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Förord

Under vårens arbete har vi på olika sätt tagit del av våra egna, samt andra 
människors kunnande och råd.  Vi skulle vilja ta tillfället i akt och tacka de som 
vart inblandade i denna erfarenhet. Först och främst vill vi tacka Per Thulin, en 
nära vän som stod för de möbler som förgyllde våran arbetsplats under  
projektets gång. Vi vill passa på och tacka kunskapsforumet Animate.se som 
varit till stor hjälp med sin handledning och representation av Autodesk, 3D 
Studio Max. Ett stort tack går även till all de människor som vi direkt/indirekt  
haft utbyte med under vår utbildning på och utanför skolan.

Ett ytterligare stort tack går till nära vänner och familj som har stöttat arbetet  
och hjälpt oss hålla arbetsmoralen uppe. Likaså är vi tacksamma till alla de 
människor bakom dem spel & filmproduktioner som ansvarat för våran 
gemensamma inspirationskälla under och innan projektets gång.

Tack för denna tid vi haft på utbildningen och önskad god fortsättning!

/ Jonny Stråle, Stefan Valkola
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Abstrakt

Omfattande animationsarbete i 3D-miljö; är den tjusiga titel vi satt på det 
examensprojekt som slutligen resulterat i en animerad kortfilm. Med ordet 
'omfattande' försöker vi indikera att projektet har inkluderat de flesta aspekter 
som arbetas med i modern 3D-animerad film. Vi har grävt ner oss i begrepp så 
som modellering, texturering, UVW, benriggning, skinning & morphing varav 
alla har spelat in en viktig roll vårat animationsarbete.

Den animerade kortfilmen är ett resultat av en manusidé med en handling som 
inkluderar en komisk interaktion mellan två cowboy-liknande karaktärer. Filmen 
saknar dialog, ett medvetet val för att lägga tyngden i filmen på berättelse 
genom rörelse och bild. En ordsägelse är att bilder berättar tusentals ord. Så 
hur mycket kan en film med över 24 stillbilder i sekunden berätta?

I denna slutreflektion vill vi försöka redovisa den resa vi genomlidigt från en idé 
till den produkt vi har idag. Vi kommer berätta om våra tankegångar och kanske 
det mest viktigaste - våran arbetsprocess. 
Nyckelord: animation, kortfilm, 3d, modellering, western, cowboy

In English:

Extensive work in 3D animation; the fancy title we've given our degree project 
which resulted in an animated short film. With the word 'extensive' we attempt to 
indicate the many aspects from modern 3D animation that our work has 
included. We have involved ourselves with termonologies such as modeling, 
texturing, UVW, biped, skinning & morphing, all which have played out a crucial 
part in our animation.

The animated short film is the result of a manuscript containing the comical plot 
of two cowboy-like characters. The film contains no dialogue, a deliberate 
choice made  to put more weight into storytelling through animation and motion 
picture. They say a picture can portrait a thousand words. How much would a 
film with over 24 pictures/frames per second tell us?

In this degree thesis we will attempt to show you the journey from concept to 
product and maybe the most crucial part of all - process of development.
Keywords: animation, modelling, 3d, western, cowboy
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Kapitel 1, Arbetsbeskrivning

1.1 Arbetets process

Våra huvudsakliga och personliga mål under projektets gång har varit att skaffa 
förståelse i animationsarbete och utformandet av rörlig bild i en 3D-miljö. 
Animationsarbete är något vi känner blev ett naturligt steg i den utbildning på 
Blekinge Tekniska Högskola som vi utformat inom grafisk formgivning och 
design.

Till hjälp har vi haft datorprogrammet 3D Studio Max 9, som har innefattat 
samtliga 3d-relaterade verktyg genom utvecklingens gång.

1.2 Det slutgiltiga målet

Slutmålet i form av en kortfilm är det vi alltid ansett vara våran slutgiltiga 
produkt. I efterhand anser vi nu att den slutgiltiga produkten är allt det arbete vi 
lagt ner i produktionsfasen under examensarbetets gång. Något denna rapport 
kommer erbjuda en mycket noggrann reflektion kring.
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Kapitel 2, Projektplan

2.1 Projektplan

Kandidatarbetet är uppdelat två delar, ett arbete på femton veckor samt en 
omfattande skriven reflektion över detta arbete. Arbetet bör lämpligtvis ta nytta 
av och visa vad vi lärt oss under våra studier på Digitala Spel. Resultatet av 
arbetet demonstreras och godkänns under examination.

Reflektionen skall enligt givna riktlinjer ge en täckande bild av arbetets gång 
och se till att lyfta fram det som inte går att avläsa direkt från arbetets 
slutresultat. Reflektionen skrivs gruppvis under handledning och godkänns av 
handledaren.
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Kapitel 3, Veckorapporter

3.1 Sammanfattade veckorapporter

Det tidiga idéarbetet
Den första tiden i arbetet handlade helt och hållet om idéarbete. Vad skall vår 
film handla om? Vad ska vi ha för miljöer och karaktärer? Tidigt i veckan bollade 
vi idéer fram och tillbaka och hittade vår setting samt började skissa fram olika 
förslag på karaktärer vi ville se i filmen.

Vi gjorde även en del teknisk research tidigt i arbetet. Det var i detta stadium 
svårt att uppskatta hur långa renderingstider vi hade att se fram emot så vi 
bestämde oss för att undvika att modellera väldigt krävande modeller utan att 
istället satsa på att optimera antal polygoner för säkerhets skull.

Vi började rita en storyboard vilket gav oss en vidare uppfattning om vad vi 
kommer att behöva modellera utöver våra huvudkaraktärer och miljöer. Detta 
arbete stoppades dock undan för tillfället då vi fortfarande försökte hitta en 
karaktärsdesign vi var nöjda med för den ena av våra två planerade karaktärer.

Anledningen till att vi försökte få klar karaktärsdesignen först var för att vi 
förutspådde mest problem med benriggningen och skinningen. Ju fortare vi 
kunde börja arbeta på karaktärerna desto mer tid för problemlösning var vår 
tanke. Vi ville inte ödsla tid på att modellera testmodeller som inte skulle 
användas, utan ville vara effektiva och använda våra riktiga karaktärer att lära 
oss med.

Tidig produktion
Med en ganska klar idé om arbetet som låg framför oss började vi ta itu med 
olika uppgifter. Bland annat påbörjade vi modelleringsarbetet på en av de två 
karaktärerna. Dock var vi inte nöjda med designen för den andra karaktären, så 
han fick lite övertid på ritbordet. Till slut bestämde vi oss för en design vi tyckte 
fungerade och påbörjade även denna modell.

Idéarbetet vi gjort tidigare sträckte sig från filmens början till dess slut, men det 
var inte helt strikt så för att göra modelleringsarbetet lite enklare gick vi in och 
förtydligade idén med kartor och skisser. Detta innebar dock att listan över 
saker som skall modelleras började växa. Vi var ursprungligen optimistiska men 
började senare fundera på om vi kanske måste förenkla våra idéer nu när vi väl 
sett att dom i verkligheten är mer tidskrävande än vi räknat med.
Detta innebar att vårat uppskattade schema inte skulle hålla.

En totalomvändning
Vi började inse att vi varit för ambitiösa med våra idéer. Vi såg ingen möjlighet 
att kunna skapa allt innehåll för den film vi ville göra på utsatt tid. Temat, 
miljöerna och handlingen krävde för mycket arbete. Efter ett krismöte bestämde 
vi oss för att överge den ursprungliga idén och välja ett tema som var mindre 
krävande att skapa i 3D. Vår ursprungliga idé var fulländad som den var, att 
förenkla och korta ner den var svårt och otillfredsställande. Att byta tema och 
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börja om kändes bättre.

Med vårat schema helt ur fas då idéarbetet var över för länge sedan bestämde 
vi oss för att modellera utan att följa detaljerade skisser och istället improvisera 
medan vi modellerar istället. Vi bestämde oss enbart för en miljö och ungefär 
vad som skulle hända i filmen. Vi ville främst visa upp karaktärsanimation, så 
noggrant konceptarbete var inte viktigt för vår slutprodukt. Viktigast var att 
snabbt få ut en miljö och ett par karaktärer att animera i denna miljö.

