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Förord 
 
Jag har under examensjobbsperioden arbetat med animation och hjälpt till med 
diverse andra uppgifter i en grupp av andra elever. Gruppen bestod av Martin Olsson, 
som gjorde omgivning, uv-mappning och texturering, Mattias Utterström, som gjorde 
bakgrunden i 2.5D, Therese Jansson som gjorde partiklar, renderingslager och 
efterbearbetning och Lukas Grochowski som gjorde animationerna tillsammans med 
mig. Vi producerade en trailer till ett webbaserat spel som North Kingdom utvecklat 
tillsammans med Disney. North Kingdom är ett företag baserat i Skellefteå som 
främst arbetar med kampanjer, spel och olika interaktiva sajter ämnade att visas på 
Internet. Spelet heter ”The Great Piggybank Adventures”1, och släpptes i slutet av 
april. Trailern hade först en deadline satt något senare under vecka 19, men denna 
blev förskjuten till den 1 juni 2009. 
 
Jag har valt att inrikta mig på hur en kund, i detta fall North Kingdom och Disney, vill 
ha animeringar utförda, och hur man gör detta efter deras storyboard, anvisningar och 
åsikter. 
 
 
Tack till: 
 
Johannes, Lucian och Linus på North Kingdom som fick mig att känna mig hemma på 
företaget, samt deras konstruktiva kritik som hjälp mig genom projektet. 
Jag vill också tacka Lukas, Martin, Mattias och Therese som ingick i gruppen som 
utförde detta projekt. För att de stod ut med mig och hjälpte mig att göra ett så bra 
jobb som möjligt. Jag vill även speciellt tacka Angelica Lindvall för hon hjälpt mig 
med denna rapport och gett mig stöd genom hela projektet. 
 
 
 

                                                
1 www.greatpiggybankadventure.com 

http://www.greatpiggybankadventure.com


 

Abstract 
 
My goal in this essay is to describe how to animate so that the customer is satisfied. 
What kind of impact does the customer have on the process? What do I need to think 
about? The project we undertook was to make a trailer for a game that North 
Kingdom developed for Disney. What went well in the project and what did not? 
What could have been done differently? I go through the basic principles of animation 
and what they are used for. I describe my tasks, how I solved them and what I learned 
during the thesis work. During the project, we had some problems, particularly when 
we had to make a bend on the ground. We used a so called bend deformer that added 
a lot of time to the rendering. If I would go back to the beginning of the project, I 
would not have used a bend deformer. I describe this and other problems and explain 
what impact they had on the project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Mina mål i denna uppsats är att beskriva hur man animerar så att kunden blir nöjd. 
Vad har kunden för inverkan på processen? Vad ska man tänka på? Projektet vi 
genomförde var att göra en trailer till ett spel som North Kingdom utvecklat till 
Disney. Vad gick bra i projektet? Vad gick mindre bra? Vad kunde ha gjorts 
annorlunda? Jag går igenom de grundläggande principerna inom animation och vad 
de används till. Jag berättar vad jag haft för uppgifter, hur jag löste uppgifterna och 
vad jag lärt mig under examensjobbet. Under projektets gång hade vi några problem, 
bland annat när vi skulle ha en böjning på marken. Vi använde då en så kallad bend 
deformer vilket gjorde att renderingen tog mycket längre tid. Hade jag gjort om 
projektet från början hade jag inte använt en sådan. Detta och andra problem går jag 
igenom, och beskriver vad de hade för inverkan på projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Animering, North Kingdom, Disney, animeringsprinciper 
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1 Introduktion 
 

1.1 Problemställning 
 
Under mitt examensarbete ställer jag mig följande fråga: 
Hur animerar man karaktärer enligt en kunds önskemål och storyboard? 
Frågeställningen uppkommer eftersom kunden har specifika tankar och föreställningar 
om hur karaktärerna ska röra sig och bete sig. Detta är viktigt då animeringarna även 
ska ha en särskild stil då arbetet är förknippat med Disney. 
 

1.2 Bakgrund till problemställningen 
 
Vi fick i uppgift att skapa en trailer som var baserad på ett brädspelsliknande spel 
vilket North Kingdom utvecklat till Disney. Deras syfte var att skapa bättre kännedom 
hos unga människor om hur man hanterar pengar på ett bra sätt. Detta genom att spara 
för att uppnå mål, och genom att visa hur inflation och andra aspekter påverkar 
sparandet. Trailern skulle visa de huvudsakliga momenten i spelet och introducera de 
karaktärer som var med.  
 
