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Abstrakt 

Denna undersökning omfattar hur man kan applicera Pixars metoder och tekniker av 

en grupp bestående av tre studenter vid skapandet av en animerad kortfilm.  

 

Utifrån resultaten av vår forskning kring metoder, tekniker och analyser har vi skapat 

en animerad kortfilm.  Kortfilmen är en samtida tolkning av Astrid Lindgrens kända 

barnbok Emil i Lönneberga. Filmen ämnar att belysa olika samhällsproblem som kan 

kopplas till den klassiska boken. 
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Abstract 

This investigation concerns how one can apply Pixars methods and techniques by a 

group consisting of three students with the creation of an animated short film. 

 

With the results of our investigation concerning methods, techniques and analysis we 

have created an animated short film. The short film is a modern take on Astrid 

Lindgrens famous children’s book Emil i Lönneberga. The movie aims to shine new 

light on different social problems that can be connected to the classic book. 
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11. Inledning 

När 3D-animation kommer på tal är det många som associerar det med företaget 

Pixar. Vi har under det här arbetet analyserat deras arbetssätt, från idé till färdig 

produktion. Undersökningen omfattar ett flertal av de metoder och tekniker som Pixar 

tillämpar under sina produktioner. Vi har bland annat undersökt hur tillämpningen av 

dessa metoder och tekniker påverkar ett arbetslag på tre personer. Eftersom arbetet 

innehåller en gestaltande del, har vi valt att kombinera vår undersökning om Pixar 

med en analys av ett känt litterärt verk från författaren Astrid Lindgren.  

 

Resultaten av undersökningen och analysen har sammanställts och utvecklats till en 

animerad kortfilm. 

 

Under den gestaltande delen av arbetet har vi delat upp arbetsuppgifter på följande 

vis: 

 

Peter Gertsson: modellering, animation, texturering och shading, postproduktion. 

 

Ted Ringdal: riggning, animation, rendering. 

 

Viktor Johansson: karaktärsdesign och modellering, animation, texturering och 

shading, simulering, postproduktion, ljussättning, redering.  
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2. Problemområde 
I detta kapitel ligger fokus på bakgrunden och syftet med uppsatsen. 

 
2.1. Bakgrund 
Pixar är företaget som skulle komma till att revolutionera hur filmbranschen såg på 

datorns potential som ett hjälpmedel inom filmindustrin. Inte nog med att de var 

pionjärer inom sitt ämne och uppfann många av de tekniker som används inom CGI-

branschen än idag, de var även med vid skapandet av den första fullt 3D-animerade 

långfilmen (Price, 2009). 

 

Animation öppnar upp för en större kreativ frihet som annars kan vara svårare att 

uppnå i till exempel en “live action-film1”. Detta kan leda till en mer underhållande 

upplevelse för åskådaren tack vare tekniker som timing2, överspel och symbolik i 

animationen. Det skapas världar folk kan känna igen sig i, fastän de aldrig upplevt 

dessa innan (Larson 2009). 

 

Larson (2009, s. 33) skriver följande i 3Dcreativemag: 

"By taking us into a new reality, animators can show us characters and situations in a 

new light and entertain us in ways that tickle the imagination" 

 

När det kommer till valet av Emil i Lönneberga, anser vi att det relevanta i att ta en 

befintlig historia och göra en samtida tolkning utav den, ligger dels i att berättelsen 

redan är etablerad och dels att berättelsen har ett budskap. Det krävs även att 

berättelsens budskap har potential att förnyas. Emil i Lönneberga uppfyllde våra 

kriterier. 

Emil i Lönneberga handlar om en pojke som ställer till hyss, dock inte medvetna hyss, 

då han är snäll innerst inne. Han blir ständigt injagad i snickerboa utav sin pappa 

Anton (Lindgren & Hellbom, 1971), det man aldrig får veta är vad som hade hänt om 

Emil inte hunnit in i snickerboa, innan Anton kommit ifatt honom. Detta är något man 

bara kan spekulera om. Dock vet man att historierna utspelar sig under tidigt 1900-tal. 

                                                 
1 Film som är filmad med en verklig kamera och ingen virtuell kamera som i 3D-animation 
2 En term inom animation som handlar om rörelsens hastighetskurva 
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Under denna tid var barnagan fortfarande lagligt i Sverige, vilket det fortfarande är nu 

år 2014 i andra länder runt om i världen. På Rädda Barnens hemsida (u.å) kan man 

läsa ”En studie som genomförts på uppdrag av FN visar att 80 procent av världens 

barn utsatts för aga i hemmet. I skolorna världen över är våld en del av barnens 

vardag.” Här finns alltså ett problem i världen vi kan bygga ett budskap på.  

  
2.2. Frågeställning 
Hur gestaltas en samtida tolkning av Emil i Lönneberga som en animerad kortfilm i 

3D med tekniker och metoder från Pixar? 

 

2.3. Syfte 
Syftet är att få en inblick i Pixars tillvägagångssätt under deras produktioner, samt att 

ta reda på hur väl man kan anpassa deras tekniker och metoder på en mindre grupp.  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår forskning om Pixar och deras tekniker och 

metoder. Vi kommer även ta upp olika analyser för den gestaltande delen. 

 

3.1. Kort om Pixar 
Pixar påbörjade sin resa 1979 som The Graphics Group, en datoravdelning till 

Lucasfilm3. Edwin ”Ed” Catmull, som var en utav grundarna till Pixar, är även en 

datortekniker, som har bidragit med en stor del av de metoder, tekniker och verktyg, 

som idag används inom 3D och CGI-branschen. Under sin tid hos Lucasfilm 

producerade gruppen många banbrytande specialeffekter till filmer som Star Trek II: 

The Wrath of Khan och Young Sherlock Holmes. 1986 såldes The Graphics Group till 

Steve Jobs och fick namnet Pixar. I väntan på effekterna av ”Moore's lag4” som skulle 

sänka kostnaden av en filmproduktion, var Pixar ett företag med stor fokus på 

hårdvaruutveckling. En av deras produkter var ”Pixar Image Computer”5, främst såld 

till statliga agenturer och inom sjukvården.  

 

En annan köpare av datorn var Walt Disney Studios, som använde den till deras 

CAPS-projekt6 (utvecklat av Pixar), vilket är ett program som förenklar den 

tidskrävande färgläggningsprocessen inom 2D-animationen. Pixar hade svårt att få 

sålt datorn. I ett försöka att öka försäljningen visade John Lasseter (som varit anställd 

länge på Pixar och skapat demonstrativa animationer som exempel Luxo Jr.) upp sina 

verk för första gången på datorgrafik-konferensen SIGGRAPH7. Visningen blev 

uppskattad. Försäljningen av Pixars datorer var låg och företagets framtid såg inte ljus 

ut. Jobs investerade mer och mer pengar i företaget och tog på så sätt mer ägarskap 

från styrelsen och de anställda. Pixar gjorde till slut en överenskommelse med Disney 

om att producera tre datoranimerade långfilmer. Den första kom att bli Toy Story. 

Under den här tiden var det bara mjukvaruprogrammerarna, som höll på med 

RenderMan8 och CAPS, och Lasseters animationsavdelning de enda som var kvar av 

                                                 
3 Amerikanskt film & Tv-bolag 
4 En lag som beskriver ökningen av beräkningskraft i en dator över en viss tid 
5 En kraftfull dator utvecklad för datorgrafik.  
6 Utläses som ”Computer Animation Production System” 
7 En årlig konferens om datorgrafik. 
8 Pixars renderingsmotor  
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Pixar. Trots inkomsterna förlorade företaget fortfarande pengar. Jobs funderade 

många gånger på att sälja Pixar till andra företag, bland annat till Microsoft9. Det var 

inte förrän efter att ha hört från New York-kritiker att Toy Story antagligen skulle bli 

en stor succé, och fått konfirmerat att Disney skulle distribuera den för 1995 års 

julsäsong, som han bestämde sig för att ge Pixar en till chans. Filmen drog in över 

361 miljoner dollar. Pixar har idag producerat fjorton långfilmer. Alla har uppnått 

både kritisk och finansiell framgång. Det enda märkbara undantaget är Cars 2, som 

hade kommersiell framgång, men som fick mycket mindre beröm än Pixars andra 

produktioner (Price, 2009). 

  
3.1.1. John Lasseter, problemen och lösningarna 
John Lasseter är av många kallad ett geni och en av grundpelarna i Pixar. 

Lasseter har ett passionerat intresse för animation och CG10. Som nämnts ovan var det 

ekonomiskt instabilt länge i början av Pixars historia. Företaget gick back år efter år 

medan Steve Jobs sköt in mer och mer pengar. Det spekulerades om att Steve Jobs 

investerade runt 50 miljoner dollar mellan 1986 och 1991. Detta satte stor press på de 

anställda, då de flesta gick och väntade på att Steve Jobs skulle ge upp på företaget. 

