animations genren. Alla 3d-filmer idag ser 
så gott som likadana ut som ”Toy Story” trots teknikens flexibilitet och utveckling. 
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Den kommersiella 3d-filmen har hittat sitt utseende och publiken associerar 3d med 
den stilen. Detta är en form jag tycker är snygg och teknisk briljant på många plan 
men den är inte spännande rent helhetsmässigt därför att de kör på en stil som går 
hem hos den kommersiella publiken (som onekligen till stor del är amerikansk). 
Många tror att 3d-tekniken är begränsad till att skapa bara sån här grafik. 
 
Den alternativa 3d-grafiken tycker jag är en inriktning som är mer inspirerande, 
intressant och ofta närmare kopplad till 2d-medier som exempelvis klassisk tecknad 
film. Det som är så fascinerande med alternativa metoder är att det blir mer en 
konstnärlig skapandeprocess. Det är svårt att egentligen definiera och beskriva vad 
alternativ 3d är. Att gå i motsatt riktning från den realistiska 3d-grafiken och hålla sig 
borta från standardmetoder brukar leda mot mer alternativa resultat (se fig. 4, 6, 7, 
9). Konstigt nog krävs ofta mer teknisk kunskap att göra alternativ grafik än vanlig 
grafik. 
 
I min film har tanken från början varit att skapa en mer alternativ stil och mycket tid 
gick ut på att hitta den rätta kanalen för att utrycka det med. Resultatet av mina 
funderingar och tester blev en stil som liknar handmålade teckningar men i animerad 
form (se fig 4, 6, 9). 

 
 

 
(Fig 7. 2d inspirerad 3d-grafik)                         (Fig 8. Toy Story. Pixar/Disney. Traditionell 3d) 
 

 
 
(Fig 9 Bild från min animation) 
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Motion Capture animation 
 

Vad är MoCap? 
 
MoCap (Motion Capture) är en teknik som gör det möjligt att spela in riktiga rörelser 
som sedan kan förvandlas till digital form som kan bearbetas och användas i 3d. Med 
andra ord kan man låta exempelvis en människa dansa och fånga upp dessa rörelser 
och applicera dem på en 3d-karaktär i datorn. MoCap är ett snabbt och exakt system 
när man vill ha realistiska rörelser och inte vill skapa all animation själv i datorn. 
Mocap används mycket inom film och animation. Systemet kan även användas på 
djur för att fånga upp deras rörelser. 
 
Det finns två populära typer av MoCap system som används för att fånga rörelser. 
Det ena är ett optiskt system och det andra är ett elektro-magnetiskt system. I mitt 
projekt hade jag möjligheten att använda ett optiskt system. I ett optiskt system är 
personen man ska fånga rörelserna av omringad av x antal kameror som kan 
beräkna positionen av olika punkter som personen har på kroppen på viktiga ställen. 
Datorn kan räkna ut varje punkts x, y och z position och beräkna dess förändring när 
personen rör sig.  
 
Att använda MoCap system är dyrt rent ekonomiskt, men kan vara väldigt bra att 
använda om man vill ha rörelsedata snabbt. I mitt fall ville jag testa detta på mina 
karaktärer för att slippa skapa animation manuellt i datorn. Dock visade det sig kräva 
mer bearbetning och kunskap än vad jag trodde. Inspelandet och användandet av 
systemet gick snabbt och jag fick bra data med mig (Med bra data menar jag bra 
skådespeleri och ren data som inte har datastörningar av olika slag) 
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(Fig 10. MoCap-dräkten har reflekterande punkter som ses och registreras av speciella kameror som finns runt personen) 

 
 
 
(Fig 11. Data från MoCap-inspelningen kopplas till ett digitalt skelett som sedan binds till en karaktär) 
 

Skillnaden mellan MoCap och traditionell 3d-animation 
 
Den mest tydliga skillnaden mellan klassisk animation och MoCap är att MoCap-
animation är en skådespelarinsats där den som utövar rörelserna och den som 
regisserar rörelserna har ansvaret över hur resultatet kommer att se ut. Mycket av 
Mocap inspelningen har inte animatören kontroll över rent estetiskt, utan han får ett 
redan animerat material som han sedan teknisk bearbetar och applicerar på 
karaktären i datorn. I traditionell 3d-animation skapar animatören all rörelse i 
animationen och har full kontroll över resultatet. I MoCap animationen får man det 
som skådespelaren lyckas göra. Rörelserna i MoCapen är mer spontana och man får 
ett resultat snabbt man kan validera och fundera över om man vill ha. Vanlig 
animation i 3d eller i andra medier är en långsam process där alla rörelser måste 
planeras noga och sedan skapas i programmet vilket kan ta allt från timmar till 
veckor. Båda metoderna har givetvis sina positiva och negativa sidor beroende på 
vad man vill åstadkomma. 
 
Några av följande principer inom animationen kan man inte återskapa med Mocap 
tekniken: 1  

• En Squash och Stretch effekt.  Används mycket i tecknad film för att överdriva 
vissa rörelser. 