Slutspurten
Arbetet att färdigställa miljö och karaktärer pågick ända fram till slutet på 
arbetet. Karaktärsriggning som var det nya momentet för oss inom 3D var svårt 
att lära sig och tog många försök att få till. Det fanns tyvärr inte tid till att 
animera en färdig film, men vi satsade på att göra klart så mycket som möjligt 
innan examinationstillfället. Vi hann göra en fullt texturerad och ljussatt miljö 
med två stycken texturerade karaktärer som kan röra sig på alla sätt förutom att 
ändra ansiktsuttryck och röra ögonen.

Försöket att göra en animerad kortfilm utan manus och konceptbilder nådde 
nästan hela vägen fram. Så pass långt som vi kommit i arbetet skulle man 
kunna ta det material vi skapat och börja animera en liten scen med två 
karaktärer i en färdig miljö. Vi hade inte nått hit om vi försökt hinna med ett nytt 
idéarbete, och vi hade definitivt inte hunnit färdigställa den ursprungliga idén 
såhär pass komplett. 
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Kapitel 4, Reflektion

4.1 Förberedelser

Innan vi bestämde oss för ett tema satte vi upp vissa riktlinjer. På grund av att vi 
inte hade tidigare praktisk erfarenhet av att animera i 3D Studio Max eller 
liknande lösningar ville vi undvika allt för avancerade moment som animerat tal 
och andra komplexa animationer. Eftersom vi var ett litet team kunde vi inte 
heller ta på oss för mycket modellerings-arbete. Miljöer, karaktärer och handling 
behövde begränsas till våra resurser och givetvis till den mängd tid vi var 
tilldelad. Eftersom vi hade uteslutit dialog och eftersom vårat arbete främst 
handlade om animation kändes det naturligt att vi skulle göra en komedi i stil 
med Road Runner och Tom & Jerry, två tecknade serier där två rivaliserande 
karaktärer agerar i huvudsakligen fysisk humor.

4.1.1 Filmidén: Sci-fi

Under vår ”brainstorming”-session plockade vi fram allt möjligt vi skulle vilja se i 
en animerad kortfilm. Saker som vi båda två inte kände instinktivt för kastades 
undan och vi spånade vidare. Jonnys förkärlek för en ”snabelvarelse” han velat 
göra en längre tid och Stefans vilja att rita rymdbakgrunder fyllda med stjärnor 
och planeter var några av sakerna som slutligen började forma vår idé till en 
film. Vi kom fram till att vi ville se denna speciella varelse interagera med en 
elaksinnad vetenskapsman ombord på ett rymdskepp. Vi behövde dock någon 
form av konflikt som skulle sätta handlingen i rörelse och fortsatte klura på 
detta.

4.1.2 Sci-fi: Story och konceptarbete

En klassisk story vi snabbt tog till oss var den som ligger som grund för 
antagligen varje Road Runner-avsnitt som någonsin producerats: Den elaka 
karaktären försöker utsätta den oskyldiga karaktären för fara och fångenskap, 
men blir offer för sina egna planer. Vår story utvecklades därifrån till att 
vetenskapsmannen kidnappar snabelvarelsen, som vi kom att kalla honom 
under arbetets gång, och tar snabelvarelsen från sin hemplanet och för honom 
ombord på vetenskapsmannens rymdskepp. På rymdskeppet ämnar 
vetenskapsmannen att utsätta snabelvarelsen för antagligen smärtsamma och 
farliga experiment. Givetvis går saker snett och vetenskapsmannen utsätts för 
sin egna grymhet, något som scifimiljön med automatiska maskiner hjälper till 
att motivera.  Humorn i detta drar nytta av ganska vanligt förekommande 
skadeglädje och känsla av rättvisa när saker går dåligt för dåliga personer. Det 
hela är dock fortfarande barnvänligt med milt våld som passar alla åldrar. 

Denna idé utvecklades och blev mer och mer specifik. Idén var så pass 
komplett att vi kunde börja arbeta på ett bildmanus och även skriva en lista på 
miljöer och föremål (datorer, myrkolonin osv). Samtidigt skissade vi på både 
miljöer och karaktärer för att bättre kunna komma igång med modelleringen. 
Tidiga skissar hade en ganska realistisk stil, något som vi försökte styra mot ett 
mer ”cartoony” utseende, delvis för att det passade det barnvänliga temat men 
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också för att det ställde mindre krav på renderingstid och detaljarbete på 
modellerna.

4.2 Sci-fi: Karaktärsdesign

De två karaktärer som skapades för storyn genomgick en detaljerad 
designprocess där de skissades och gavs personligheter. 

4.2.1Snabelvarelsen

”Snabelvarelsen” var en idé som vi funderat över innan projektet startade. 
Tanken var att skapa ett djur som oförklarligt överlevt evolutionen trots sin 
bristfälliga rörlighet och totala brist på självförsvar. Snabelvarelsen har ett 
huvud som påminner om en elefant med snabel och öron, men till skillnad från 
en elefant har snabelvarelsen sin mun i änden av snabeln likt en myrslok. Ur 
änden på snabeln hänger tungan som inte får plats inne i munnen. På grund av 
detta brukar snabelvarelsen ge ifrån sig pruttljud med munnen ofta. 
Snabelvarelsen är stor som en hundvalp med en nästan ledlös och mjuk kropp 
med endast små knölar till lemmar. Vid första anblick är det svårt att tro att 
djuret kan förflytta sig överhuvudtaget, men med enorm ansträngning kan det 
släpa sig framåt. Dock föredrar snabelvarelsen att spendera dagarna vilandes 
ovanpå stenar och stockar och liknande föremål.

Trötta ögon gör att snabelvarelsen ser lat och 
apatisk ut hela tiden, och han är till synes 
oberörd av allt som pågår omkring honom. 
Likt en myrslok livnär han sig på att äta myror. 
Snabelvarelsen föredrar dock en passiv 
jaktstil, väntandes med snabel och tunga 
liggandes i myrornas väg så att dessa vandrar 
in och fastnar på tungan. Det är svårt att säga 
om snabelvarelsen inte bryr sig eller inte 
förstår när han är i fara, eller om han bara 
saknar uttryck för oro och rädsla. Det 
harmlösa och gulliga utseendet och dess märkliga och odramatiska natur är en 
stark källa till filmens underhållningsvärde.

Eftersom vi hade funderat över snabelvarelsens utseende i förväg behövde vi 
inte fundera mycket på skissandet. Modelleringsarbetet på snabelvarelsen 
påbörjades efter förproduktionsfasen men färdigställdes aldrig innan vi bytte 
tema på filmen.  Snabelvarelsens karaktäristika mjuka kropp ställde oss inför 
mödan att klura ut hur man animerar detta snyggt, något som vi aldrig testat 
förut och därför inte visste när vi skulle få till det resultatet vi var ute efter.
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4.2.2 Vetenskapsmannen

Vetenskapsmannen skissades många gånger och tog en lång tid att få rätt 
utseende. Alla olika skisser var av karaktärer som inte var människor, utan 
snarare utomjordingar eller antromorfiserade djur med människoliknande 
kroppar. Den skiss som slutligen började modelleras var en småmullig men 
bredaxlad människolik varelse med ett hajansikte. Vissa av de tidigare 
skisserna visade tanigare kroppar, men eftersom vetenskapsmannen skall 
utsättas för en relativt våldsam behandling kändes det bäst att han såg ut att 
kunna ta emot smällarna utan att skada sig. Dessutom kan en mer bastant 
karaktär ge ifrån sig grymtningar för att fylla ut bristen på talad dialog. 
Ytterligare argument för den kraftigare kroppen är att detta också ger 
vetenskapsmannen och snabelvarelsen en större och mer underhållande 
kontrast.

Vetenskapsmannen strålar av maskulinitet med ”cartoony” proportioner. Om det 
inte vore för ölmagen hade han sett mycket hjältemodig ut i kroppen. Haj-
ansiktet bidrar dock till hans skurkaktiga karaktär. Hans utstyrsel tar inspiration 
från science fiction-filmer och spel som t ex 
Star Trek och Mass Effect, med perfekt 
passform och futuristiska linjer. Detta för att 
bättre koppla honom till rymdskeppet och 
den utomjordiska miljön. Kläderna är vita 
med inslag av mörkblå och mörkröda 
detaljer för att ge en medicinsk känsla. 
Några av de tidigare skisserna visade en 
vetenskapsman i lång rock, men den 
slutgiltiga skissen hade byxor och 
långärmad skjorta. Eftersom vi aldrig har 
arbetat med animation och fysik tidigare kändes det lämpligt att undvika 
avancerade förekomster som löst hängande tyger för detta projekt.