Lasseter hade påtryckningar från många håll om att göra mänskliga karaktärer i 

kommande filmer. Detta var något som Lasseter såg som ett problem. Han var mycket 

medveten om teknikens utveckling och hur det såg ut i nuläget. Han hade också god 

insikt i vad personalen var kapabla att producera. Det som är viktigt med detta är att 

Lasseter såg klart och tydligt begränsningarna. Detta gjorde att han kunde tänka runt 

ramarna, för att kringgå problemen istället för att lösa de. Problemet var ”den kusliga 

dalen” eller the uncanny valley som begreppen myntades av robotteknikern Masahiro 

Mori år 1970 (Sito, 2013). 

 

 

                                                 
9 Ett av världens största mjukvaruföretag. Skapare av operativsystemet Windows 
10 Förkortning av Computer Graphics 
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3.2. The uncanny valley 
The uncanny valley är en hypotes om att robotar (eller t.ex. datoranimerade 

karaktärer) endast ser ut som äkta människor men inte riktigt fullt ut rör sig eller beter 

sig som äkta. Enligt Sito (2013) gör 

det att åskådarna finner karaktären 

motbjudande. För att undvika detta, 

kartlade Lasseter problemen som 

fanns och gjorde sina berättelser 

utformade för att kringgå detta, som 

t.ex. att datoranimation ser hård och 

mekanisk ut. Om man ska använda 

t.ex. 3D-animation som sitt visuella 

medium, kan man dock kringgå detta 

problem genom att karaktärerna 

gestaltas som leksaker och djur. Detta för att lättare kunna gestalta tyngd och vikt i 

karaktärernas rörelse. Precis såhär gjorde Pixar när de skapade Toy Story (1995), en 

film om just leksaker. A Bugs Life (1998) som utspelade sig i en myrstack och 

Finding Nemo (2003) en film om fiskar. Det var inte förrän 2004 Pixar vågade sig på 

sin första långfilm med människor i huvudrollen. The Incredibles.  
 

3.3. Silly Symphony system 
Efter att vi i gruppen har läst om Pixars historia, förmodar vi att anledning till att 

Pixar finns idag är att de har varit väldigt försiktiga till en början. De började med 

små barnsteg vilket ledde till att de nu kan gå med stora steg fram. Dessa barnsteg är 

en metod som är lånad av Walt Disney Studios11 från en början. Den så kallade Silly 

Symphony system är ett tillvägagångssätt för att prova nya tekniker och till exempel 

mjukvaror inför större projekt. Likt en prototyp för att testa nya metoder, tekniker, 

verktyg och idéer på en mindre skala, innan man använder det i större projekt. Ett 

                                                 
11 En amerikansk företagskoncern inom nöjesbranschen.  

Figur 1. En förenklad ”uncanny valley”-graf från Mori’s 
artikel i Energy. (Mori, 1970) 
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exempel är Technicolor12 som användes första gången på en kortfilm vid namn 

Flowers and Trees från 1932 och multiplanskamera13 användes första gången på 

kortfilmen The Old Mill från 1937. Efter att man testat dessa tekniker och analyserat 

för och nackdelar, använde man de tillslut i klassikern Snow White and the Seven 

Dwarfs från 1937. (Sito, 2013) 

 

33.4. Pixars tekniker och metoder:  
Enligt Buckley (2011) är Pixar i dagsläget en väloljad maskin, de vet hur man tar en 

idé, från ett koncept till en slutgiltig film. För att åstadkomma detta går filmen först 

igenom en serie av stadier. Dessa stadier är nu samma som alla Pixars filmer gått 

igenom. Varje stadie involverar samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande för att 

lösa både tekniska och konstnärliga problem. 

 

3.4.1. Utveckling  
I boken Pixar: The company and its founders, kan man läsa att varje film börjar med 

att någon Pixar-anställd kommer på en idé, tanke, något intressant. Han eller hon 

pitchar14 sedan den idén, det vill säga försöker att sälja sitt koncept med hjälp av 

bilder, ljud eller vad som behövs för att de andra i laget kan starta.  När idén sedan 

blivit accepterad, fortsätter utvecklingen med ett eller flera brainstorming-möten 15. 

De anställda kastar ur sig allt de kan komma på och är öppna för alla sorters 

möjligheter om hur de ska göra idén till en bra film. Med tiden utvecklas idén och ett 

“story team” skriver ner hur basidén för filmer ser ut. En idé kan utföras på oändliga 

sätt, “story teamet” leker med tankarna och bygger därefter upp handling. När 

handlingen blivit mer utformad, skissar de på början, mitten och ett slut för filmen. I 

detta skede sker det även mycket forskning, som till exempel hur karaktärer ska se ut 

och bete sig och hur det kommer påverka handlingen i filmen (Buckley, 2011). 

 

 

                                                 
12 Färgfilmsprocessbolag  
13 En teknik som ger bättre perspektiv och djup i tecknade filmer. 
14 Pitch är en presentation av en idé, koncept eller likande. 
15 Idéutvecklingssätt  
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33.4.2. Förproduktion  
Under förproduktion är det först nu de tekniska teamen börjar fundera på vilka 

svårigheter som kommer, eller kan komma under produktionens gång. Pixar utvecklar 

sina egna mjukvaror för att kunna skapa något som tidigare inte varit möjligt för 3D 

animation. Sedan när berättelsen är utvecklad, påbörjas arbetet med bildmanuset16 

utav “storyboard 17artists”. Varje storyboard artist får utvalda delar utav manuset och 

anteckningar. Här börjar de utveckla hur scenerna ska se ut, för att sedan visa upp 

deras arbete inför regissören för feedback. Medan detta sker fortsätter “story 

department” att polera manuset. När sedan manuset är redo, spelar man in de röster 

som ska vara med i filmen. Rösterna klipps sedan ihop med bildmanuset, detta hjälper 

regissören och de andra att få en bra uppfattning om timingen i filmen (Buckley, 

2011). 

3.4.3. Produktion 
Medan ljudet spelas in och manus försätts slipas på, arbetar “art department” med att 

skapa hur karaktärer och rekvisita ska se ut. De skapar även vad de själva kallar 

“color scripts”. Dessa color scripts är till för att förmedla hur känslan i scenen är tänkt 

att återspeglas. Detta hjälper speciellt de som ska ljussätta filmen. Med hjälp utav det 

de skapat på “art department” börjar då “technical team” och modellerarna att skapa 

digitala modeller för karaktärerna. Sedan ska de riggas18, kläs upp, scenbilderna ska 

skapas. De som bygger upp hur scenerna ska se ut samarbetar tätt med regissören för 

att nå det visuella utseende de vill åstadkomma filmen ut. “Layout department” är de 

som är ansvariga för att placera ut karaktärer i scenen, för att bestämma hur varje scen 

ska se ut. Efter detta skickas scenerna till “animation department”, där animerare 

skapar karaktärernas personligheter, rörelser och känslor. Varje karaktär får oftast en 

utdelad “lead animator” som ska se till att denna karaktär beter sig på ett liknande sätt 

filmen igenom. När animationerna är på plats och allt beter sig som man tänkt, 

påbörjar “shader and lighting departments” arbetet med att bringa färg, texturer och 

ljus till varje scen och karaktär (Buckley, 2011). 

                                                 
16 En serie av bilder som visar händelseförloppet i filmen. 
17 Bildmanus på engelska. 
18 Riggning innebär att man ger sin digitala skapelse ett skelett med leder, vilket gör att de kan röra sig.  
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33.4.4 Postproduktion  
Postproduktion är det slutliga skedet, här kommer filmen putsas till perfektion. 

Regissören betraktar manuset, karaktärerna, utseendet och känslan av animationen 

och bestämmer om det behövs göras några ändringar. När allt blivit accepterat 

renderas19 filmen ut. När man renderat ut kan man uppmärksamma andra problem i 

filmen man inte tidigare sett, vilket korrigeras. Innan filmen är helt komplett skickas 

den till “editorial department” där slutgiltiga ändringar kommer göras, de ljudlägger 

sedan med musik och ljudeffekter (Buckley, 2011). 

3.5. Mer specifika tekniker och metoder 
Här listar vi mer specifika tillvägagångssätt, tekniker och tips från Pixar som har 

hjälpt oss inom den gestaltande delen.  

3.5.1. Trovärdig värld  
Ett motto Pixars anställda fått lära sig är “Make sure it´s a believable world”. Det de 

har i åtanke med detta är att man verkligen ska tro att världen i filmen fungerar. Att de 

bor i ett fungerande samhälle, där karaktärerna och världen har sina problem. Att det 

finns tid, lagar och regler. Detta för att skapa mer trovärdiga filmer med mer 

liv(Jessup, u.å.). 

