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Examensarbete

Cinematic animation in a production pipeline

Tomas Tjernberg



Förord 

Mitt examensarbete utfördes under min projektanställning på reklam- och 
filmeffektsföretaget Framestore i London, från den 26:e mars till den 15:e maj 2009. 
Genom detta har jag fått en inblick i vad det innebär att vara en animatör i en stor 
produktions pipeline. Förutom att jobba med just animation så fick jag även jobba 
med modellering och riggning. Jag använde mig av Autodesk Maya till att lösa mina 
uppgifter men hade även hjälp av Framestores egenskrivna verktyg.

Jag har jobbat på en såkallad cinematic film för att promota ett kommande spel. På 
grund av att spelet inte släpps förrän i oktober 2009 så får jag tyvärr inte visa några 
intressanta och för mitt arbete relevanta bilder.

Jag vill tacka mina Animation Supervisors Nicklas Andersson och Mike Mellor för 
allt kunnande och stöd, samt Senior Producer Sarah Hiddlestone och Managing 
Director Helen Stanley för att ha gett mig möjligheten att jobba på Framestore.



Abstract 

This work will show how it is to work as an animator in the commercial department 
of Framestore, London. I will show the part of the pipeline that is relevant to me as an 
animator and I will display methods to as quickly as possible deliver correct 
animations. 

Sammanfattning

Detta arbete kommer att visa hur det är att jobba som animatör på Framestores 
reklamavdelning i London. Jag går igenom den del av pipelinen som är relevant för 
mig som animatör och jag kommer även att redovisa arbetsmetoder för att snabbast 
leverera korrekta animationer.

Framestore

* Framestore-CFC grundades 2001 när Framestore och ”The Computer Film 
Company” slogs ihop till ett företag. 2008 så togs CFC bort från företagsnamnet.

* Framestore är europas största företag för digitala visuella effekter. 

* Framestore har jobbat med visuella effekter för tv och film i över 20 år.

* 2008 vann Framestore en Oscar för ”Best Visual Effects” för filmen ”The Golden 
Compass”



Ordlista

Pipeline:                                           Struktur för hur arbetet ska genomföras från början till slut.

FX:                                               ”Effects” se Partikel/Fluidseffekter.

Partikel/Fluidseffekter:            Innebär oftast simuleringar av rök, eld och fasta partiklar.

Postproduktion:                                Arbetet med att i efterhand lägga ihop film med effekter och 
                                             färgkorrigering etc.

Modellering:                                    Att bygga 3d-objekt.

Riggning:                                         Att bygga skelett till karaktärer och lägga till kontroller för   
                                             animation.

Scen:                                                En öppnad fil från 3d-programmet Autodesk Maya.

Previz:                                             ”Pre-Visualization” en tidig förhandstitt på hur en film ska bli

Shot:                                                 Ett klipp ur en film. 

Offset:                                              Förskjutning i tid mellan två animationer.

Set:                                                   Ett attribut i 3d-programmet Autodesk Maya som kan liknas   
                                              med en behållare. 

Plugin:                                              Ett tillägg till ett program för att utöka dess funktioner.

Script:                                               Programkod som kan styra programfunktioner eller bygga upp 
                                              plugins.

Cacha:                                              Att spara ner data så att den sedan kan läsas utan att datorn   
                                              behöver beräkna om den.

Mesh:                                               Den geometrin som 3d-objekt är uppbyggd av.

Smootha:                                          Att släta ut en grov mesh genom att dela upp meshen i fler   
                                             segment. 



Playblasta:                                        En enkel film för att kunna se sin animation i realtid. 

Rendera:                                           Den process en dator går igenom för att skapa en sekvens bilder. 

Renderingsfarm:                              Ett stort nätverk av datorer som arbetar tillsammans för att  
                                             rendera snabbare.

Final Cut:                                         Ett program från Apple för videoredigering.

Blocka:                                            Den första grova processen för att skapa poser i en animation.

Pose to pose:                                   Att sätta ut nyckelposer i en animation innan man bryter ner den 
                                            till ett mer komplett flöde av poser.