Vetenskapsmannen genomgick en väldigt lång designfas. Många skisser 
ritades och drog ut på tiden och trots att vi aldrig blev helt nöjda med skisserna 
var vi tvungna att påbörja modelleringsarbetet. Kroppen skissades framifrån och 
från sidan med överrensstämmande mått, och från dessa två bilder kunde 
kroppen börja modelleras väldigt nära den skissade visionen genom att placera 
bilderna i 3D Studio Max.
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4.3 Sci-fi: Miljödesign

När vi väl etablerat våra huvudkaraktärer behövdes en miljödesign som kunde 
erbjuda en viss stil och interaktion. Det första steget var att gå tillbaka till 
grundidén och manuset för att hitta alla de kritiska platser som låg till lags för 
alla nyckelmoment i vår kortfilm. När vi väl noterat ner dessa försökte vi hitta ett 
gemensamt tema som förhoppningsvis kunde tala för vilka färger och stilar vi 
ville använda oss utav. Detta var viktigt för oss; det kändes kritiskt att 
miljödesignen kunde smälta ihop med karaktärerna så att slutresultatet kändes 
som en helhet. Om vi nu t.ex. beslutade oss för att låta våra karaktärer ha en 
fotorealistisk stil, ville vi inte bryta det temat genom att ha en mer ”handtecknad” 
värld att låta karaktärerna vistas i. Hade vi nu valt att låta olika stilar brytas på 
detta sätt så kunde man påstå att vi istället lyckats skapa en mer originell 
estetik, men vi vandrade fort ifrån det argumentet i rädsla för att slutresultatet 
skulle kunna uppfattas som oprofessionellt.

All våran tidigare erfarenhet i andra gemensamma projekt, så som dem 
spelproduktioner vi arbetat med tidigare under utbildningens gång, talade 
allihopa för samma sak. När man för olika aspekter av projektets producerade 
innehåll samman, speciellt från olika människor, syns det väldigt klart när man 
inte arbetat efter en gemensam stil och estetik. Anledningen till varför detta ser 
oprofessionellt ut är att man märker hur varje artist jobbat efter sin egna fantasi 
och skapat något som passar in i en helt annan helhet. När dessa arbeten 
bryter på detta sätt förstörs den illusion åskådaren bygger upp som skapar den 
känsla av en alternativ verklighet. Och som artist har man då genast 
misslyckats.

Att misslyckats på detta sett är ytterst tråkigt för två grafiker som vill genomföra 
sitt första försök till en animerad kortfilm. Därmed gick vi noggrant igenom hur vi 
ville att slutresultatet skulle se ut. Vi provade att rita konceptbilder för att förklara 
vilken form av estetik vi tänkt oss. Noggrant valde vi ut färgpaletter som skulle 
ligga till lags för miljödesignen. Det var också en hel del diskussion kring hur 
nära vi ville ligga realism respektive en mer tecknad och fantasifull värld.

När vi väl tog våra karaktärer i åtanke insåg vi att miljödesignen lutade mer åt 
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en realistisk stil. När karaktärer har rynkor, veck i kläder och mycket 
människoliknande drag har man uppnått en detaljnivå som gör att det blir svårt 
att hålla deras miljö alltför förenklad. Konceptbilderna blev mer tidskrävande 
och det blev desto viktigare allteftersom att lyckas få med detaljer så som rör, 
knappar och spakar på väggar i rymdskepp samt realistiskt gräs och grenar 
utomhus.

4.4 Ett temabyte mitt i produktionen

Våra veckor som vi avsatt för konceptarbete var över och enligt det schemat vi 
etablerat var det dags att arbeta konkret på vår slutprodukt. Det var dock ingen 
hemlighet att vi byggde upp en oro om att vi må varit för ambitiösa med vårat 
framtagna koncept. Vi kändes oss varken klara eller nöjda med det material vi 
skapat fram tills nu. När slutprodukten handlar om animation hade vi gärna velat 
att det fanns en möjlighet att vi kunde komma fram till animationsfasen innan 
våra arbetsveckor tagit slut.

4.4.1 Problemet med den urpsprungliga idén

Även fast vi tyckte om idén väldigt mycket och gärna ville utföra den var vi 
tvungna att erkänna för oss själva att vi tagit oss vatten över huvudet. Det hela 
växte från en enkel liten film till ett allt för ambitiöst åtagande. Karaktärerna och 
miljöerna behövde mer arbetstimmar än vi kunde fördela på två 
gruppmedlemmar. Detta kombinerat med redigering av ljud och klippning, och 
inte minst det omfattande animationsarbetet som vi ännu inte visste hur pass 
krävande det skulle bli, gjorde idén orealistisk att genomföra på så pass 
begränsad tid med så lite manskap. Många av de tekniska lösningar vi behövt 
använda oss av för att uppnå vårat mål var främmande för oss och omöjliga att 
uppskatta hur tidskrävande de är.

4.4.2 Förenkla eller börja om?

Många diskussioner uppstod om möjligheten att ändra inriktningen till arbetet 
för att få fram en bra grund till en animerad film, därmed lägga stor tyngd på allt 
det material som lägger grunden till själva animationen. Tanken var att då låta 
den faktiska animationen få ta sin tid efter det att examensarbetet är över, ett 
fritidsprojekt så att säga. Det tog inte lång tid innan vi insåg att dessa 
tankegångar fråntog oss arbetsglädjen. Trots allt så var det ändå nyfikenheten 
på animationsarbete och möjligheten att få arbeta med animation för första 
gången som tände gnistan till det intresse vi grundat detta examensarbete på. 
Vi kände att vår ända utväg var att antingen göra om, eller skära ner på det 
koncept vi tagit fram hittills.

”Att göra om” var några ord vi kände inte hör hemma så pass långt in i ett 
examensarbete. Så den absolut första instinkt vi gick på var att skära ner på det 
nuvarande konceptet. Vi tog fram allt material vi åstadkommit, skrev ut det 
viktigaste på papper och spred ut allting på ett bord. Uppdraget nu var att offra 
en ledig lördag till att snabbt och effektivt lyckas skära ner konceptet, så vi 
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känner att det ryms inom våran angivna tidsram. En uppgift som visade sig vara 
mycket svårare än vi misstänkt. Allting vi ritat, målat och skrivit hade starkt 
influerats av det mycket omfattande manuset vi framställt, och därefter 
kompletterats med en mycket realistisk stil på karaktärer och miljöer. Att ändra 
på en karaktär gjorde den automatiskt o anpassad till resten av vårat koncept. 
Det var svårt att ändra något utan att förstöra helheten. Våra spekulationer och 
funderingar kring vad vi kunde ändra att det alltid skapade en kedjereaktion, 
något som alltid till slut ändrade allt det vårat koncept baserades på. Våran 
andra utväg; att göra om hela konceptet från start/grund var nu en lukrativ 
lösning.

4.4.3 Börja om!

Alla bilder och manus gick åt sidan. Det blev en gemensam inställning att 
försöka tänka om hela konceptet. Våran första nya infallsvinkel var att hålla idén 
till animationen simpel. En konkret, simpel idé som går att gestalta i rörelse. 
Eftersom vi var tillbaka vid ritbordet bestämde vi oss för att inhämta inspiration 
på nytt. Noggrant gick vi igenom alla de gamla bokmärken och länkar vi sparat i 
våra webbläsare. Det var dags att utforska Internet igen i jakten på den 
konkreta idén som skulle blåsa nytt liv i vårat konceptarbete. Vi insåg relativt 
snabbt att det som urskiljde de lite tidsmässigt kortare filmproduktionerna i från 
långfilmer var 'dilemmat'. I en kortfilm gestaltade man en mindre komplikation 
medan långfilmen följde sitt mer invecklade manus, där ofta mer än ett dilemma 
visade sig. Denna observation gav oss ett ny inställning om hur vi skulle 
etablera vårat nya koncept. Om vi utgick från att filmen handlar om en simpel 
konfrontation som kan ta plats i en enda scen så förhindrar vi oss genast från 
att låta konceptet bli för stort och invecklat.