 
3.5.2. Tidsoptimering 
Tid är alltid en bristvara, inte minst när det har med en 3D-produktion att göra, därför 

vill Pixar styrka hur viktigt det verkligen är med storyboards och liknande, detta för 

att veta vad som behövs byggas upp för varje scen. De menar att man inte ska lägga 

någon tid på saker som aldrig kommer synas i bild. Den tiden behövs för andra saker 

senare. Detta låter kanske som en självklarhet, dock är det lätt att man sitter med 

smådetaljer som aldrig syns i bild (Bird, u.å.). 

                                                 
19 Rendering är när datorerna framställer den färdiga bilden, med ljus, skuggor, texturer och andra 
element. 
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3.5.3. Moodboard 
En metod för att bildligt få fram en känsla och en vision. Detta görs genom att man 

samlar ihop bilder som anses relevanta för det temat. Sätter ihop de för att sedan 

bilderna gemensamt ska förmedla budskapet man vill nå fram till. (creativebloq.com - 

2013) 

3.5.4. Colorscripts 
En av de mer dolda teknikerna under en Pixar-produktion, men även en av de 

viktigare. Man kan likna det vid ett bildmanus, fast med fokus på färg, känsla och 

ljussättning. Eftersom färg är laddat med känsla och kan tillkalla en stark reaktion på 

en publik, är det ett av de starkaste verktygen en filmskapare har till sitt förfogande 

(Lasseter, 2011). 

För skaparen av animerade filmer är färger essentiellt för att sätta filmens ton och 

framföra rätt stämning, för att stödja karaktärer och handling. Få studios har utforskat 

dess möjligheter som Pixar har, och allt börjar med ett colorscript. Innan Pixar var det 

ingen animationsstudio som målade ut färg och ljussättning i relation till handling och 

karaktärer via en formell colorscripting-process (Amid, 2011). Colorscripts kan målas 

i flera olika format och stilar, men det är en sak alla har gemensamt. Colorscripting 

handlar inte om hur vackra bilder man kan måla, syftet bakom det är hur man kan 

stödja handlingen med dessa bilder och ljussättningskoncept (Amid, 2011, 15). 

3.6. Egna tankar 
Hur kommer vi då använda oss utav denna information om Pixar? Vi kommer att 

behöva komprimera hela processen, då Pixar är en stor maskin med hundratals 

anställda och mycket tid. Vi har dock valt att inte specificera oss endast på en del i 

processen, utan istället koncentrera varje stadium till något som kan passa oss bättre i 

vårt arbetsflöde. Varför vi valt att göra på detta viset är för att alla produktioner, hur 

man än går tillväga, börjar med en förproduktion, som går vidare till en produktion 

för att slutligen hamna i postproduktion. Det är lätt att förproduktionen inte får den tid 

den behöver, vilket leder till att produktionen efteråt får lida. Pixar belyser 

förproduktionen som mycket viktig, för att veta vad som behövs göras och - nästan 

ännu viktigare - vad som inte behövs göras i produktionen.  
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4. Tillvägagångssätt: 
I denna del presenteras och diskuteras vilka metoder vi använt oss av för att 

genomföra produktionen. 

4.1. Introduktion: 
Gruppen har skapat en tolkning av Emil i Lönneberga som är gestaltad i en 3D-

animerad kortfilm. Filmens längd blev runt två minuter och fungerar som ett utdrag 

eller en del av den riktiga filmen. Den är baserad på de resultat vi fick fram under vår 

analys av originalfilmen. Under denna analys fick gruppen en ny bild av berättelsen 

om Emil, vilken skillde sig från det intryck vi fått som barn. Ur vårt vuxna perspektiv 

upplevde vi berättelsen som mörkare och mer tragisk. Vi märkte hur utsatt Emil var i 

filmerna och hur barnagan gjorde sig påmind i form av en underton. Vi valde att göra 

en melankolisk tolkning av den klassiska berättelsen, detta för att lyfta fram allvaret 

som barnaga innebär. 

 

På följande punkter kommer vi att blicka tillbaka över hur vi har arbetat med vår 

gestaltning med hjälp av vår tidigare forskning. För att få hjälp med detta har vi under 

den gestaltande delen fört en workbook20, som vi kommer göra uttag ifrån. För att 

underlätta läsandet kommer vi att dela in tillvägagångssätten i underrubriker.  

4.2. Tidigare forsknings resultat: 
I de följande punkterna kommer vi att reflektera över hur de delarna, som vi hittade 

under den tidigare forskningen, har fungerat och hur vi har applicerat dessa. 

 

Redan innan och under gestaltningen, letade vi relevant forskning för vårt arbete som 

skulle hjälpa oss och stödja i vår process. Eftersom att vi ville att mycket av 

hantverket och gestaltandet skulle vara grundat i tekniker och metoder från Pixar, 

började vi där. Vi undersökte Pixars historia och fick en bra inblick till hur företaget 

gjort sin succé. Detta för att se deras tillvägagångssätt, tankesätt och strategi redan i 

deras tidiga skede. Produktionsdelarna innefattade förproduktion, produktion och 

postproduktion. Vi undersökte även metoder från andra källor än Pixar som de ändå 

                                                 
20 Ett dagboksliknande koncept i blogg-form, där man lägger upp dagligt arbete. 
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använder sig utav. Som exempel (3.3. Silly Symphony system). Alla dessa är delar av 

sådant som vi grundat produktionen på.  

44.3. Process 
I de rubriker som följer, kommer vi gå igenom olika medvetna val och prioriteringar 

som gruppen har gjort. 

4.3.1. Utveckling 
Utvecklingsprocessen den som Pixar kallar development (3.4.1. Utveckling). Detta 

stadie involverar idéutveckling, dokumentation av händelseförlopp och dessutom 

research på hur karaktärerna ska se ut och fungera i filmen. I början valde vi att 

samlas i vårt projektrum på högskolan, där vi analyserade den första ”Emil i 

Lönneberga”-filmen. Under tiden vi gjorde detta satt alla i gruppen var för sig och 

antecknade detaljer och händelser som de tyckte var viktiga och relevanta för 

uppbyggnaden av händelseförloppet och karaktärerna. Vi jämförde sedan resultaten 

med varandra för att sen kunna bestämma vilka nyckelelement vi skulle gå på. Vi 

definierade saker som grunderna till Emils hyss och Emils situation i hemmet. Vi har 

också gjort andra val om vår produktions händelseförlopp. Som t.ex. att vi ville göra 

vår version till en mörkare tolkning än vad originalet är. Detta grundade vi i de 

känslor vi fick utav undertoner när vi tittade på filmen nu i vuxen ålder. Dessa 

undertoner var främst barnaga, och alkoholism. 

 Utifrån detta idégenererade vi genom att ha diskussioner inom gruppen. Vi bollade 

idéer fram och 

tillbaka mellan 

oss som väckte 

nya tankar och 

idéer. När vi var 

nöjda med det vi 

hade, 

dokumenterade vi 

detta på vår white 

board-tavla, för 

att vi inte skulle 

fortsätta utveckla eller glömma av vad det var vi hade kommit fram till. Samma sak 

Figur 2. Ett foto från när vi använde white board-tavlan 



18 
 

gjorde vi med händelseförloppet, alltså mycket diskussion och försök till att peta hål i 

varandras idéer för att se om de var starka nog. När det var klart dokumenterade vi 

hela händelseförloppet i ett textdokument och delade in det i scener. Researchen av 

karaktärerna baserades på hur de såg ut i filmen som t.ex. Kön, ålder, hudfärg, hårfärg 

osv. Utifrån detta gjorde vi mer kreativa val om hur de skulle se ut. Som ansiktsdrag 

och kroppshållning, som föll inom ramarna för de tidigare reglerna. Vi skapade tre 

moodboards (3.5.3. Moodboard) som separat innefattade karaktärer, miljöer och 

stämning. Detta för att eliminera eventuella missförstånd inom gruppen så mycket 

som möjligt och göra arbetet smidigare.  

Vi använde rummets white board-tavla flitigt, då det är ett bra verktyg att använda när 

man har många idéer i huvudet som bearbetas fram och tillbaka inom gruppen. Vi 

använde den också för att föra schema och att-göra-listor, för att ha en god överblick 

av produktionen. I figur 2. Ser vi ett exempel på hur tavlan såg ut i början av 

gestaltningsprocessen där alla delar som vi har kommit fram till att vi vill ha med i 

filmen.  

 

44.3.1.1. Emil i Lönneberga 
Vi har valt att fokusera på den underton av barnaga som vi uppfattat i filmerna. 

Eftersom att vi vill försöka få vår gestaltning en aning mörkare än originalet, har vi 

gjort ett kreativt val om hur Emils situation kunde sett ut om hans far, Anton, vore 

alkoholiserad. Även om barnaga var tillåtet tidigt 1900-tal (CNN, 2011), då filmen 

utspelar sig, speglas detta inte i filmerna mer än som sagt, i en underton.  