Straight ahead:                                 Att animera utan att sätta ut nyckelposer. Att köra på frihand så 
                     att säga.

Timing och spacing:                        Bestämmer tillsammans tempot och hur saker rör sig från pose 
          till pose. 
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1. Introduktion 

1.1 Problemställning

Vilka metoder kunde jag som animatör använda för att snabbast matcha regissörens 
vision?

1.2 Bakgrund

Jag stötte snabbt på utmaningar i min roll som animatör. En utmaning för mig var att 
förstå och anpassa sig efter regissörens och kundens vision. För mig som var ny så 
gällde det att hitta metoder som fungerade för att matcha regissörens vision. 
   

1.3 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att visa hur det är att jobba som animatör i en 
professionell produktionspipline. Jag kommer att redogöra för alla steg i pipelinen 
som är relevanta för mig som animatör och visa vilket arbetsflöde som jag anser är 
effektivast för att svara på min problemställning. 

1



2. Genomgång av pipeline

2.1 Introduktion

Framestore har sett till att deras pipeline är så användarvänlig som möjligt. Allt är 
automatiserat så att den mänskliga faktorn tas bort från att döpa och spara olika 
versioner av filer. Animatörer, ljussättare, FX-folk och postproduktion jobbar mot 
samma system och kan lätt hitta det som behövs och se vem som jobbat på vad.

På Framestores filmavdelning så är arbetsuppgifterna fokuserade på vilken roll man 
har, dvs en animatör animerar och inget annat. På reklamavdelningen däremot så 
utnyttjas allas kunskaper till max eftersom teamen ofta är ganska små och 
tidsramarna är strama. 
   Som animatör på reklamavdelningen så jobbade jag även med modellering och 
riggning.

2.2 Referenssystem

Väldigt mycket inom Framstores pipeline byggde på att använda referenssystemet 
som finns i maya. Ett objekt som är importerat som en referens finns egentligen inte i 
scenen utan läses in från en referensfil. Det är ett mycket användbart system som 
tillåter ständiga uppdateringar att ske i flera scener utan att manuellt uppdatera saken 
i fråga i varje scen. Varje gång som man ändrar något i referensfilen så kommer det 
att uppdateras i alla andra scener som har den importerad som referens. 

Detta användes mest till riggar och kameror. I början så var riggarna väldigt simpla 
men allteftersom riggen byggdes på så uppdaterades riggarna i allas scener utan att 
det som redan var animerat förstördes.

Om kamerarörelsen behöver ändras i min scen så importerade jag kameran från 
referensen till min scen och därefter kunde jag ändra kamerarörelsen. 
    Det som var viktigt att göra efter det var att exportera tillbaka den ändrade 
kameran till dess ursprungliga referensfil. Då kunde jag ta bort den ändrade kameran 
i min scen och sedan importera den uppdaterade kameran som referens åter igen.
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2.3 Story och Previz

Det var väldigt viktigt för mig som animatör att förstå och sätta mig in i karaktärerna 
och verkligen förstå vilka dom var för att de skulle agera rätt. En del karaktärer hade 
attribut som berättade en egen story eller som kom att påverka hur karaktären skulle 
röra sig. Som animatör fick jag även riktlinjer från regissören hur sinnesstämningen 
hos karaktären skulle vara och hur karaktären skulle bete sig. Det gällde att ta in allt 
det och sedan själv bilda sig en uppfattning om hur karaktären skulle vara. 

En concept artist gjorde skisser på alla karaktärer och tog tillsammans med producent 
och regissör fram ett bildmanus som monterades upp på en vägg och satt där hela 
projektet. När ändringar skedde i storyn eller projektet så arbetades bildmanuset om.  

Efter bildmanuset var klart så gjordes en previz av hela filmen. Previzen är en 
förenklad representation av filmen och den gjordes snabbt med enkla modeller och 
simpel geometri, det viktiga med previzen i detta skede var layouten som bestämde 
kamerarörelserna. Det var previzen som sedan användes som grund när det var dags 
för oss animatörer att sätta igång och animera. 