4.4.4 Det nya temat: Cowboy Showdown

Två Cowboys och en klassisk ”Showdown”-uppgörelse; detta blev grunden till 
det nya projektet. Det kändes inte originellt men våran tidsplanering var redan 
inte längre i ordning och med så pass mycket arbete att komma ikapp 
välkomnades en sådan enkel idé. För att sätta en kreativ snurr på idén arbetade 
vi in en komisk tvist. Dock arbetade vi inte längre ut ett manus, detta på grund 
av många anledningar. Vi insåg att om 
ett manus behövdes kunde projektet 
automatiskt bli för invecklat. 
Tidsbristen lät oss inte heller sitta med 
ett bildmanus. Istället arbetade vi ut 
en synopsis till våran idé. Den innehöll 
en kortfattad text om hur våran 
kortfilm skulle starta och hur den 
slutade. Rörelserna hos karaktärerna 
skulle få stå för berättandet och 
komiken i filmen. På så sätt behövde 
vi inte heller oroa oss om att inkludera 
röstskådespeleri.
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Innan vi kunde stycka upp vårat nya koncept i arbetsuppgifter insåg vi att det 
ändå behövdes lite mer förarbete innan vi gav oss in i 3D'n. Vi behövde någon 
gemensam ram våran fantasi kunde röra sin inom. Så vi satte oss återigen ner 
med en penna för att skapa en viss estetik och stil vi kunde hämta färger och 
konturer från, samt få en gemensam bild av den grafiska värld vi ville skapa.

Med en förenklad vision av den animerade kortfilmen kände vi oss genast mer 
bekväma att vi skulle hinna arbeta med själva animeringsarbetet inom våran 
tidsram. Om vi ansåg att möjligheten fanns skulle vi nog låtit konceptarbetet 
fortsätta löpa. Det är ändå bekvämt att ha ett tydligt bildmanus så man bit för bit 
kan visualisera för andra hur filmen kommer utspela sig. Likaså hade det vart 
underlättande att ha helt färdiga karaktärer på papper, innan vi etablerar de i ett 
3D-program. I slutändan tog vi allt det arbetet och vägde det mot den tid vi hade 
till godo och insåg att det var dags att börja arbeta mot den slutgiltiga 
produkten.

4.5 Cowboy Showdown: Utveckling av nya karaktärer

Med vårat nya koncept på plats blev vårat första kliv mot den färdiga 
slutprodukten att hitta våran nästa arbetsuppgift. I en snabbåterblick på vårat 
gamla schema hittade vi karaktärsbygge som nästa del i projektet. Det kändes 
likaså som ett naturligt steg i rätt riktning. Utan karaktärer finns det inte mycket 
att animera.

4.5.1 Cowboy Showdown: Att arbeta utan skisser och manus

Detta visade sig vara vårat absolut största test på kreativitet hittils. Utan någon 
idé eller vision var det nu dags att utforma två karaktärer. Det naturliga valet 
blev givetvis att dela upp 2 karaktärer mellan 2 arbetare. På detta sätt hade vi 
större chans att få två mycket distinkta uppsättningar karaktärsdrag. Trots 
bristen av konceptarbete på dessa 2 karaktärer etablerade vi ändå vissa 
riktlinjer att följa. Dessa riktlinjer byggde vi utifrån vad vi ansåg fungerar med 
den miljödesign vi redan etablerat. Några uppenbara val var att följa den 
orealistiska, mer lättsamma och tecknade stil vi skapat. Efter en mycket kort 
diskussion insåg vi att 3d-världen tillförde även många andra frågor som inte 
bara relaterades till våran grafiska estetik.

– Hur pass mycket eftertanke behövde läggas ned på prestandaoptimering?

När vi skapar våra karaktärer, eller något annat som utformas i 3D, behöver vi 
inte bara inse hur pass mycket detaljrikedom våra arbetsstationer/datorer klarar 
av. Det är något som vi snabbt kan uppmärksamma under arbetets gång. 
Rendering är däremot mycket svårare att förutse hur pass mycket som kommer 
krävas av våra maskiner. Rendering är den process då vi ber programmet vi 
arbetar i, rita ut den slutgiltiga bilden - det inkluderar då den modellering, det 
texturritande och den ljussättning som finns i den färdiga produkten. Utan 
särskilt mycket detaljrikedom kan en fullständig, relativt stor stillbild ta upp till 
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några sekunder att rita ut/rendera för datorn. I en animerad film vill vi 
åtminstone kunna spela upp över 24 stillbilder/sekunden för att hindra att filmen 
uppfattas som ”hackande”, då det leder till irritation för den som väl tittar på 
filmen.

Ännu viktigare blir det att ha allt detta i åtanke när vi skapar våra karaktärer. 
Detta på grund av att våra karaktärer är de objekt i filmen som kommer röra på 
sig mest under filmens gång. Varje detalj vi arbetar in i våra karaktärer måste 
vid något moment flytta på sig när vi väl väljer att animera. Likaså innebär varje 
detalj mer arbete desto längre in i arbetet på våra karaktärer vi kommer. För att 
enklare förklara detta underlättar det om vi tittar närmare på den faktiska 
arbetsprocess vi använde oss i skapandet utav karaktärerna genom projektets 
gång.

Som alltid handlar det första steget i denna kreativa process att hitta en stil. 
Utan konceptarbete valde vi automatiskt att hitta denna stil medan vi skapade 
karaktärerna direkt i programmet. Enkelt förklarat improviserade vi.
Utan den realistiska barriären hade vi nu fria händer att vara mycket kreativa 
med utformningen av karaktärernas utseende. Detta syntes omedelbart under 
modelleringsarbetet.

4.6 Produktionsfasen

Produktionsfasen var namnet vi satte på den del av schemat där vi gör 
majoriteten av arbetet: Modellerar, texturerar, riggar och animerar.

4.6.1 Karaktärsmodellering

Båda karaktärerna reflekterade den humoristiska och lättsamma stil vi skapat i 
temat. Något vi ansåg var en god influens som skulle bidra till helheten i filmen.

För att försäkra oss ytterligare att våra två karaktärer fick en unik stil namngav 
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vi våra kreationer ”Skurken” och ”Sheriffen”. Detta skulle bli dem teman allting i 
vårt framtida arbete på dessa figurer skulle baseras på. Den främsta baktanken 
med att namnge karaktärerna var att dra inspiration från titlarna när vi animerar 
deras rörelser.

När vi gav form till ansikte/huvud startade vi med ett 
simplistiskt utseende. Tanken var att inte bara underlätta 
animationsarbetet tack vare de få detaljerna vi skulle 
behöva dra runt i under animeringen – men också 
anspela på våran komiska stil. Allteftersom tiden gick 
och vårat första ansikte tog sin form insåg vi hur vårat 
beslut att hålla oss simplistiska arbetade mot många 
andra aspekter vi ville utforska. Det blev bland annat 
svårare att hitta intressanta ansiktsutryck. Vi uteslöt 
likaså många tekniska möjligheter.

T.ex. genom att modellera samman ögon med ögonlock fanns inte möjligheten 
att inkludera styrning av ögonen separat. Något vi ville behålla för att kunna visa 
riktningen av karaktärernas blick. Just ett sådant beslut hade inte en så stor vikt 
i filmen estetiska stil, utan spelade mer in på våran 
nyfikenhet av tekniska lösningar i  det program vi 
arbetade i. Som deltagare i det här projektet fanns trots 
allt inte bara en vilja att skapa en färdig produkt, men 
också plocka upp så pass mycket kunskap som 
möjligt.

Oundvikligt arbetade vi in mer och mer detaljer medan 
ansikte och huvud tog sin form. Det fanns en viss oro 
att vi överskattade hur mycket våra arbetsstationer 
skulle komma att tolerera. Vi ansåg dock att låta 
ansikte få högre prioritet och helt enkelt arbeta mer 
ekonomiskt med den miljön som fortfarande låg längre 
fram i projektet. Ansikten är ju trots allt det som vi människor relaterar mest till, 
därmed kände vi att det var en bra del i projektet att 
lägga lite extra mån och omsorg i. Med varje nivå av 
detaljrikedom kändes det även som vi kom närmare en 
distinkt och mer karismatisk design.

Som en positiv överraskning insåg vi att utvecklingen 
av båda karaktärerna gick fram så pass fort att vi helt 
plötsligt befann oss i synkronisering med vårat gamla 
schema igen. Något som inte var förväntat efter vårat 
beslut att arbeta med det ursprungliga idéarbetet 
utöver den avsatta tiden. Med några få dagar kvar på 
schemat avlagt till karaktärsbyggandet bestämde vi 
oss för att avsluta arbetet med modelleringen / 
utformandet och istället ge oss in på texturering.
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4.6.2 Texturering

Texturering är den fas i arbetet då vi jobbar med färgsättning och ritar på våra 
objekt. Det må låta som en liten del i projektet men innefattar ett mycket 
extensivt arbete om man är ute efter kvalité. I praktiken kan texturering innebära 
ett separat heltidsjobb i både film och spel-branschen. Detta arbete täcker 
materialet; alltså inställningar för den ytan som täcker modellen, såväl som 
utformning av UVW-kartor och slutligen det faktiska ritandet.