Vad som var tillåtet förr i tiden kan man inte påverka, man kan bara ta lärdom. Som 

läget ser ut idag, är det inte tillåtet med barnaga, dock förekommer detta. Det var 

allvaret i detta som vi ville belysa och uppmärksamma med vår gestaltning.  
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44.3.1.2. Analys 
Analys med den dramaturgiska kurvan. 

 
Figur 3. Den dramaturgiska kurvan vi utgår ifrån. 

 

1. Anslag 

Eller inledning som man också kan kalla det, är början av en film som är 

utformad att man som åskådare ska gripas tag i berättelsen så snabbt som 

möjligt. 

2. Presentation 

Här presenteras karaktärerna, vad dom gör, deras mål, relationer och 

situationer. 

3. Fördjupning 

Kan ses som en förlängning av presentationen. Man brukar oftast förstärka de 

olika rollerna i berättelsen, t.ex. Den onde blir ondare osv. 

4. Upptrappning 

Här trappas konflikten upp till en nivå där en av karaktärerna gör något som 

tvingar en annan karaktär att motagera. 

5. Klimax (point of no return) 

Detta är vad den ena karaktären blir tvingad till att göra.  

6. Upplösning 

Efter klimaxen har någon vunnit eller förlorat. Detta är upplösningen. 
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7. Avtoning 

Här ges åskådaren tid att ta in vad som hänt i berättelsen. Antingen glädjas 

eller sörja över hur berättelsen slutade. 

(Voodoofilm, 2002) 

 

För att få en djupare förståelse av berättelsen, har vi valt att försöka bryta ner den och 

besvara vad som är vad i den dramaturgiska kurvan. När i filmen händer punkt ett, 

punkt två och såvidare. Vi använder alltså oss utav denna dramaturgiska kurvan för 

att bryta ner en film istället för att bygga upp en handling.  

 

Vår analys av Emil-filmatiseringen gav oss följande.  

Filmen börjar med en blandning utav ”presentation” och ”anslag”. Alltså en aning 

omvänd ordning, som sedan följs upp av en ”fördjupning”. Detta är ungefär de första 

14 minuterna ägnade åt. Allting presenteras väldigt snabbt och flera gånger om för att 

mottagaren verkligen ska förstå vem av karaktärerna är vem och vilka de är till sättet. 

Detta görs med sång och berättarröster. 

Efter dessa cirka 14 minuterna börjar man känna av den första upptrappningen, och 

snabbt efter når vi punkt  nummer 5. ”Klimax”.  

Vid detta lag tycker vi att det hela går väldigt fort framåt, till kurvan sett. Vi märker 

strax efteråt att denna film inte följer slutet av den dramatiska kurvan särskilt 

noggrant. För avrundningen som kommer efter klimaxen flyter ihop med ett nytt 

anslag och upptrappning. Efter en kort stund är vi tillbaka på klimaxpunkten igen. 

Klimax går över lika snabbt till avrundning och snabbt tillbaka till klimax igen. Detta 

upprepas likt ett annorlunda sätt att ”upptrappa”. Som att trappa upp med små 

incidenter. Detta går över till den mer alvarligare upptrappningen som handlar om att 

Emil får nog och ”ger upp” och låser in sig i snickerboa med hans mål att aldrig 

komma ut igen. Detta gör Emils anhöriga mycket upprörda och oroliga. Förutom 

Anton, trots möjlig oro, uttrycker han endast upprördhet.  

– ”Då tar vi ut dig med våld” är något som Anton säger.  

Efter detta tar det inte lång tid innan det blir ett hyss igen. Denna gång är det inte lika 

dramatiskt. Kanske för att spegla att det är vanligt med hyss.  
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Detta mönster upprepas tills filmen närmar sig slutet, där upplösning och avtoning 

börjar göra sig bekant. Då Emil gör ett medvetet val att ge bort familjens mat till de 

gamla och fattiga i byn, något som är genuint snällt och omtänksamt. Detta gör att 

man förlåter Emil för de hyss han har gjort. 

Man kan säga att filmerna om Emil är uppbyggda av flera sammanhängande 

dramaturgiska kurvor som går in i sig själva. Därför tycker vi det passar ypperligt att 

göra just en sådan kort sekvens. 

44.3.1.3. Nyckelelement 
För att ta Emils berättelse in i 2014 har vi granskat de nyckelelement som vi har 

identifierat i Emil i Lönneberga (Lindgren & Hellbom, 1971). Dessa har vi sedan 

diskuterat inom gruppen och försökt definiera deras egenskaper och syfte, för att 

sedan hitta något motsvarande för 2014. Nedanför följer en lista på originalets 

nyckelelement och våra motsvarande nyckelement för 2014.  

 
Emil   Vår Emil  

Trägubbar  LEGO 

Hästar & vagn  Bilar och bussar 

Landsmiljö  Stadsmiljö 

Tidningen  Tv-nyheterna 

Snickerboa  Skrubben 

Hasparna  Låsen och haspen 

4.3.1.4. Händelseförloppet 
Här är resultatet, vårt händelseförlopp.  

Det är en grå trist dag, en sådan dag man bara vill stanna inne och fördriva tiden. 

Regnet faller tungt ute på gatan, där man kan se bilarna köra förbi. Långt upp i ett 

lägenhetskomplex hittar vi Emil och hans pappa Anton. Emil han leker med sin 

gediget byggda lego-båt i lite upptappat vatten i diskon. Han försöker roa sig så gott 

han kan en dag som denna, runt honom finns det gammal disk och 

färdigmatskartonger. Bakom honom finner vi Anton, han sover framför Tv:n, som 

visar eftermiddagsnyheterna. På bordet framför honom vilar han sina fötter, det är 

knappt att hans fötter får någon plats där på grund utav alla tomburkar han placerat 

där. Vilket resulterar i att han råkar välta ner en av burkarna när han vrider sig lite i 

sömnen. På just denna burk som Anton välte ner, låg hans mobiltelefon. Vilket även 
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Figur 4. Stämnings-moodboard 

den faller ner på golvet. Dock är detta inget Anton märker då han sover djupt vid 

detta lag. Emil hör smällen i golvet bakom sig. Han kikar efter vad det var och ser 

därmed Antons mobiltelefon. Plötsligt får han en briljant idé, med denna kan han 

upphöja sitt lekande, då han med hjälp utav telefonen kan leka både båt och flygplan 

samtidigt. Emil vet att han egentligen inte får röra sin pappas mobil, men pappa 

sover ändå, då gör det inget om jag lånar den lite tänker Emil. Han tar sig försiktigt 

fram till telefonen, han vill inte göra något som väcker hans pappa som nu äntligen 

somnat. När han fått tag i mobilen, går han snabbt tillbaka till diskon, han tar ett steg 

upp på pallen för att han ska nå upp. Emil fortsätter leken han höll på med innan, nu 

med mobilen som ett flygplan. Leken får dock inte hålla på speciellt länge, då ”Okänt 

nummer” dyker upp på mobilens display. Med en hög ringsignal som får Emil att 

tappa sin pappas mobil rakt ner i diskon. Emil försöker snabbt rätta till allt som blev 

fel, dock når han inte telefonen som vid detta lag ligger i diskons botten. Han skulle 

för detta behöva en lite högre pall att stå på. Emil är dock inte den som ger sig i 

första taget. Dock när han försökt, ser han en skugga gestalta sig framför sig på 

kakelväggen. Han vänder sig sakta om och får där se sin pappa. Anton vaknade utav 

den höga ringsignalen och inte nog med det ligger hans mobil död i vattnet. Detta gör 

Anton förbannad, inte nog med det, tack vare den promillehalt han nu har i kroppen 

försöker han lappa till Emil. Emil som precis hinner undvika slaget, springer snabbt 

in i lägenhetens skrubb som ligger i hallen. Där 

han snabbt haspar inifrån, sakta sätter sig på 

golvet. Han hör hur Anton med arga steg närmar 

sig skrubben utifrån. Emil sitter inne i mörkret, 

just nu vill han inte finnas till. Anton försöker 

rycka upp dörren, han sparkar och drar men 

lyckas inte. Då han tar fram nyckeln och låser 

skrubbensdörr utifrån. När Emil hör att Anton 

gått ifrån dörren, tänder han lyset i skrubben. 

Han önskar han bara kunde få säga förlåt och att 

det inte var meningen, han ville bara leka lite. 