2.4 Shots

Previzen delades upp i shots som sparades ut i mappar, ett shot per mapp. Varje shot 
organiserades så att all geometri och kameran separerades och sparades i varsin egen 
fil. 
   Genom att göra detta så kunde scenen med geometri öppnas och kameran kunde 
sedan importeras som referens utan att man kunde råka ändra på kamerarörelsen av 
misstag.   

Alla shots delades upp mellan animatörerna. Oftast ansvarade man själv för att göra 
all animation i de shots man fått men ibland så delades vissa shots mellan flera 
animatörer. Oftast gällde det att en animatör animerade huvudkaraktären i shotet och 
en annan animatör animerade bakgrundskaraktärer.

2.5 Cycles

Till shots som innehöll stora folkmassor så behövdes cycles. Cycles är animationer på 
mellan 100 och 200 frames som går att loopa. Med hjälp av ett av Framestores 
egenskrivna crowdscript så placerades cycles slumpmässigt ut på ett definierat 
område med en slumpmässig offset. Varje cycle fick slumpmässigt olika 
karaktärsmodeller med olika uppsättningar kläder för att bryta upp folkmassan och få 
den att se naturlig ut. 
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2.6 Riggar

Alla riggar till mänskliga karaktärer var byggda på exakt samma sätt med samma 
kontroller. Vi som animatörer behövde inte lära känna en ny rigg när vi bytte till en 
annan karaktär. Givetvis så hade vissa karaktärer egna attribut som krävde att 
ytterligare kontroller hade adderats till riggen. 
   Detta var också väldigt praktiskt då animation kunde överföras mellan olika 
karaktärer på ett väldigt smidigt sätt. 
   Varje rig hade ett set för att exporta animation som hette ”animCTRL_set”. I det 
setet så fanns alla riggens animationskontroller. Alla kontroller hade samma 
namngivningssätt, till exempel så hette kontrollen för  huvudet ”head_mainCTL”. 
Detta gällde alltså alla riggar för alla karaktärer. 
   Genom att alla riggar var byggda på det sättet så kunde ett av Framestores 
egenskrivna plugins exportera och importera animation från en rig till en annan 
genom en simpel namnmatchnings procedur.
   På samma sätt så fanns det ett set som hette ”meshCache_set”. Detta set innehöll all 
geometri som skulle kunna cachas.

2.7 Cache

När jag var färdig med mina animationer så skulle allt cachas för att senare användas 
av ljussättare och FX folk. På det viset så kunde ljussättaren jobba med att ljussätta 
min animation utan att datorn behövde beräkna animationens rörelser varje gång då 
datorn bara behövde läsa animationen från cacheminnet.

2.7.1 Mesh cache

Mesh cache sparades ut för alla modeller för att senare användas i shading, 
ljussättning och rendering. Detta var den slutgiltiga meshen som dock smoothades i 
renderingen om det behövdes.

2.7.2 FX cache

FX cache sparades ut för alla modeller som skulle ha partikel- och fluidseffekter 
tillagda. FX cachen generade en lowres mesh för att den skulle vara så lätt som 
möjligt när simulationer skulle interagera med den. 
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2.8 CommSaver

Kärnan i pipelinen var Framestores egenskrivna plugin CommSaver. Jag tänker inte 
gå in på hur den fungerade i detalj men jag kommer att ge en överblick på vad den 
hanterade. Det bästa med den förutom att allt som vi behövde var samlat i ett verktyg 
var att den hade en automatiserad versionshantering. Den ersatte några av Mayas 
egna funktioner och huvudfunktionen byggde på två lägen, antingen ”save” eller 
”load”. 

2.8.1 Save

I detta läge så fanns förutom save; funktioner för att exportera scener eller valda 
objekt, exportera animationer, spara meshcache och Fxcache, playblasta animationer 
och funktioner för att skicka sina scener till rendering på Framestores renderingsfarm.

2.8.2 Load
   
I detta läge fanns förutom load; funktioner för att importera objekt och scener både 
normalt eller som referenser, välja att se och ladda tidigare sparade versioner och se 
på alla playblast och renderingar som gjorts för alla versioner samt att ladda in 
exporterade animationer. 