När man bygger i 3D är världen lik våran egna. De 2 första dimensionerna 
ansvarar för det vi kan se horisontellt och vertikalt, den 3'e skapar djupet. Det 
som skapar svårigheter med att måla på något i 3D är att vi inte riktigt kommer 
åt måla djupet i bilden. Vi kan endast se målarytan i en 2D-miljö; horisontellt 
och vertikalt. Det är här som användningen utav UVW -kartor kommer in och 
underlättar arbetet. UVW är ett akronym där U & V står för de två första 
dimensionerna och W är djupet. Med hjälp av en sådan karta kan vi i 
programmet förklara hur vi vill veckla ut modellen plant på en 2d-yta. Detta kan 
det jämföras med när vi flår ett djur. Vi skär skinnet längs en linje och sträcker 
sedan ut det över en jämn yta. På så sätt kan vi använda denna UVW-karta för 
att ha simpel och plan yta att måla våran textur på. När vi är klara kan 
programmet vi arbetar med applicera denna karta runt objektet igen, har vi då 
genomfört ett bra arbete kan vi nu se våran målade textur runt hela 3d-
modellen.

Med tidigare erfarenhet av texturering var det inget problem för oss att utforma 
alla nödvändiga UVW-kartor på en mycket kort tid. Tidsbristen visade sig istället 
då vi tog tid för att slå oss ner och rita. Vi bestämde oss för att konkret få fram 
grundfärger och se till att visionen av slutresultatet kunde synas. Den detaljnivå 
vi fick nöja oss med var att överhuvudtaget inkludera småsaker som mustasch, 
ögonbryn och knappar på rocken etc. Att dessutom få det estetiskt snyggt var 
något vi fick lägga på hyllan för att respektera schemat. Med UVW-kartor på 
plats krävs det inte att vi gör om något arbete om vi beslutar oss i efterhand för 
att gå tillbaka och fortsätta arbeta med detaljer i själva ritandet.

4.6.4 Cowboy Showdown: Scenriggning

Med våra två karaktärer relativt färdiga fanns fortfarande en del kvar i 
modelleringsfasen; scenriggningen. I denna fas var målet att etablera en miljö 
runt karaktärerna, i 3D, samt vara så trogna den ursprungliga konceptskissen 
som möjligt. Med en oändlig mängd infallsvinklar att börja arbeta med behövdes 
en plan.

Den absolut största frågan var hur vi återskapar en exteriör miljö som till synes 
inte har något slut. Om man tar en noga titt på konceptskissen så är horisonten 
helt bar och synlig. Från ett designsynsätt är det nämligen inte vackert att visa 
kanten där horisonten skär i marken, den bör aldrig var distinkt synlig. I 
verkligheten om vi ställer oss på ett berg eller tittar på ett fotografi lägger vi 
oftast aldrig märke till den horisontella linjen, delvis p.g.a. att jordens geografi 
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inte är helt jämn, men också för att vi oftast har objekt som skymmer synen; så 
som byggnader och träd. I tidigare spelproduktioner har vi ofta använt en 
klassisk lösning, genom att helt enkelt täcka för den horisontella linjen med 
tillräckligt många för/bakgrundsobjekt. Även i en exteriör miljö kan man tillämpa 
den metoden, t.ex. genom att höja marken och sedan täcka för med träd och 
andra bladverk så pass tätt att man inte kan se igenom. I denna miljödesign var 
det inte lika enkelt. Miljön bestod av en öppen öken, med bar horisont och 
ytterst få och simpla byggnader.

Vi kunde bestämt inse att vi har sett mindre produktioner som utspelar sig i 
ökenliknande landskap, så någon enklare lösning måste existera. I jakten på en 
effektiv lösning gav vi oss ut och letade runt bland andra animerade kortfilmer. I 
de flesta filmer observerade vi att man använt sig av samma teknik, istället för 
att lägga ner arbete specifikt med horisonten har man istället ”dimmat ut” djupet 
i bilden för att gömma den. Med hjälp av 3D programmets inställningar kan man 
etablera en dimma som tjocknar allteftersom man kommer längre in i bilden. På 
så sätt hittar man inte den horisontella linjen och lägger all fokus på objekten i 
förgrunden istället. Vi provade på att arbeta med liknande inställningar i våran 
scen, men insåg att inte bara var det krävande för renderingsprocessen, det var 
inte heller rättvist mot våran miljödesign. Vi ville trots allt visa en klassisk 
westerninspirerad bakgrund, med alla charmiga detaljer som medföljer. Dock 
utan att behöva lägga ner en mycket lång tid på att modellera berg och annan 
geografi. Åter igen befann vi oss i en situation då vi behövde reflektera över den 
grundläggande designen, bör vi ändra på den för att förenkla arbetet framför 
oss eller lägga ner tid på att hitta en lösning?
Vi bestämde oss för att fortsätta idéarbetet vilket slutligen gav uppkomst till en 
briljant lösning. Med våran stora skiss i fokus lade vi märke till att skyn ovanför 
horisonten var extremt simpel. Den bestod av en blå nyans som enkelt skiftade 
från ljust till mörkt. Det var då vi insåg att vi kunde bygga miljön i 2 olika steg 
och så sätt etablera en form av illusion.

Våran nya idé bestod av en klassisk skydome och en 
banderoll. Våran skydome skulle få representera skyn 
i scenen. Alltså den stora blåa horisonten som går i 
en nyans av blått. Genom att bygga en gigantisk 
halvsfär över karaktärerna och fästa en uppsättning 
ljus (lampor) högt upp innanför skalet skulle vi kunna 
skapa illusionen av ett himlavalv. Med bara detta på plats kan man dessvärre 
fortfarande se var valvet skär i våran plana markyta, vilket innebär att 
horisonten blottas. Där är här våran banderoll skulle komma att bli lösningen. 
Enkelt förklarat målade vi om horisonten på en mycket bred och högupplöst 
digital bild.

Därefter modellerade vi en tub innanför vår skydome. Denna tub 'växte upp' ur 
marken och blev en form av banderoll. Runt denna banderoll svepte vi 
landskapsmålningen och lät den bli modellens textur. Vi insåg att det skulle bli 
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överdrivet att måla en så pass bred bild så att den unikt täcker 360 grader runt 
hela scenen, så vi lät den helt enkelt repeteras 3 gånger i sidled på tuben. När 
detta var avklarat var det endast ett detaljjobb som gick ut på att hitta en korrekt 
ljussättning så att vårat himlavalv har rätt nyans av blå där banderollens övre 
kant slutar. Marken var en enklare lösning då vi helt enkelt kunde anpassa 
färgen på materialet som täcker ytan efter den färg som fann på botten av våran 
banderoll.

Slutresultatet blev mycket bättre än förväntat. Himlavalvet och horisonten 
återspeglade våran konceptskiss intill perfektion. För varje utrenderad stillbild i 
programmet kunde vi inte urskilja var markytan slutade och banderollen 
startade, en perfekt illusion av en 2d-tecknad bild. En glädjande bonus var att vi 
etablerat en lösning som var extremt snål i datorkraft. Vi kunde enkelt dölja alla 
bilder i programmet när vi arbetade för att spara datorns minneskapacitet. 
Likaså var lösningen så pass enkel för datorn att rendera att en stillbild kunde 
färdigställas på alla våra arbetsstationer under några millisekunder.