Under dessa tankar böjer han sig framåt för att 

ta fram sin legolådda han placerat just här i 

skrubben, just för sådana här tillfällen. Det är inte första gången Emil befinner sig i 
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denna situation, varje gång han sitter här inne och ångrar allt han gjort, bygger han 

sig alltid en legoskapelse. På hyllorna över honom kan vi snart se att han närmar sig 

sin hundrade legoskapelse. Slut. 

44.3.2. Förproduktion 
I denna del ligger fokus på att förutse kommande utmaningar i produktionen och 

därefter planera utifrån detta. Planeringen involverar också karaktärs- och 

miljödesign. Efter det går Pixar (4.2 Förproduktion) vidare till att skapa en storyboard 

för att sedan utveckla 

storyboarden till en 

animatic 21och sist en 

previz22. Här är ett 

exempel på när vi i 

gruppen fick ta lite 

genvägar eftersom att vår 

film inte är en 

fullängdsfilm, utan ligger 

på runt två minuter i sin längd. Detta innebär att vårt händelseförlopp inte är lika 

komplext som en film på ca 1,5 till 2 timmar.  

 

Vi valde därför att hoppa över storybord och animatic delen för att direkt ta oss till 

previz-stadiet, detta för att spara tid för oss och att underlätta för de andra i 

produktionen som skall sköta ljud-delen, desto snabbare de hade något rörligt desto 

snabbare kunde de börja arbeta. Efter att ha gjort en grov previz med tillfälliga 

karaktärer och miljöer kunde vi göra en lista på s.k. Assets23. 

 

 

 

                                                 
21 En samansättning av bilderna ifrån storyboarden, vilket visar timing för filmer. 
22 Förkortning av engelskans ”Previsualization” som menas med förhandsvisning eller för-rendering. 
23 Alla andra 3D-objekt eller -modeller som inte är karaktärer.  

Figur 5. Scen nr. 3 ur vår previz 
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44.3.2.1. Bildanalys 
Vi har analyserat några utvalda stillbilder från Pixars produktioner Både kortfilmer 

och långfilmer. Vi har använt oss utav ”Lathund för bildanalys” ifrån boken Visuell 

retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 

61). Nedan följer våra resultat av bildanalysen. Syftet med analysen har varit att 

gruppen ska få en större förståelse om Pixars scenuppbyggnad och färgsättning. 

The Adventures of André and Wally B. (1984) 

 

Figur 6. Karaktärsmöte i The Adventures of André and Wally B. (1984) 

På bilden ser vi ett klipp ur den 3D-animerade kortfilmen ”The Adventures of André 

and Wally B.”. Under berättelsens gång följer vi två karaktärer, ett bi som heter Wally 

B och en människoliknande varelse vid namn André. De befinner sig i en vacker dal 

fylld av höga träd och grönt gräs, under en klar himmel i solnedgången. Med hjälp av 

deras ansiktsuttryck kan vi läsa att André ser chockad ut över situationen, medan Biet 

Wally B ser ut att ha något lekfullt men samtidigt elakt i blicken när de möts här för 

första gången. Kamerans utsnitt är halvbild med ett normalperspektiv i bilden. 

Helheten av bilden är en vacker natur som är fylld av ro fram till konfrontationen 

mellan figurerna. 
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Small Fry (2011) 

 
Figur 7. Buzz Lightyear ska klättra upp i en ventilationstrumma. Från kortfilmen Small Fry (2011) av Pixar. 

 

I kortfilmen ”Small Fry” följer vi karaktären Buzz Lightyear24. På bilden ovan ser vi 

honom kämpa sig upp genom en ventilationstrumma. Hans kroppsspråk förmedlar 

fysisk ansträngning medan hans blick uttrycker beslutsamhet. Det blåa kvällsjuset 

tränger in bakom honom vilket skapar en motljusbild, eftersom det nästan är den enda 

ljuskällan i bild. Buzz själv står för den andra ljuskällan, då han är målad i en 

självlysande färg som avger hans karakteristiska ljusgröna sken. Kameran är riktad 

nedåt i världsrummet men vi ser Buzz utifrån ett grodperspektiv, detta för att stärka 

bilden av honom som vår hjälte. Fokus ligger på en målmedveten Buzz som har 

blicken fäst i toppen av trumman. 

 

 

                                                 
24 Karaktär från Pixars första långfilm ”Toy Story” 
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Time Travel Mater (2012) 

 

 
Figur 8. Mater & McQueen har en konversation. Från kortfilmen Time Travel Mater (2012) 

 

Mater och Lightning McQueen är huvudkaraktärerna i kortfilmen ”Time Travel 

Mater”, kända från Pixars långfilm ”Cars”. De befinner sig i staden ”Radiator 

Springs” som är belägen i öknen, vilket gör sig påminnt av det torra landskapet. Våra 

karaktärer är kontrastrika, McQueen; en välpolerad sportbil, Mater; en rostig gammal 

bärgningsbil, trots detta är deras vänskap stor. På bilden ovan är de mitt inne i en 

konversation som ser ut att göra McQueen svagt irriterad. Ljuset som sprider sig jämt 

över bilden är varmt och ger intrycket av att scenen utspelar sig under en sen 

eftermiddag. 
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Figur 3. Karaktärsskisser 

  
4.3.2.2. Karaktärsdesign 
När Viktor arbetat med karaktärerna har det varit många saker han behövt tänka på 

och många val han tvingats göra under processen. Det allra första valet var att 

karaktärerna i vår kortfilm ska 

vara stiliserade, alltså inte 

realistiska, något vi ofta ser i 

Pixars filmer. Vi hittade 

nämligen en röd tråd i 

majoriteten av deras arbete. I 

filmer som handlar om 

människor har de mänskliga 

karaktärerna en mer stiliserad 

stil, med exempelvis överdriven 

anatomi och är mer färgrika. När deras filmer däremot handlar om till t.ex. Leksaker, 

småkryp eller monster,  är 

människorna i filmen mer åt det 

realistiska hållet, men  syns då 

inte lika mycket under filmens 

gång. Detta kan dock inte 

appliceras på varje Pixar film. Vi 

kopplade detta till (3.4.1. The 

uncanny valley). För att våra 

karaktärer inte ska påverkas av 

”uncanny valley”-regeln, valde vi 

att gå samma väg som Pixar, att 

överdriva anatomin till det 

extrema. Detta öppnar upp många 

aspekter; det går att animera på 

ett annat sätt och det blir lättare 

att väcka känslor för karaktärerna 

hos åskådarna, eftersom de inte 

Figur 2. Karaktärs-moodboard 
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uppfattar karaktären som motbjudande. 

 

När vi hade dessa riktmärken bestämda i gruppen, enades vi om att skapa karaktärs-

moodboards (3.5.3. Moodboard). Vi började först göra de separat, detta för att inte 

påverkas av de andra i gruppen, vilket gav oss bredare synvinklar. När sedan alla 

kände sig klara och nöjda med sina bilder, granskade vi allt som en helhet. Vi kom 

överens om vilka bilder som speglade de gemensamma tankarna om karaktärerna och 

satte därifrån ihop en gemensam moodboard, vilken man kan se i figur 10.  

 

Viktor började skissa upp karaktärerna utifrån den gemensamma moodboarden, här 

sökte han ständigt input från sina två kollegor, för att ta del av deras åsikter  och 

förslag. Han försökte tänka sig hur Emil och Anton skulle sett ut om Pixar hade fått 

designa de utifrån hur de ser ut i Astrid Lindgrens filmatiseringar. Viktor blickade 

även lite på hur Björn Berg illustrerat karaktärerna i böckerna om Emil i Lönneberga 

(Lindgren & Berg 2003). 

 

En annan stark influens under karaktärsdesignen var våra val angående den mörka 

aspekten vi baserat vår film på. Därför strävade vi efter att åskådaren ska känna 

empati för Emil, lika mycket som den ska avskräckas utav Anton. Vi har aldrig sett 

någon alkoholist i någon av Pixars filmer, vilket fick oss in på tankarna om hur de 

hade gått tillväga under en sådan design. Det slutade med att Anton blev en sliten man 

med ringar under ögonen, skäggstubb och ölmage. Han bär endast ett linne och ett par 

kalsonger.  
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Emil däremot ska se ung och 

oskyldig ut. Vi tittade mycket 

på hur Pixar brukar designa 

barnkaraktärer. De får oftast 

ett lite för stort huvud till den 

relativt lilla kroppen. Vi 

valde även att Emil skulle ha 

onormalt stora blåa ögon, 

detta för att vi anser att stora 

ögon för tankarna till 

oskyldighet. I filmerna om 

Emil i Lönneberga uppskattar 

vi att Emil är runt åtta till nio 

år. Ett barn i åtta års ålder är 

inte färdigutvecklat rent 

anatomiskt, vilket vi valt att 

överdriva med 

oproportionerlig anatomi. Andra smådetaljer på Emil är hans fräknar och hans 

tandställning, även dessa valde vi för att få honom att se ung ut. Vi valde även att 

behålla den välbekanta blåa färgen han bär i både böcker som i filmer. 