Handlingen gick ut på att man först ser en väg med rutor som leder inåt i bilden, där 
sedan en stor tärning kommer fallande från himlen. Fyra barn kommer sedan in och 
räknar på tärningen för att sedan springa så många rutor längs vägen som tärningen 
visar. En handlare kommer sedan inkörandes för att sälja en sak till barnen. Efter att 
handlaren har sagt adjö och kört iväg, springer barnen vidare och möter på vägen tre 
grisar som i spelet representerar tre banker med olika ränta. Barnen kastar mynt åt 
grisarna som blir glada. Strax därefter kommer ett luftskepp in i bilden och sänker ner 
en stege. Samtidigt kommer en ylande varg in i bilden, som i spelet står för 
inflationen. Barnen går upp för stegen, men det sista barnet stannar halvvägs upp för 
att locka på grisarna. De hinner i sista stund ta sig till barnets famn innan vargen 
försöker hoppa och fånga dem. Luftskeppet far iväg och kvar är vargen som ylar mot 
himlen. Kameran följer vargens ylande upp mot himlen för att sedan komma ifatt 
luftskeppet som åker mot fjärran där de olika drömmålen är. 
 
Mitt intresse för animation väcktes först nyligen då jag arbetade med mitt 
inriktningsprojekt. Där animerade jag ett monster som slår sönder balkonger. Jag har 
dock alltid uppskattat animation eftersom animering ger stora intryck på både mig 
själv och publiken. Jag kände därför nu att jag var redo att fortsätta utforska 
animering och hur man gör dessa på ett bra sätt så att både jag och kunden blir nöjd 
med slutresultatet. För att uppnå ett bra slutresultat finns ett antal grundprinciper som 
man utgår ifrån. Men hur applicerar man de principerna bäst och vad måste man tänka 
på? Vad är extra viktigt och vad tycker kunden behövs/inte behövs? 
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1.3 Syftet med arbetet 
 
Syftet med detta arbete är att svara på vad som är viktigast när man animerar 
karaktärer, vad kunden har för inverkan på processen och hur man uppfyller deras 
önskemål. Detta för att bli bättre animatör och för att kunna utveckla min egen stil och 
det arbetssätt som passar mig bäst. 
 

1.4 Förkortningar och ordförklaringar 
 
Rendering = Att göra bilder av 3D-objekt för användning i till exempel film. 
Storyboard = En serie bilder som beskriver till exempel hur en filmscen utspelas. 
Uv-mappning = Ett sätt att bestämma hur en textur ska fördelas över en geometri. 
Blendshapes = En teknik för att förändra geometri per vertris. Används ofta vid 
ansiktsanimation.  s.14 
Vertris  = En punkt som beskrivs i X-, Y- och Z-led i en 3D-värld. 
Fps = Bildrutor per sekund. s.17 
Pipeline = Riktlinjer för hur man arbetar i ett projekt. s.19 
 
 

2 Genomförande / Material och Metoder 
 
Jag tänker här gå igenom de 12 grundläggande principerna inom animation2 och 
samtidigt ge exempel på hur de används i olika sammanhang, och sedan berätta om 
hur jag har använt dem i The Great Piggybank Adventure-trailern. 
 

2.1 Squash och Stretch 
 
Den viktigaste principen är ”squash och stretch”. Syftet är att ge en känsla av tyngd 
och flexibilitet till tecknade objekt. Det kan användas på enkla objekt som exempelvis 
en studsande boll, eller mer komplicerade konstruktioner som kroppar, ben, armar 
eller till och med ansikten. Om man överdriver denna princip kan det ge en komisk 
effekt, men om man ska animera något som ska se verkligt ut är det viktigaste att 
objektet inte förlorar sin volym när det trycks ihop och dras ut. Om till exempel en 
boll ska dras ut på längden måste den också krympa på bredden för att behålla sin 
volym. 
 
Ett exempel på när ”squash och stretch”(figur 1) kan användas är när en tecknad 
karaktär ska hoppa. Han måste först ta sats, då trycker han ihop sig. När han sedan 
tryckt ifrån dras hela hans kropp ut för att få fart i hoppet. 
 

                                                
2 Från: Wikipedia, 12 basic principles of animation. 



3 

 
Figur 1: Exempel på squash(ovan) och stretch(nedan). 