Med våran lösning helt komplett återstod alla objekt i scenen. Det existerade 
ingen komplett lista över vad som skulle existera. Vi lät helt enkelt 
konceptskissen stå för den stil och estetik vi skulle bygga efter. Allt annat fick 
kreativiteten stå för. Några objekt kändes direkt som ”ett måste”. Den klassiska 
väderkvarnen behövde finnas med. Likaså är inte en westerninspirerad 
showdown komplett utan en kyrka och en kyrkoklocka. Vi lät dessa två objekt 
vara utgångspunkten, därefter var tanken att utforma en gata med hjälp av 
diverse byggnader och objekt.
Med våra första objekt på plats var det också nu 
mycket lättare att se hur ljusen i våran scen studsade 
på objekten. Detta lämnade diverse olika skuggor på 
markytan. Eftersom elektricitet inte fanns med i vårat 
tema var tanken att den enda ljuskällan skulle vara 
solen. Om inte solen nu råkar vara spikrakt ovanför var 
det ologiskt att ett objekt kan kasta flera skuggor. Med 
andra ord var det alltså dags att arbeta ytterligare lite 
med vår ljussättning. I programmet bockade vi av 
möjligheten för våra existerande ljuskällor att 
producera skuggor, därefter etablerade vi en ny 
ljuskälla som vi döpte ”solen”. Den låg lodrätt tvärs 
genom hela scenen och var inställd på att inte beröra 
varken banderollen eller himlavalvet. Genom att låta 
just denna ljuskälla producera skuggor fick varje unikt 
objekt en mycket klar och distinkt skugga.

Allteftersom tiden gick i projektet bestämde vi oss för att arbeta vidare med 
byggandet av våran scen. Schemat för examensarbetet låg i fas med våra 
arbetssysslor, så våran utsatta deadline var den kreativa begränsningen. Det 
viktigaste under denna period av projektet var att inte överskatta den tid vi 
skulle behöva för att arbeta med textureringen. Precis som med utvecklingen av 
karaktärerna behövdes tid att jobba med målandet och UVW-kartor, för att 
undvika att alla objekt får en tråkig och monoton färg.
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Väl inne i texturarbetet hittade vi snabbt ett par riktlinjer att följa. Med ett sådant 
lyckat återskapande av scenens kuliss vore det en skam om inte objekten i 
scenen följde samma estetik. Vi etablerade en distinkt färgpalett som vi 
hämtade från konceptskissen och bestämde oss för att ha distinkta penseldrag i 
allt vi målar för att ge en aningens antydan att en människa har handmålat 
miljön. På så sätt var vi övertygade att helheten skulle avge ett utryck som var 
ytterst när vårat koncept.

4.6.3 Karaktärsriggning

Karaktärsriggning är ett väldigt omfattande begrepp och vi det var för oss något 
nytt att arbeta med. Vi visste vad att rigga karaktärer och animera innebar, men 
vi hade inte personligen gjort detta arbete förut. Detta innebar att vi var tvungna 
att lära oss saker under arbetets gång, delvis för att det var första gången vi 
ställdes inför dessa problem men mest eftersom vi behövde spara tid. Vi ansåg 
att vi inte hade tid att spendera på experiment som inte kommer att användas i 
vår färdiga film.

Vår huvudsakliga informationskälla och guide genom riggningsarbetet var 
boken Model, Rig, Animate with 3DS Max 7 av Michele Bousquet. Arbetssättet 
som förklaras i boken är ett väldigt vanligt sätt att rigga humanoida karaktärer 
och innehöll med viss modifikation allt vi behövde veta för att kunna rigga våra 
egna karaktärer. 

4.6.3.1 Vad är Rigging?

När vi talar om ”rigging” i denna uppsats refererar vi till vad som ofta kallas för 
”Character Rig” eller ”Karaktärsrigg”. Som namnet antyder har det något att 
göra med karaktärer. Att ”rigga en karaktär” innebär kort och gott att göra 
iordning en modellerad karaktär så att den går att animera på samma sätt som 
man kan böja lederna och posera en mannekäng i verkliga livet. Det mest 
påtagliga är att man bygger vad som passande nog kallas ett skelett (skeleton) 
av ben (bones) med alla de leder (joints) man kan tänkas behöva för att 
animera sin karaktär, samt trådar (wires) som begränsar åt vilka riktningar och 
hur mycket en led kan böjas. En mänsklig karaktär förväntas till exempel kunna 
böja sina knän bakåt, men inte framåt då detta ser onaturligt ut.

När skelettet är klart måste det stoppas in i karaktärsmodellen. Detta kallas för 
”Skinning” och bör ej förväxlas begreppet som också förekommer inom 
texturering. Detta kan beroende på karaktärens komplexitet bli en väldigt lång 
process med mycket detaljarbete och finjusteringar som sker i en mängd olika 
moment. Varje del av modellen ”viktas” eller tilldelas en dragningskraft mot 
varje ben i skelettet så att när skelettet rör sig följer modellen med. 

Att rigga karaktärer är ett viktigt och tidskrävande moment som ofta är ett 
heltidsjobb, men det är också vanligt att samma person som animerar 
karaktären också gör riggningsarbetet. Humanoida karaktärer är antagligen den 
vanligast förekommande typen i film och spel, men ibland stöter man på 
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varelser som kräver en väldigt omfattande karaktärsrigg. Ett exempel är 
”Corpser” i spelet Gears of War, en spindelliknande best som förrutom ett antal 
små ben på kroppen också har 6 stycken enorma ben med fäste på ryggen!

4.6.3.2 Vår första färdiga karaktärsrigg

Sättet vi arbetade på som grupp innebar att vi hade en modellerare och en 
riggare, i detta fall Jonny som modellerare pågrund av hans långa erfarenhet 
och Stefan som riggare. Vi testade ett par dagar att båda två arbeta med både 
modellering och animation, men när vi insåg att det lika gärna kunde göras av 
en person lika snabbt bestämde vi oss för att bara Stefan skulle fortsätta arbeta 
med detta medan Jonny fortsatte att modellerna. 

Första skelettet blev klart efter tre arbetsdagar. Stefan kunde då ta modellen 
som Jonny modellerat klart under denna tid och påbörja skinningen för den 
första karaktären. Pågrund av ett enkelt förbiseende komplicerades arbetet då 
Stefan glömde bort att stänga av TurboSmooth-modifieraren, en funktion som 
låter 3D Studio Max göra modellen mer detaljerad genom att fyrdubbla antalet 
polygoner, de alla de ytor som utgör modellen. Modellen ser mjukare och finare 
ut, men vad detta innebär för skinningen är att det nu är väldigt många fler 
punkter på modellen som måste viktas helt i onödan. Detta misstag upptäcktes 
sent och vi bestämde oss för att fortsätta arbetet trots att det i stort sett blivit 
fyra gånger så krävande.

Dagar av mödosamt arbete gav resultat. Den ena karaktären var färdigriggad 
och vi var mycket glada och lättade. Lyckan varade dock inte länge, för trots att 
skinningen blev bra visade det sig att ett misstag hade begåtts långt tidigare 
under bygget av skelettet. Vissa rörelser som skelettet gjorde under animation, 
främst i nacke och armar, såg ytterst märkliga ut. Av någon anledning 
deformerades skelettet när vissa ben roterades. Deformeringen såg ut på ett 
sätt som inom grafiksammanhang kallas för ”skewing”, en slags sneddning eller 
förvridning.

Denna märkliga förvridning deformerade också själva modellen på samma sätt 
då denna var viktad för att följa skelettets alla rörelser vilket såg fult och konstigt 
ut. Jakten på en lösning var förgäves och vi vet än idag inte riktigt vad som gått 
fel, men högst troligt har det något att göra med skapandet av skelettet från 
första början, då detta är en invecklad process med många abstraktioner.

4.6.3.3 De slutgiltiga karaktärsriggarna

Efter att ha försökt korrigera problemen med den gamla 
riggen utan resultat fanns det bara en utväg: Gör en ny rigg. 
Efter några misstag under skelettbyggandet hade vi ett nytt 
skelett med fungerande kontroller som inte uppvisade 
förvridningar på samma sätt som den första riggen. Tack 
vare erfarenheten från den första riggen upprepades inte 
misstaget med TurboSmooth-modifieraren och det var 
därför mycket lättare och tog mindre tid att vikta modellen 



Omfattande animationsarbete i 3D-miljö 24
Stråle, Jonny
Valkola, Stefan

till skelettet.
Eftersom vi hade två karaktärer som behövde färdigställas och vara 
animationsklara snarast möjligt vid denna tidpunkt fanns det inte tid att peta för 
länge med detta. Det handlade mest om att få karaktärerna så pass klara att de 
kunde göra jobbet för den tänkta animationen, vilket innebar ganska alldagliga 
gestikulationer med händer och huvud, samt att de skulle hålla i revolvrar. 
Givetvis behövde de också kunna gå runt i scenen. Den antagligen mest 
komplicerade animationen krävde att den ena karaktären skulle flyga ut genom 
en dörr och landa på gatan utanför, men detta skulle ske relativt snabbt och 
eventuella skinningproblem skulle vara svåra att upptäcka för tittaren.