2.9 Edit

För att hela tiden ha en uppdaterad version av filmen så skapades en edit. Från början 
så var det bara previzen men allteftersom shots arbetades på så byggdes en 
uppdaterad version av filmen upp. 

Editen uppdaterades på ett väldigt smart sätt. Den låg i en allmän Final Cut station 
som var uppkopplad mot renderingsfarmen. Alla kunde gå dit och kolla vad som 
hände med projektet och vad som behövdes arbetas på. Varje gång jag som animatör 
hade uppdaterat ett shot så skickade jag det till renderingsfarmen och skickade sedan 
det utrenderade materialet vidare till Final Cut stationen via CommSavern. 
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3. Arbetsflöde

3.1 Research

För att kunna leverera animationer som passar in i storyn så var det viktigt för mig att 
sätta mig in i vad bildmanuset hade att berätta. Jag ville få en överblick över vad som 
hände bildmässigt. 
   Jag tog del av den information som vi fått för karaktärerna för att förstå dem och för 
att kunna agera som dem. En del karaktärer hade verkliga förebilder och då kunde jag 
göra research på hur de såg ut och rörde sig i verkligheten. 
   Därefter så studerade jag previzen för att ytterligare förstå rörelsen i filmen genom 
att se hur kamerarörelserna var upplagda. En annan viktig sak var framing av 
karaktärer och objekt, dvs hur de ska vara placerade i bild för att göra bilden 
intressant.

När regissören sett previzen så fick vi alla kommentarer på alla shots. För mig var det 
viktigt att läsa igenom kommentarerna för alla shots och inte bara de som jag hade 
fått tilldelat till mig. Detta för att jag inte skulle missa någon röd tråd eller detalj som 
kunde influera mina animationer och binda ihop allt bättre. Detta gällde speciellt de 
shots som var precis innan och precis efter mina shots.

Genom att göra detta så hade jag en egen vision av det som skulle hända och kunde 
gå vidare till att börja leta referensmaterial till det jag skulle animera. Oftast så var 
olika sökmotorer [1] på internet det bästa sättet att snabbt hitta det man sökte.  Men 
ibland måste man skapa sina egna referenser genom att till exempel filma sig själv 
när man rör sig på det sätt som man ska animera. Ett annat väldigt bra verktyg för 
referenser när jag skulle animera ansiktsuttryck var en helt vanlig spegel.
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3.2 Animationsmetoder 

Jag använde mig av två olika metoder när jag animerade för att leverera ett korrekt 
resultat så snabbt som möjligt. 

3.2.1 Metod 1 

Om shotet eller cyclen var av sådant slag att karaktären agerade mycket och använde 
ett större spann av poser eller förflyttningar så blockade jag ut min animation med 
metoden pose to pose [2] för att få ut korrekt poser. 
   Om karaktären däremot var mer statisk i sina rörelser eller helt enkelt mindre 
komplex så animerade jag mer med metoden straight ahead [2]. Jag passade på att 
lägga ner tid på att få min timing och spacing [3] rätt från början och jobbade även på 
detaljer för att göra animationen mer livfull och intressant. 

När jag väl lämnade från mig ett första utkast animerat med denna metod så var den i 
stora drag klar. Givetvis behövde den finputsas men jag hade jobbat tillräckligt på 
den för att jag skulle vara nöjd och att den matchade den vision som jag hade fått.

3.2.2 Metod 2

Här så använde jag mig av samma initiala teknik som i metod 1 dvs både av pose to 
pose och straight ahead men eftersom jag i denna metod jobbade mer metodiskt så 
blockade jag oftast ut animationen grovt i pose to pose från början till slut. Därefter 
satte jag ut mina blockade poser med bättre timing och spacing. Till skillnad från 
metod 1 så undvek jag att i denna jobba på detaljer som t.ex händer tills jag fått ett 
tecken på att regissören var nöjd.

När jag lämnade ifrån mig ett första utkast animerat med denna metod så hade den en 
bit kvar innan den var klar eftersom jag väntade tills regissören fått säga sitt innan jag 
fortsatte att bygga vidare på den. 