 
 

2.2 Förväntan 
 
”Förväntan” (figur 2) används för att förbereda publiken på att något ska hända, och 
för att göra animationen mer realistisk. Till exempel så måste en ballerina böja på 
knäna innan hon hoppar, och en golfare måste svinga sin klubba bakåt innan han slår 
iväg bollen. Tekniken kan också användas för mindre fysiska handlingar, som när en 
karaktär tittar utanför bildrutan i förväntan på att någon ska komma fram, eller att 
fokusera på ett objekt som han ska ta upp. 
 

 
 
Figur 2: En basebollspelare gör sig redo att kasta genom att föra armen bakåt i 
förväntan. 
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För att skapa en effekt kan man också utelämna ”förväntan” hos karaktärer, där man 
annars hade väntat sig det. Resultatet blir ett antiklimax som förvånar tittaren, och kan 
ofta skapa en mer komisk känsla i scenen. Detta kallas ofta för ett överaskningsskämt. 
 
 

2.3 Iscensättning 
 
Principen liknar den inom teater (figur 3) och film. 
Syftet är att leda publikens uppmärksamhet, och att 
göra det klart vad som är det viktigaste i scenen, 
vad som händer och vad som kommer att hända. 
Johnston och Thomas definierade detta som 
”presentationen av en idé så att den är helt och 
omisskänneligt klar”, antingen om idén är en 
handling, en personlighet eller en känsla.  
 
Detta går att skapa på olika sätt, som placeringen av 
en karaktär i en scen, användandet av ljus och 
skugga, och vinkeln och placeringen av kameran. 
Det väsentliga i principen är att få fokus på det som 
är viktigt, och undvika onödiga detaljer. 
 
 

Figur 3: Exempel på iscensättning inom teater. 
 

2.4 Rakt på handling eller pose till pose 
 
Det finns två olika tillvägagångssätt till att teckna själva animationen. ”Rakt på 
handling” betyder att teckna bildruta för bildruta från början till slut, medan ”pose till 
pose” innefattar att man börjar med att teckna några keyframes, dvs. de bildrutor som 
har de viktigaste poserna, och sedan fylla i de bildrutor som är emellan senare. ”Rakt 
på handling” skapar mer flytande, dynamiska rörelser, och är bättre för att skapa mer 
realistiska sekvenser. En nackdel med denna teknik är att det är svårt att bibehålla 
proportionerna, och att skapa mer exakta, övertygande poser genom animationen. 
”Pose till pose” fungerar bättre till scener med mer dramatik och känslor, där 
kompositionen och var handlingen utspelar sig spelar större roll. En kombination av 
dessa två används ofta inom animation. 
 
Datoranimation tar bort problemen i ”rakt på handling” med att proportionerna kan 
ändras, men ”pose till pose” används fortfarande för att lättare få rätt komposition. 
Användandet av datoranimation gör att datorn själv fyller i sekvenserna mellan 
poserna, men det är fortfarande viktigt att se över denna process, och applicera de 
andra principerna. 
 
 



5 

2.5 Follow through och överlappande handling 
 
Dessa två tekniker som går hand i hand, hjälper till att göra rörelser mer realistiska 
och för att ge intrycket av att karaktärerna följer fysikens lagar. ”Follow through” 
betyder att separata kroppsdelar fortsätter röra sig efter att karaktären stannat. 
”Överlappande handling” är när kroppsdelar fortsätter åt samma håll när en karaktär 
byter riktning. En tredje teknik är ”tröghet” (figur 4), när en karaktär börjar röra sig 
och delar av honom tar några bildrutor för att komma ikapp. Dessa delar kan vara 
”döda” delar som till exempel kläder, antennen på en bil eller kroppsdelar som armar 
eller hår.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Exempel på tröghet. 
 

På en mänsklig kropp är bröstkorgen kärnan medan armar, ben, huvud och hår är 
bihang som normalt följer bröstkorgens rörelser. Kroppsdelar med mycket hud, som 
till exempel stora magar och bröst, eller det lösa skinnet på en hund, är mer benägna 
att röra sig än benigare kroppsdelar. Även här blir resultatet mer komiskt om man 
överdriver tekniken, medan mer realistisk animation måste tajma handlingen exakt, 
för att få ett övertygande resultat.  
 