44.3.3. Produktion 
Viktor tog huvudansvaret över karaktärerna, Peter tog ansvaret över modellering av 

assets och Ted hade fokus på att rigga karaktärerna. Alla dessa roller går under 

rubriken “Technical team” hos Pixar. Eftersom Teds del av arbetet inte kunde utföras 

förrän karaktärerna var skapade fick han jobba mer med previzen medan Viktor 

började arbeta på en av karaktärerna. När båda karaktärerna hade skapats fick Viktor 

gå vidare och ta rollen som “Layout department”, där han placerade ut  saker i 

lägenheten som Peter modellerat. När Peter hade slutfört sin roll gick även han in i 

”Layout department”. Här tog Peter hand om utomhusscenerna i början av filmen 

medan Viktor tog hand om de inne i lägenheten. Samtidigt som vi gjorde detta tog vi 

båda på oss rollerna som  ” Shader and Lighting departments”, detta för att snabba på 

Figur 11. Färdig karaktär, Anton. 

Figur 12. Färdig karaktär, Emil. 
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processen. Till vår hjälp använde vi en teknik kallad ”Reference” i Maya25. Detta är 

en teknik alla stora studios använder för att kunna pussla ihop stora scener mellan 

många personer. Tekniken fungerar som så att när något är modellerat sparas det som 

en separat fil, sedan refererar man in den i huvudfilen.  

När man behöver ändra någon detalj eller liknande på något enskilt objekt, går man in 

i objektets fil, ändrar och sparar, sedan kommer det ha uppdaterats i alla scener 

objektet medverkar i. Enligt vår tidigare forskning går ”Shader and Lighting 

departments” först in i produktionen efter allt har animerats, vilket vi i detta fall 

gjorde innan istället, detta kunde vi dels göra eftersom vi hade vår previz till hjälp och 

vi redan hade en klar bild över hur animationen skulle utspela sig i scenerna. Detta 

arbetade Viktor och Peter med fram tills Ted hade färdigställt karaktärernas riggar, så 

att vi sedan alla tre kunde inta rollerna som “Animations department”. Även här 

delade vi upp arbetet, nu under scener. Vi skapade en lista med alla scener som skulle 

animeras i filmen, sedan fick vi välja de vi var mest sugna på, detta för att ju mer man 

vill göra något, desto bättre blir resultatet. Vi hade svårt att dela ut en “lead animator” 

för våra karaktärer då vi bara har två karaktärer och tre animerare. Det slutade med att 

Viktor animerade alla scener där Anton var aktiv i, ett beslut som fattades 

slumpmässigt. Alla tre arbetade med animationen av Emil, något som fungerade bra 

eftersom vi diskuterat mycket om hur Emil tycker och tänker. På så sätt hade alla en 

tydlig bild av hur han skulle animeras.  

Alla produktionens stadier kommer vi nu att gå in på i lite mer detalj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 3D och CGI-mjukvara 
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Figur 4. Problemförklarande bild av öppningsscenen. 

Figur 5. Utrenderad bild från öppningsscenen 

  
4.3.3.1. Assets-modellering 
Listan på alla assets började 

modelleras26 och textureras27 av Peter. 

Eftersom detta inte hade något med 

karaktärsmodelleringen att göra, kunde 

han ignorera ”uncanny valley”-regeln 

(3.2. The uncanny valley) och istället 

fokusera på tidsoptimering (3.5.2 

Tidsoptimering). Eftersom Peter hade 

vår previz att utgå ifrån var det enkelt att 

veta vad som behövde hög 

detaljrikedom och tvärtom. Exempelvis 

finns det en tidningsautomat som är i 

närbild i den första scenen. Denna fick 

mer tid och detaljer än t.ex. en busskur som är längre bort ifrån kameran. Något han 

missberäknade var dock reflektioner ifrån reflektiva ytor, så som glas.  

Som exempel visas vår öppningsscen i figur 13. 

där objekt 1 är en kamera 

som åker längst med en 

trottoar och objekt 2 är en 

bil som färdas parallellt i 

samma riktning som 

kameran. Kameran vrider 

sig aldrig så mycket att 

man ser bakom den, dock 

har bilen en bakruta av 

glas, vilket i sig gör att man kan se vad som finns bakom kameran. Detta var något 

som han inte hade tänkt på och därmed inte placerat något där i 3D-scenen. Scenen 

som utspelar sig på en regnig gata, i en stadsliknande miljö innehåller fordon, 

vägskyltar, affärer, restauranger, tidningsautomater, busshållplatser och gatlyktor. 

                                                 
26 Uppbyggnad av en geometrisk form i en 3D-mjukvara 
27 Innebär att man ger en geometrisk form eller yta en textur. 
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Figur 6. Moodboard på miljöer & stil. 

Detta för att vi ville ha en miljö och öppningsscen där man får intrycket utav att det är 

en riktig värld som filmen utspelar sig i, något som grundas i ”Believable world”( 

3.5.2. Trovärdig värld) där Pixar hävdar att åskådaren ska ha lättare att ta in 

berättelsen och inte haka upp sig på saker som inte känns trovärdiga. 

 

Vad som också kan nämnas är att detaljrikedomen och fotorealismen varierar mellan 

karaktärerna och assetsen. Detta är ett val som grundats i bildanalyserna (4.3.2.1. 

Bildanalys) vi har gjort av olika Pixar-produktioner, där man oftast ser en relativ 

enkelhet i karaktärerna och en högre detaljnivå i miljöerna. Något som vi tror kan ha 

grundats i ”uncanny valley”-

problematiken.  

Designen på allt vi har gjort är grundat i de 

moodboards (3.5.3. Moodboard) vi skapat. 

Assetsen och miljön är inga undantag. 

Tanken när vi gjorde detta moodboard var 

en känsla av ensamhet och utsatthet. Vi 

hade också en bild över hur stilen och 

miljön skulle se ut. Efter de parametrarna 

skapade vi detta moodboard (se figur 15). 

När moodboarden hade skapats användes 

det som stöd till både modellering, 

texturering, ljussättning och compositing28. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Tekniken att matcha ihop två eller flera bildelement.  
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Figur 7. Emils ansiktes topologi 

  
4.3.3.2. Karaktärsmodellering 
När Viktor skulle skapa dessa två karaktärer i 3D stod han inför många nya 

utmaningar. Det är första gången vi skapar karaktärer som ska animeras. Det är 

nämligen stor skillnad på att modellera saker som kommer vara statiska och saker 

som skall riggas för animation. Det allra viktigaste när saker ska röra på sig är att 

topologin 29är korrekt och optimerad. För att få en uppfattning om hur detta skulle tas 

an fick han söka runt efter effektiva lösningar på internet. Viktor läste artiklar och 

granskade befintliga 3D-artisters verk. Den mest informativa sidan han fann var en 

artikel på ”Thunder Cloud Studio” (u.å) som tar upp flertalet djupgående exempel på 

hur man skapar ett bra flöde i sin topologi och får bra rörelse för animation. Den 3D-

artist som fastnade mest i mitt blickfång var Victor Hugo (u.å). Ett av hans verk 

använde vi även i vårt karaktärs-moodboard. Skillnaden på dessa två källor var att på 

den första läste Viktor och fann nyttig information som kommer citeras senare, medan 

han använde den andra källan endast till bilder, då bilderna ofta hade med topologin.  

 

Det viktigaste är att linjerna i objektets geometri ska flöda på ett sådant sätt att det 

öppnar upp möjligheten till att böja och vrida sig. Thunder cloud studio (u.å) säger 

”So what is a good head topology? How should we know if it’s good or bad? Based 

on what margin?” In order to answer this question we should go back to our anatomy 

book and references to look at human face anatomy”. Dock behövde han inte söka 

upp anatomi på 

annat håll, även 

detta fanns 

inbäddat i artikeln. 

Topologi kan 

alltså liknas vid 

hur musklerna är 

uppbyggda i 

människans 

ansikte. I figur 16. 

Ser ni Emil, de röda sträcken i hans ansikte visualiserar topologin, det är alltså 

                                                 
29 Det är en form av geometri där endast formen på objekten, och inte några avstånd, betraktas. 
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Figur 8. t.v. Dynamiskt hår. t.h. Statiskt hår 

strukturen som polygonerna är uppbyggda utav. Görs detta inte rätt kommer det bli 

anmärkningsvärda visuella fel när objektet inte längre är statiskt. Det man inte heller 

vill ha är överflödiga polygoner, sådana tynger ner hela processen när det gäller att 

arbeta med det såväl som när det ska renderas.   