4.6.3.4 De svåra momenten

En av de mer tidskrävande momenten för båda 
riggarna var att vikta fingrarna. Händerna består 
av ganska många delar som rör sig ganska fritt 
från varandra men som fortfarande är beroende 
av närliggande bens dragningskraft för att se 
naturliga ut i alla lägen. Detta innebär att man 
måste testa olika inställningar i många iterationer 
innan man hittar en bra balans där alla delar av ett 
finger rör sig någorlunda trovärdigt. Det finns 
högst troligt bra lärdomar att finna i hur man bäst 
går tillväga, men för oss var det första gången tog 
oss an uppgiften och vi var tvungna att improvisera oss fram till en lösning på 
kort tid.

Vissa delar av en karaktärsrigg ställer ytterligare krav. Knän, armhålor och 
armbågar är delar på människokroppen som kan böja sig nära 180 grader. 
Detta är tydligt om en normal människa håller sin högra axel med sin högra 
hand. I dessa fall är det hopplöst att försöka vikta modellen så att  insidan av 
armbågen reagerar trovärdigt då en riggad karaktär saknar muskelmassa och 
faktiska ben som formar armen i verkligheten. 3D-modeller har nämligen bara 
tom ”luft” på insidan, och själva modellen är inte solid. När underarmen kommer 
i kontakt med överarmen kommer dessa att korsa varandra obehindrat när de 
egentligen borde omformas som när den mänskliga kroppen i verkligheten 
kommer i kontakt med ett fast föremål. För att lösa detta använde vi oss av en 
modifierare i 3DSMAX som heter Morph.
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På bilden till vänster ser vi en högerarm som är böjd vid armbågen. Armen ser 
ut att bli smalare runt armbågen ju mer armen böjs, vilket är onaturligt och svårt 
om inte omöjligt att undvika genom att enbart vikta modellen mot skelettet. Den 
högra bilden visar resultatet av vad man på svenska skulle kunna kalla 
”Morphningen” där vi manuellt har format armens utseende i sitt böjda läge. 
Programmet jämför den nya formen på armen med den ursprungliga och 
beräknar automatiskt ut hur armbågen ska formas i alla andra vinklar vilket 
både sparar enormt mycket tid och dessutom är mer precist än vad vi själva 
skulle kunna åstadkomma. Detta verktyg är mycket användbart och vi använde 
det för både armbågar och knän. Vi hade gärna använt det på alla fingrar också 
men detta är ett betydligt mycket mer krävande åtagande som vi tyvärr inte 
hade tid att utföra.

Kapitel 5, Slutord

5.1 Personlig slutreflektion: Jonny Stråle

Kandidatarbetet 2008 är över och kvar är slutreflektionerna kring det arbete vi 
utförde. Först och främst vill jag påstå att jag är glad över att ha haft 
erfarenheten och möjligheten. Vi åstadkom mycket kreativitet och blev mer 
erfarna inom våra intresseområden, utifrån det vill jag påstå att vi lyckats med 
det kandidatarbetet är här för att ge oss.

Tråkigt nog kan jag inte påstå att vi nått alla uppsatta mål och presterade bättre 
än förväntningarna. Många som studerar på universitet/högskolor vill nog 
berätta för mig att det är fullt normalt och förekommande i kreativt lärande och 
arbete. Personligen kan jag inte undvika att ha en liten känsla av personligt 
misslyckande över mig. Efter 2½ år av högskolestudier med en enorm mängd 
projekt bakom mig, kändes det som jag var redo att planera och genomföra ett 
projekt inom utsatta mål/ramar. Jag ser absolut inte ner på det material vi har 
nu i händerna, men jag saknar den där känslan av professionalism som 
kommer fram när man lever upp till dem uppsatta startmålen. I detta projekt är 
det just bristen av färdigt animerat material som tynger.

Det absolut mest givande är ändå lärdomen av våra misstag. Vi har lärt oss 
enormt mycket kring arbetsprocessen bakom 3d-animation under projektets 
gång. När jag och Stefan diskuterade hur vi skulle gjort om vi fått chansen att 
genomföra detta arbete en gång till, insåg vi hur vi landat i slutet av detta 
projekt med en helt annan infallsvinkel på planeringen. Den enorma mängd idé 
och koncept-arbete som vi ansåg vara så viktig för en god slutprodukt känns 
numera som slöseri med värdefull tid. Hade vi insett från starten den 
vedermöda som krävs i riggningsprocessen så hade det utan tvekan vart det 
arbete vi dykt in i först. Med en komplett riggning av ett skelett och kunskapen 
om hur den fungerar hade vi därefter haft en mycket enklare att lägga upp den 
kvarstående tiden i projektet till animering och eventuellt ett enklare bildmanus. 
Jag tror absolut att vi hade hunnit mycket längre med slutprodukten om vi 
strukturerat arbetet på detta sätt, därmed haft en mer positiv inställning jämte 
mot slutreflektionen. Självklart kan det här bara tolkas som spekulationer, 
visserligen är det just det, men för mig är just detta den största lärdom jag tar 
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med mig.

Samtidigt är det viktigt att jag inte ser ner på det material vi faktiskt åstadkom. 
Arbetet vi genomförde, både i våran konceptuella del och själva 3d-arbetet, är 
bra grejer! Vi har lagt grund till några riktigt lovande kortfilmer. Trots allt är vi 
sittandes på en genomarbetad och god grund till en animerad kortfilm – såväl 
som ett enormt omfattande konceptarbete till ytterligare en kortfilm. Personligen 
ser jag fram emot att ta tid för att fortsätta allt det arbete vi startat under detta 
examensarbete, åtminstone på hobbynivå.

Kanske är det med givande med detta projekt att det känns som jag snubblat in 
i ett område inom grafisk formgivning som är enormt spännande att arbeta med. 
Animering är så mycket mer än den lilla yta vi täckt. Efter en längre period med 
animeringsarbete skulle det vara extremt spännande att utforska motion 
capture-teknologi som innefattar inspelning av mänskliga rörelser och arbeta 
med det digitalt på datorn. Det finns verkligen ett hav av böcker och utbildningar 
dedicerat till just animation och jag vill absolut studera vidare.

Innan vi antog detta examensarbete låg min största erfarenhet inom grafisk 
formgivning i exteriör/interiör design och modellering, såväl som level design i 
spelproduktion. Det var mina drömmar och förhoppningar att kunna använda 
dessa kunskaper till att börja bygga en karriär inom spelbranschen. Nu när jag 
arbetat med animation inser jag hur dessa kunskaper platsar in här likaså. Med 
lite tid nerlagd på karaktärsdesign kanske möjligheten finns till att påbörja 
skapandet av en egen liten animerad kortfilm och använda den som 
portfoliomaterial i jakten på ett jobb inom filmbranschen istället?

I slutord vill jag säga att det som var viktigast för mig när jag antog den här 
högskoleutbildningen var att fortsätta strävan om ett kreativt jobb, och den 
strävan finns fortfarande kvar. Jag gläds så mycket åt att ha haft möjligheten att 
prova på så mycket olika och kul erfarenheter under utbildningens gång. Det 
som saknas har varit möjligheten att få prova på Lärande i Arbete (LIA). En 
riktig praktik. Därför känner jag mig nu angelägen åt att komplettera mina 
studier på en Kvalificerad Yrkesutbildning, jag har inga tvivel om att det är sista 
steget som behövs för att förvandla dessa studier till ett yrke.

Finns intresset finns möjligheterna. 3 år på en kreativ Högskola har vart en kul 
och lärorik erfarenhet. Jag har lärt känna en handfull människor med 
likasinnade mål och intressen,  förhoppningsvis blir det vänner och kanske även 
kontakter inom spel och film-branschen livet ut. Programmerare, designers, 
musiker och andra grafiker. Alla respektive områden har vart lärorika att prova 
på, några kommer vara personliga hobbys oavsett vad jag jobbar med 
professionellt i framtiden.