3.3 Feedback

Efter regissören kollat igenom editen med allas utkast så fick vi uppdaterade 
kommentarer på alla shots. Då kunde jag se vad regissören gillade och inte gillade 
och vad jag behövde ändra i mina shots. 
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3.4 Finjusterande

När jag hade listan med regissörens kommentarer så var det bara att ändra och 
finjustera tills jag kunde checka av allt på listan och sedan skicka ett nytt utkast till 
editen.
   En ny lista med kommentarer kom och därefter var det bara att upprepa tills listan 
kom tillbaka utan kommentarer. 

4. Resultat

4.1 Gemensamt för alla metoder 

• Sätta mig in i vad bildmanuset har att berätta. 

• Studera previzen och förstå rörelserna genom filmen.

• Läsa igenom regissörens kommentarer och förstå vad som gäller för varje shot. 
Inte bara för de shot som jag ska jobba på då man lätt kan missa en röd tråd 
genom storyn.

•Vad hände i shotet innan och vad händer i shotet efter det som jag ska jobba på. 

4.2 Metod 1 – Lita på och animera efter min egen vision

• Blocka ut min animation i pose to pose eller använda straight ahead beroende 
på typ av animation. 

• Lägga ner tid på att få min timing och spacing rätt från början.

• Jobba på detaljer för att göra animationen mer livfull och intressant.

4.3 Metod 2 - Animera snabbt och lämna detaljer 

• Blocka ut animationen grovt i pose to pose från början till slut.

• Sätta ut mina blockade poser med bättre timing och spacing.

• Undvika att jobba på detaljer som t.ex händer innan regissören sagt sitt.

• Leverera ett första utkast relativt snabbt

8



5. Diskussion  

5.1 Metod 1 

Denna metod var den roligaste metoden att animera efter och den kunde mycket väl 
ge snabbast resultat. Men det berodde förstås på om jag lyckats animera som 
regissören hade tänkt sig eller om regissören helt enkelt gillade min tolkning. 
   Om regissören däremot inte gillade min tolkning och ville gå i en annan riktning så 
hade mycket tid gått till spillo då animation enligt denna metod kunde ta längre tid.

5.2 Metod 2

Genom att animera grovt och enkelt så gick det betydligt snabbare att leverera ett 
första utkast på ett shot och sedan börja på nästa shot, göra likadant där, och sedan 
börja på nästa osv.
  När regissören gick igenom min animation så kunde jag fortsätta att bygga på den 
eller snabbt ändra min animation om han ville ta den i en annan riktning. Dock så 
hade jag efter det första utkastet mer kvar att animera med denna metod än med 
metod 1 men efter att regissören fått säga sitt så kunde jag snabbt bygga vidare på 
animationen och veta att jag var på rätt spår för att matcha hans vision.

Slutsatser

I en stor produktion så gäller det att jobba effektivt och inte spilla bort tid i onödan. 
Metod 2 är därför ett säkert kort som tar ens animation till regissörens vision speciellt 
om man som jag saknar den erfarenhet som animatörer med flera år i branschen har.
  I addition till att metod 2 är ett säkert kort så hinner man animera på fler shots under 
samma tid som man hinner animera ett shot med metod 1. Och har man dessutom 
animerat fel med metod 1 så står man nästan på ruta noll igen eftersom all 
detaljanimation måste kastas bort när man går tillbaka till blockningsstadiet igen.

En kombination av dessa metoder fungerade bra för mig under min tid på Framestore.
Vid tekniskt svår animation eller när jag var osäker på min vision så använde jag mig 
av metod 2. Men om jag var säker på regissörens vision eller om animationen var 
enklare så använde jag metod 1 eftersom att ändra den enklare animationen ändå inte 
skulle vara så tidskrävande.

I framtiden när jag har mer erfarenhet så kommer jag förmodligen att kunna använda 
en animationsteknik mer riktad mot metod 1. Men att animera detaljer för tidigt är 
fortfarande ingen bra idé.
Mitt examensarbete har gett mig enormt stora erfarenheter på väldigt kort tid och jag 
känner mig starkare i min position som animatör och jag vill återigen tacka Nicklas 
Andersson och alla på Framestore som har givit mig chansen att jobba med er! 
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