 

En annan stor fråga var hur vi skulle göra med karaktärernas hår och kläder. Vi visste 

att dynamiskt hår och kläder skulle förlänga och försvåra vissa moment. Med 

dynamiskt menar vi hår och kläder som animeras med hjälp av processoruträkningar 

om hur det bör röra sig relativt till kroppens rörelser. När det gäller håret hade vi två 

möjligheter, den ena var att modellera håret med hjälp utav polygoner. Detta ger ett 

väldigt statiskt utseende men är betydligt lättare att skapa och renderar snabbare. 

Detta slags hår har vi inte sett i någon Pixar film, förutom i ”Toy Story”på bland 

annat karaktären Woody. Detta beror på att Woody är en plastleksak, annars har Pixar 

aldrig tillämpat denna teknik på en mänsklig karaktär. Det andra alternativet var det 

dynamiska håret, ett hår som man kan få att se realistiskt ut men som tar längre tid att 

rendera. Det slutade med att vi valde dynamiskt hår men statiska kläder åt våra 

karaktärer. Kläderna förblev statiska mestadels för att det tar mycket processorkraft 

och krånglar mycket. Detta är något vi inte heller sett Pixar göra, men vi kände att vi 

behövde tiden det skulle ta till andra delar i filmen. Håret tycker vi bidrar med en mer 

realistisk aspekt, vilket kan väga lite emot karaktärernas stilistiska stil på ett bra sätt. I 

figur 17 kan man se det 

dynamiska håret till 

vänster och det statiska 

håret till höger. 
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Figur 9. Bild på karaktären Antons rig. 

  
 
 
 
4.3.3.3. Riggning 
Riggning handlar om att skapa ett slags skelett för den modellerade karaktären. Det 

binds sedan till modellen och man bestämmer hur mycket varje del av det ska påverka 

modellen, detta kallas för "weighting30". När skelettet är bundet till karaktären och det 

influerar modellen på ett sätt man är nöjd med är nästa steg i processen att skapa 

"kontroller" till riggen. Kontrollerna placeras ut på modellen på ett sätt som 

underlättar animatörens arbete, istället för att styra karaktären via skelettet används 

dessa kontroller. När den första karaktären var färdigmodellerad började 

riggningsprocessen, den här delen av gestaltningen hade Ted ansvaret för. Riggningen 

i sig är en väldigt teknisk31 process, och även mycket viktig för resten av 

produktionen. Processen strävar 

efter att göra det möjligt att kunna 

animera de karaktärer vi skapat för 

vår produktion, utan den blir det 

omöjligt att ge liv åt våra 

karaktärer. Innan Ted började med 

riggningen höll han en dialog med 

Viktor under hans arbete med 

karaktärsmodelleringen (4.3.3.2. 

Karaktärsmodellering), detta för att 

se till att de blev optimerade för 

själva riggningsprocessen. Under arbetets gång drog Ted nytta av kurslitteraturen; The 

Animators Surival Kit (2009) av Richard Williams, från en tidigare kurs. Han tar i sin 

bok upp mycket om animation och dess tekniker. Boken är dock riktad mot klassisk 

tecknad animation men även dessa tekniker går att tillämpa inom 3D-animation. Han 

använde sig av informationen angående tyngd, vikt och rörelse för att undersöka ifall 

mina riggar skulle klara av de påfrestningar de skulle ställas inför, då boken ger 

                                                 
30 En term inom riggningsprocessen, vilket kort avgör vilka polygoner som ska påverkas av riggen. 
31 I detta fall menar vi att det finns lite utrymme för något kreativt. 
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många exempel på rörelser vi hade tänkt ha med i vår kortfilm.  

 

En av de regler vi jobbade efter när det kom till karaktärerna var "uncanny valley"-

regeln. Det här betydde att även riggningsprocessen skulle ha det i åtanke. Detta var 

egentligen något positivt för Ted eftersom riggen inte krävde lika stor komplexitet 

som den hade behövt om det rörde sig om en fotorealistisk karaktär. Enligt "uncanny 

valley"-regeln uppfattas det som kusligt eller obehagligt om något som ser omänskligt 

ut rör sig på ett mänskligt vis. (3.2. The uncanny valley). Detta ledde till att 

karaktärerna kunde komma undan med att röra sig på ett mer "stiliserat" eller 

"tecknat" vis. 

44.3.3.4. Animation 
Animation är en väldigt personlig process. Det finns många olika vägar man kan ta 

och ingen av de är rätt eller fel, det är slutresultatet som räknas. Ett viktigt riktmärke 

är att alltid undersöka det man ska animera. Ska man animera djur, ska man kolla upp 

hur det djuret rör sig, hur det lever och allt som kan ha en inverkan i hur det skulle 

agera. Animerare är skådespelare, det är animerarens skådespelarkunskaper man ser i 

den färdiga produkten. En skådespelare förbereder sig alltid inför den roll han ska 

spela. Han försöker leva sig in i karaktären, vilket är precis vad en animerare måste 

göra. Något som underlättar är att filma referenser, där man sätter sig in i rollen och 

agerar därefter. Därefter kan man inspektera denna film under animationens gång, 

undersöka stora och små rörelser som man kanske inte tänkt på, men som spelar en 

stor roll i att få karaktären levande (Donovan & Gordon, 2013). 

 
Figur 10. Exempel på när vi använde filmat material som referens till animeringen. 
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5. Resultat och diskussion 
Här sammanfattas och diskuteras resultatet av vårt arbete. Vi försöker även besvara 

vår frågeställning ” Hur gestaltas en samtida tolkning av Emil i Lönneberga som en 

animerad kortfilm i 3D med tekniker och metoder från Pixar?” 

 
5.1 Hur har teknikerna och metoderna fungerat? Och varför? 
Enligt oss i gruppen lyder skillnaden mellan tekniker och metoder på följande sätt. Vi 

tar ”moodboard” (3.5.2. Moodboard) som ett exempel, där just att visualisera sina 

idéer för att kunna visa upp de för andra är ”metoden” i detta fall. ”Tekniken” är om 

man t.ex. gör det med bilder, ljud eller upplevelser. Vi tar bilder som exempel, där 

man kan använda ett collage av utklippta bilder, vare sig det är analogt eller digitalt, 

papper eller surfplatta. Då är detta ”verktygen” som vi använder. För att förtydliga 

gruppens tankesätt, tar vi ett annat exempel. Denna gång ”Silly Symphony System” 

(3.3. Silly Symphony system). Som enligt oss är en form av prototyp och går under 

”metoder”. Denna ”metod” går sedan att applicera på, i detta fall, ett eller flera 

”verktyg”. Vi antar detta, eftersom vi inte kan komma på någon ”teknik” som kan 

tänkas ta ”verktygens” plats.Vi i gruppen tycker alltså att “tekniker” är väldigt 

situationsanpassat, medan “metoder” är mer ett tankesätt. En handledning i text. 

Istället för att säga exakt hur man ska göra inom en viss situation, hjälper 

“metoderna” människor att tänka på rätt spår. 

 

Moodboard 

Användandet utav moodboards har visats sig lönsamt för oss i gruppen. Det har hjälpt 

oss att sammanfoga våra tankar och idéer på ett sätt som alla i gruppen har haft lätt att 

förstå. Vi tror att anledningen till detta är att vi har använt moodboards många gånger 

innan och känner oss trygga med det. 
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Bildanalys 

Den bildanalys (4.3.2.1. Bildanalys) vi använde för nedbrytningen av stillbilder från 

några av Pixars kortfilmer, var mycket tydlig och hjälpte oss att skaffa oss en klar bild 

av scenuppbyggnaden och färgsättningen. Även om vår gestaltning inte nödvändigtvis 

matchar Pixarfilmernas generella utseende har vi fortfarande fått grepp om tankesättet 

bakom det hela. 

 

Dramaturgianalys 

Detta var en analysmetod som var rekommenderad utav en av gruppens handledare, 

Jens Sjöberg. Den hjälpte oss att bryta ner dramaturgin i Emil i Lönneberga till 

mindre delar. På så sätt fick vi en klarare bild över hur Emils berättelse är uppbyggd. 

Något som har hjälpt oss att utveckla vår egen dramaturgi och berättelse.  

 

Feedback & kritiskt tänkande 

Här har vi valt att kombinera feedback & kritiskt tänkande, för vi anser att i vårt fall 

har de gått hand i hand, där det kritiska tänkandet har levererats i form av feedback 

inom gruppen. Detta gör att vi har haft lite svårt att separera på de.  

Detta är nödvändigtvis inget negativt, då det har fungerat  

bra inom gruppen och vår kommunikation. 

 

Previz & Storyboards  

Previz är egentligen ett moment eller del som kommer efter bildmanus och animatic. 