Slutligen önskar jag min andra deltagare i detta projekt, Stefan Valkola, lycka till 
med hans framtid och hoppas att han haft en likvärdig erfarenhet, om inte mer 
givande! 
- Examensarbetet var en krävande och annorlunda erfarenhet för min del, men 
hade inte vart lika kul utan din hjälp med bl.a. assistans av CKMS och dylikt!
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5.2 Personlig slutreflektion: Stefan Valkola

För tre år sedan hade jag aldrig kunnat gissa att jag i mitt kandidatarbete skulle 
arbeta med 3d-animation i en animerad kortfilm. Jag visste att möjligheten att 
migrera mellan spel och film alltid fanns där men det var först under det sista 
året jag bestämde mig för att genomföra detta projekt. Vägen hit har varit lärorik 
både i framgång och motgång, i stora och små projekt såväl som inom och 
utanför studierna på BTH. Jag har tagit del av erfarenheter och kunskap från 
alla håll och kanter och insett var mina talanger ligger. I detta kandidatarbete 
har jag både fått använda dessa kunskaper samt utforska nya områden i ett 
mycket krävande projekt tillsammans med studiekamrat Jonny Stråle.

Det är med besvikelse jag erkänner för mig själv att projektet inte blev allt vi 
hade som mål att uppfylla. Givetvis talar jag om faktumet att vi inte hann 
färdigställa och publicera filmen. Även om inte slutprodukten blev vad vi hade 
hoppats på har vi dock fått ovärderlig erfarenhet av att arbeta med 3d-animation 
och allt vad det innebär. Att hantera projektet överhuvudtaget, att styra upp 
problem och prioritera arbetet har varit en ögonöppnare som vi antagligen inte 
kunnat erfara i bättre förhållanden. Vi tog oss an projektet med en ambitiös plan 
som täckte många svårigheter och eventualiteter. Det var tyvärr oförutsedda 
problem som gjorde planen ohållbar, något som vi hade kunnat undvika genom 
att tackla de främmande momenten först.

Vi är båda eniga om att vad vi borde ha gjort från första början borde ha varit att 
experimentera med karaktärsriggning från dag ett. Detta hade kunnat göras 
samtidigt som de tidiga designarbetet och hade antagligen även hjälpt oss med 
både manus och karaktärsdesign. Mycket av designarbetet kändes osäkert och 
drog ut på tiden då vi försökte förutspå möjliga tekniska begränsningar som vi 
kunde råka ut för senare i projektet, bland annat med karaktärsriggningen, och 
vår design blev lidandes av detta. När vi väl började arbeta med riggning i den 
senare halvan av projektet upptäckte vi att det fanns inspiration att finna även i 
enkla testanimationer, men det var då redan för sent för nya idéer. Jag tror 
också att det hade varit nyttigt för oss båda att kunna rotera mellan 
designarbete och riggning då vi ofta körde fast och kreativiteten gick i botten. 
Att kunna arbeta en timme med något rent tekniskt och logiskt som riggning 
hade varit mycket passande omväxling.

Några av besluten vi tog för att försöka rädda projektet har varit mycket 
intressanta för mig. Beslutet att kasta bort flera veckors designarbete var 
drastiskt men nödvändigt i det långa loppet. Det är mycket möjligt att vi hade 
kunnat göra ändringar i idén och kunnat behålla mycket av det tidigare arbetet 
men den sinnesstämning vi var i vid detta skede, missnöjda över att inte kunna 
genomföra filmidén på ”rätt sätt” och ovilliga att slakta det vi tyckte var bra 
gjorde att en fräsch start kändes bäst. Gnistan att fortsätta på ursprungsidén 
slocknade och det gick inte att tvinga fram kreativiteten. Det var en mycket 
nyttig erfarenhet att behöva tackla detta problem och jag tycker fortfarande att 
det var ett bra beslut.
I takt med att tiden började bli mer och mer dyrbar ändrades våran attityd. Jag 
upplever att både jag och Jonny är mer eller mindre perfektionister som gärna 
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putsar på detaljer och ser till att allt vi gör håller professionell standard. När 
presentationsdatumet började komma närmre behövde vi dock titta på vårat 
detaljarbete och inse att stor del av vårat noggranna arbete skulle gå obemärkt 
för folk som ser filmen. Ingen skulle någonsin märka om vi hade riggat våra 
karaktärer så pass bra att vi kan animera breakdancerutiner i slow motion eller 
om vi hade stoppat in högupplösta konservburkar med lustiga 
innehållsförteckningar. Det är sånt som vi som skapare kan uppskatta och vara 
stolta över men det tillför inget till filmen. Det var främst i de sista veckorna vi 
började ta genvägar för att hinna producera allt som kommer att synas tydligt i 
filmen och inget utöver detta. Det hade varit mycket hjälpsamt om vi gjort detta 
från början och med denna erfarenhet kanske vi kommer ihåg detta till nästa 
projekt.

Personligen har jag utvecklats som grafiker under detta arbete. Jag hade 3D-
vana sedan tidigare, mycket tack vare att jag ofta samarbetat med Jonny på 
olika projekt och lärt mig från honom, och i detta projekt fick jag ett utmärkt 
tillfälle att modellera en karaktär för första gången. Detta var också första 
gången jag haft möjlighet att ta fram konceptskisser, något som ligger mig i 
intresset då jag anser att 2D-grafik är mitt främsta område. Det var utmanande 
och lärorikt då detta är ett arbetssätt som sätter press på hastighet och 
kreativitet.

3D-animation är något jag möjligtvis kommer att studera vidare. Även om vi inte 
hann göra mycket rent animationsarbete under detta projekt har jag sedan långt 
tillbaka stort intresse för animation och grafik i rörelse i form av flashanimation. 
Animation i spel är också något som bara under de senaste åren har börjat 
utvecklas ordentligt och det finns alltid positioner för kompetenta animatörer 
bland spelutvecklare. Givetvis ser jag goda möjligheter inom både film och 
reklam att jobba heltid med animation. Det känns som ett spännande och klokt 
karriärsval och tack vare detta kandidatarbete har jag nu ganska bra förståelse 
för vad det kräver av mig som person.

Vad vi åstadkom under kandidatarbetet var både en bra teknisk grund med 
modeller och riggar samt två bra filmidéer. Jag kan inte svara på vad framtiden 
för projektet innebär för mig och Jonny nu när våra gemensamma studier är 
över men jag är ganska säker på att vi båda två kommer att återgå till detta 
projekt och plocka ut saker vi gillar och har användning för i våra respektive 
professionella arbeten. Om inte faktiskt material så finns det mycket inspiration 
att dra nytta av. Jag är fortfarande uppspelt över tanken att få se våra 
karaktärer och miljöer realiseras i någon form, vare sig det är i film, spel eller 
andra medium.

I denna reflektion har jag tagit upp en del saker jag är missnöjd över och en del 
saker jag känner mig nöjd med. Oavsett vad har hela arbetet varit mycket 
givande och jag har haft den bästa tänkbara kollegan under mina studier, Jonny 
Stråle. Tack för allt du lärt mig och tack för tre underhållande år. Jag önskar dig 
lycka till i dina framtida studier och arbete och allt vad livet innebär!
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Utgiven: 02/2005, Antal sidor: 256
ISBN10: 0321321782
ISBN13: 9780321321787

Autodesk 3D Studio Max
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=5659302

3ds Max utvecklades av Kinetix som senare slogs ihop med Discreet. Discreet  
blev sedermera del av Autodesk. Från och med version 8 heter programmet  
Autodesk 3ds Max och går under företaget Autodesk Media & Entertainment.

Animate.se
http://www.animate.se/

Animate.se är ett svenskt så kallat online-forum för internetbaserade 
diskussioner kring Autodesks produkter och närliggande/relaterade ämnen.  
Drivs av phpBB som är en forumprogramvara tillgänglig under “General Public  
License” (hädanefter “GPL”) och kan laddas ner från www.phpbb.com.

6.2 Ordlista och förklaring av Bransch-relaterade termer

3D
Akronym för 3'e dimensionen. Antyder på de tre dimensioner som i matematik 
ofta uttrycks som X, Y och Z. Vågrätt, lodrätt och djup i en visuell bild.

Modellering
En term som används för att beskriva den process där man konstruerar ett 
objekt i 3D.

Polygon
Namnet på ”byggsten” i konstruktionen av objekt i 3D.

Textur
Den visuella grafiken som omger en yta på ett objekt i 3D.

http://www.phpbb.com/
http://www.animate.se/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=5659302
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UVW unwrap / kartläggning
En digital teknik där man förklarar för datorn hur den ska applicera en textur på 
ett 3D-objekt.

Benriggning / Rigg 
Det arbete inom 3D som omfattar skapandet av ett ”virtuellt skelett” till ett objekt 
i animeringssyfte.