• Förberedande rörelser utöver de fysiska gränserna 
• Efterföljande rörelser utöver de fysiska gränserna 
• Överdrivna rörelser utöver de fysiska gränserna 
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1 Alberto Menache,  Understanding Motion Capture for computer animation and videogames, 2000 
 
Några av följande principer inom animationen är naturliga vid Motion Capture 1 
 

• Överlappande rörelser sker automatiskt 
• Sakta in och sakta ut effekt sker automatiskt.  
• Inga omedvetna hackiga rörelser 
• Sekundära rörelser 
• Cirkelbågesrörelser 
 

 
 
Dock spelar det ingen roll egentligen vilken metod du använder bara resultatet och 
målet uppfylls. Mocap sägs vara en överlägsen animationsform enligt många men 
det finns mycket som inte MoCap kan göra som vanlig animation kan. Med Mocap 
har du aldrig riktigt full kontroll över resultatet.  
 
Några viktiga principer som inte kan skapas av sig själv oberoende av vilken metod 
du använder är karaktärens personlighet och hur han/hon tilltalar publiken. Även 
tajmingen och hur man har bearbetat scenen är sånt man måste ha känsla för som 
filmskapare. 
  

Mocap i min produktion  
 
Relativt tidigt i mitt projekt bestämde jag att testa MoCap-tekniken i mitt projekt. Dels 
för att jag var nyfiken på den rent tekniskt men även för att den kunde ge mig mycket 
material snabbt till min film. Jag var dock osäker om den skulle fungera på mina 
karaktärer och hur den skulle fungera med det utseende jag valt på filmen. 
Karaktärerna i filmen har en mer orealistiskt utseende och jag var rädd att de 
realistiska animationerna skulle skära sig med det. Realistiska rörelser är inte alltid 
bra animation. MoCap har en tendens att se för realistisk ut. Det allra viktigaste när 
man jobbar med MoCap är själva inspelningen och hur skådespelaren lyckas leva sig 
in i rollen. Jag var osäker om jag skulle få bra material under de hektiska timmar jag 
hade bokat systemet.  
 
Som animatör lämnar man ifrån sig mycket av det estetiska arbetet när man väljer 
MoCap. Detta kan självklart vara bra och dåligt. I mitt fall är jag ännu osäker om det 
har varit rätt inriktning för min film fast jag har använt mycket av materialet jag fick 
inspelat. Det måste sägas att MoCap-material kan kombineras med vanlig animation 
till en viss nivå vilket är bra om man inte är fullständigt nöjd med materialet man fått.  
 
Jag har i alla fall lärt mig möjligheterna med MoCap-tekniken och jag har även fått 
mer respekt för vanlig manuell animation. MoCap lär vara ett populärt verktyg idag 
men den kommer aldrig att kunna ersätta den klassiska animationen helt och hållet. 
Klassisk animation har något speciellt som inte går att förklara som gör att den ofta 
är mer personlig och intressant än Motion Capture.   
 
1 Alberto Menache,  Understanding Motion Capture for computer animation and videogames, 2000 
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Kapitel 4 
 

Slutreflektion 
 
 
Jag är osäker på vilka konsekvenser mitt projekt kommer att få för framtida projekt i 
mediebranschen. Förhoppningsvis kan mitt projekt ge mer kunskap och inspiration 
för nya och etablerade digitala konstnärer. Men jag vill även att vanliga människor 
som inte är så insatta i medievärlden ska få intresse för 3d-grafikens möjligheter. 
 
Projektet kommer att få konsekvenser för mina framtida medieprojekt jag kommer att 
göra. Jag har lärt mig att 3d-grafiken är mer flexibel än vad jag själv trott och det 
kommer att synas i framtida projekt. Jag har insett mer och mer under projektet att 3d 
verkligen är det verktyget jag vill arbeta med och utrycka mig med.  
 
”Men en sak kan man slå fast: den moderna teknikens inflytande på det estetiska 
skapandet eller på frambringandet av kulturprodukter över huvud är stort och 
kommer att så förbli om inte en världsomspännande katastrof inträffar[…] ” (Sven-
Eric Liedman , 1997, I skuggan av framtiden). 
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www.cgtalk.com 
 
Böcker: 
 
Texturing and Modeling.  D.S. Elbert 
 
[digital] Lightning & Rendering.  Jeremy Birn 
 
Maya Secrets of the Pros. John Kunders-Gibbs 
 
Maya Character Animation –sophisticated modeling and animation techniques.  
Jae-jin Choi 
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Illusion of Life. Ollie Johnston, Frank Thomas 
 
Myth and the movies. Stuart Voytilla 
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Glossary 
 
Datorgrafik   Bilder eller animation gjord på datorn. 
FIL/Datafil Lagringsutrymme som innehåller information. Kan exempelvis vara en 
bild, film eller ett spel.  
Maya 3D-program 
Motion Capture (MoCap) Animationsteknik 
Plugin  Program som finns inuti större program 
Rendera, Rendering (när det gäller företeelser på datorn)   Är en process i datorn 
ofta förekommande i 3d-program.  När en rendering sker görs beräkningar för hur 
bilden eller animationen kommer att se ut. 
Textur/3d textur  Materialet på själva objekten i 3d 
3d animera  Deformera, ändra och flytta 3d-objekt och attribut i 3d-världen    
3D-grafik  Datorgrafik gjord i ett 3d-program eller annat program. 
3D Modellera  Skapandet av modeller och miljöer i ett 3d-program 
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http://www.flay.com/
http://www.raph.com/3dartists/
http://www.highend3d.com/
http://www.cgtalk.com/
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