Dock valde vi att hoppa över de två sistnämnda, för att gå direkt till previzen. Vi 

gjorde detta för att vi i gruppen hade en stark känsla av säkerhet om hur scenerna 

skulle utspela sig i slutproduktionen. Detta grundar sig förmodligen i ett starkt och 

öppet samarbete inom gruppen kantat med mycket diskussion och dokumentation. 

Dock använde vi vår previz för att efteråt göra en storyboard, som hjälpte oss med att 

lista saker som skulle göras för varje scen osv.  

 

Idégenerering 

Vi har nämnt tidigare att vår idégenerering bestod utav diskussioner, argumentationer 

och kritiskt tänkande. Detta är något som har fungerat bra enligt oss, eftersom att vi är 

nöjda med slutresultatet. Vi tror att detta grundas i trygghet mellan alla medlemmar i 
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gruppen, som i sin tur gör att vi blir väldigt orädda med vad vi presenterar för 

varandra. Dock tycker vi att det hade varit intressant om vi hade haft något att jämföra 

med. Om vi t.ex. hade jämfört resultatet mot ett liknande team, som då använt sig utav 

en mer vedertagen idégenereringsmetod. 

 

 

Filmreferens 

Gruppens sammanfattade erfarenhet inom 3D-animation var väldigt liten i början av 

projektet. Därför var denna metod väldigt viktig, givande och hjälpsam till hantverket 

som ligger bakom vår gestaltning. Metoden tyckte vi var lättanvänd och väldigt 

intuitiv, då vi lätt såg hur rörelser, tyngd och timing utspelade sig i verkligheten, som 

i sin tur ledde till en bra grund att utgå ifrån. Speciellt när det kommer till 

karaktärsanimation 

 

Tidsoptimering 

Om denna metod har fungerat bra eller dåligt är väldigt svårt att svara på, då den alltid 

hänger ihop med något annat. Som t.ex. tiden det tar att rendera, då antalet polygoner 

i en scen är i direkt relation till hur lång tid det tar att rendera den. Men de datorer 

som sköter renderingen har minst lika stort inflytande på hur lång tid det skulle ta. 

Tidsoptimering strävar ju efter att aldrig göra onödigt arbete, och det har vi i gruppen 

försökt följa så gott det går. På detta sätt kan man se det som lyckat. (3.5.2. 

Tidsoptimering)  

 

Believable world 

Om denna punkt har fungerat bra eller dåligt är egentligen upp till åskådarna av vår 

film, då denna metod är till 100 % fokuserad på att göra det lättare för åskådaren att 

bli uppslukad i den visuella delen av filmen. När vi i gruppen kollar på filmen, även 

om vi är partiska i frågan, tycker vi att det har blivit lyckat. (3.5.1 Trovärdig värld 

(Believable world)  

 

Colorscripts 

Detta har vi tyvärr inte använt under vår gestaltning, då vi ansåg att risken var för hög 

att tiden ej skulle räcka till. Vi har dock studerat tankesättet och tillvägagångssättet 

bakom colorscripting för att veta vad vi valde bort. (3.5.4 Colorscripts) 
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55.2. Samtida tolkning 
En av de svåraste punkterna att ta itu med gällande vår frågeställning, handlar om hur 

vi kan skapa ”en samtida tolkning av Emil i Lönneberga”. Vad är det egentligen som 

gör vår tolkning samtida, och hur kan vi överföra detta till berättelsen om Emil? Vi 

hade kunnat göra denna tolkning på hur många sätt som helst, bara fantasin satte 

gränserna. Vi valde att göra vissa drastiska ändringar från originalet, som att Emils far 

är en alkoholist och att de båda lever ensamma i en lägenhet. Under filmens gång får 

åskådaren ingen direkt förklaring på var Emils mamma och syster har tagit vägen. Är 

de bara inte hemma? Har något hänt de? Vi anser att vår publik inte behöver bli 

tvångsmatade med all den här informationen. Resultatet av det här blir att åskådaren 

kan spekulera kring det här själv, lite som att läsa mellan raderna i en bok. Detta anser 

vi stärker kvalitén och allvaret vi vill förmedla med filmen. 

 

Nyckelelement är något vi tar upp flera gånger i det här arbetet. Med det här menar vi 

de saker som kännetecknar berättelsen om Emil, essensen bakom Emil i Lönneberga 

helt enkelt. Det finns en hel del, och vi tycker att vi har gjort ett bra jobb med att 

översätta de till vår samtida tolkning. Ett exempel är Emils hyss, som är en stor del av 

berättelserna om Emil, då alla historier har sin grund i just hyssen. Astrid Lindgren 

berättar att Emil aldrig gör sina hyss för att vara elak, Emil är egentligen en 

godhjärtad liten pojke (Lindgren & Berg, 2003). Hyssen handlar istället om 

nyfikenhet, impuls eller olyckor. Detta är något som vi ville lyfta fram i vår tolkning 

av berättelsen.  

 

Några andra mer fysiska nyckelelement som vi kommer i kontakt med är t.ex. Emils 

trägubbar, som han snidar efter varje hyss han har gjort. Vi valde att byta ut 

trägubbarna mot olika skapelser gjorde av LEGO. Delvis för att vi inte tyckte att 

trägubbarna passade in särskilt bra i dagens ungdoms sysselsättningar, vi ansåg även 

att lego förmedlar samma sorts budskap som att snida i trä. Nämligen det kreativa och 

fantasifulla som just definierar ett barn vid den här åldern. 
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55.3. Slutreflektion 
Slutresultatet av vårt arbete resulterade i en 3D-animerad kortfilm. Filmen blev cirka 

två minuter lång och vi är alla i gruppen stolta över vår prestation.  

 

Något vi inte har gått in i  detalj under det här arbetet är valet av 3D-animation för vår 

film. Vi använder Pixar i vår frågeställning, vilket gör att valet blir självklart. Vi hade 

lika väl kunnat använda Walt Disney och gjort en klassisk 2D-animerad film. 

Anledningen till vårt val grundar sig delvis i att gruppmedlemmarna är till största del 

intresserade av 3D och CGI. Men det ligger mer bakom beslutet än man kan tro. 3D-

animation är en relativt ny genre inom filmbranschen och passar därför utmärkt för en 

”samtida tolkning av Emil i Lönneberga”. Ett citat från den kreativa grundpelaren i 

Pixar, John Lasseter, passar även bra in på den här frågan.  

 

 

”The art challenges the technology, and the technology inspires the art.”  

-John Lasseter (Christensen, 2012, 340) 

 

 

Det var många som var skeptiska till denna nya teknologin och det finns fortfarande 

de som står fast vid sin skeptiska hållning. Med hjälp av den nya teknologin som finns 

tillgänglig idag är det möjligt att visualisera saker som inte var möjligt, eller lika lätt 

innan. På samma sätt öppnar teknologin upp för nya och kreativa sätt att berätta 

historier. Detta är en av de anledningarna till vårt beslut angående en 3D-animerad 

kortfilm. 

 

Vi har redan tidigare belyst det faktum att vi i gruppen endast består utav tre 

individer, vilket knappast går att jämföra med hur många som arbetar på Pixar. Detta 

spelar självklart en stor roll för vårt arbete. Vi kan inte förvänta oss att vi ska kunna 

producera en produktion som är lika väl utförd som en Pixar-produktion. Samtidigt 

var det här en del av vår utmaning och syftet med arbetet. Vi har blivit tvungna att ta 

genvägar för att få fram en färdig film under cirka tio veckors tid. Det viktigaste för 

oss har varit att vi alltid delat upp arbetsområdena inom produktionen, vilket har gjort 

att alla alltid har haft något att göra och inte slösat bort dyrbar tid. Det finns det alltid 
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utrymme för förbättring. Det finns många vägar vi hade kunnat ta som hade förändrat 

hela filmens kvalité, hur karaktärerna ser ut, vad omgivningarna förmedlar. Allt spelar 

in. En annan aspekt, som antagligen är den tråkigaste när man jobbar med 3D-

animation, är renderingstiden. På Wired.co.uk kan man läsa: 

 

”The average frame (a movie has 24 frames per second) takes about seven hours to 

render, although some can take nearly 39 hours of computing time. The Pixar 

building houses two massive render farms, each of which contains hundreds of 

servers running 24 hours a day.”  

 

Detta är alltså ingen tid, eller datorkraft vi innehaft. Vi var tvungna att snabba upp 

processen, det vill säga att optimera allt till den punkt där kvalité och tid möts på ett 

rimligt sätt. Vi har pressat ner våra renderingstider till cirka 10-15 minuter per 

bildruta. Detta resulterar i sämre bildrutor med mindre upplösning och brusiga bilder 

och något vi får acceptera. Vi är trots detta nöjda med vår slutprodukt. Det är minst 

sagt det mest komplexa och kompletta vi tre har åstadkommit under våra tre år här på 

Blekinge Tekniska Högskola.   
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