Thomas och Johnston utvecklade här en princip som kallas ”stilla rörelse”. En 
karaktär som inte är i rörelse kan visas helt stilla. Detta görs ofta, speciellt om man 
vill dra uppmärksamheten till den huvudsakliga handlingen. Men enligt Thomas och 
Johnston gav detta ett dystert och livlöst resultat, och borde därför undvikas. Till och 
med karaktärer som sitter stilla kan visa någon sorts rörelse, som till exempel att 
bröstkorgen rör sig på grund av att karaktären andas. 
 

2.6 Sakta in och sakta ut 
 
Rörelser av den mänskliga kroppen, och de flesta andra objekt, behöver tid för att 
accelerera och sakta ner. Därför ser en animation bättre ut om den har fler bildrutor i 
början och i slutet av en rörelse, och mindre i mitten. Den här principen gäller för 
karaktärer som rör sig mellan två extrema poser, som till exempel från sittande till en 
stående pose, men också för ”döda” objekt i rörelse, som en studsande boll(figur 5). 
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Figur 5: (nedan)En studsande bolls bildrutor som visar hur den saktar in och saktar ut. 

 
 

2.7 Bågar 
 
De flesta människors och djurs rörelser äger rum efter en kurvad bana(figur 6), och en 
animation borde efterlikna detta för att dessa rörelser ska se realistiska ut. Detta kan 
tillämpas på en lem som roterar efter en led, eller ett kastat objekt som rör sig i en 
böjd bana genom luften. Undantaget är mekaniska rörelser, som i normala fall rör sig i 
raka linjer. 
 

 
Figur 6: (ovan) Exempel på hur en kurvad bana kan se ut på ett mänskligt huvud. 
             (nästa sida) Visar hur bågar kan se ut applicerat på en animation. 
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2.8 Sekundära händelser 
 
Att lägga till sekundära rörelser till den huvudsakliga handlingen ger en scen mer liv, 
och kan hjälpa till att förstärka den huvudsakliga handlingen. En gående person kan 
samtidigt svinga armarna eller ha händerna i fickorna, han kan prata eller vissla, eller 
så kan han uttrycka känslor via ansiktsuttryck. Det viktiga med ”sekundära händelser” 
är att de förhöjer, snarare än tar fokus från den huvudsakliga handlingen. Om det tar 
bort fokus är det bäst att låta bli att lägga till ”sekundär handling”. Under dramatiska 
rörelser blir ansiktsuttryck ofta svåra att se. I såna fall är det bäst att ha 
ansiktsuttrycken i början och i slutet, istället för under själva rörelsen. 
 

2.9 Tajming 
 
”Tajming” är i själva verket två koncept. ”Fysisk tajming” och ”teatralisk tajming”. 
Det är viktigt både för den fysiska realismen, och för berättandet att ”tajmningen” är 
rätt. Korrekt ”tajming” gör att objekt ser ut att följa fysikens lagar. Till exempel hur 
tungt ett objekt verkar när det blir knuffat. ”Teatralisk tajming” är mindre teknisk, och 
utvecklas mest genom erfarenhet. Det kan vara ren komisk ”tajming”, eller att 
uttrycka djupa känslor. Det kan också vara ett sätt att visa en karaktärs personlighet. 
 

2.10 Att överdriva 
 
”Att överdriva” är en effekt som lämpar sig speciellt för animation, eftersom en 
perfekt imitation av verkligheten kan se statisk och dyster ut i tecknad film. Hur 
mycket man ska överdriva beror på om man vill efterlikna verkligheten eller uppnå en 
speciell stil, som till exempel en karikatyr (figur 7) eller en mer artistisk stil. Den 
klassiska definitionen av ”att överdriva”, som Disney använde sig av, var att göra 
realistiska animationer nära verkligheten, men presentera det på ett vildare, mer 
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extremt sätt. Andra former av ”att överdriva” kan innebära övernaturliga eller 
surrealistiska förändringar på karaktärers utseende, eller element i själva berättelsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Exempel på hur en karikatyr kan 
se ut. 

 
Det är viktigt att hålla effekten på en viss nivå och balansera de överdrivna elementen 
mot varandra, för att undvika förvirring och för att publiken inte ska bli för 
förbluffade. 
 

2.11 Utmärkt tecknande 
 
Principen bakom ”utmärkt”, eller ”bra tecknande”, betyder att samma principer som 
akademiska konstnärer har, också gäller för animatörer. Tecknaren måste förstå 
grundläggande anatomi, komposition, vikt, balans, ljus och skugga med mera. Det 
innebar för klassiska animatörer och ta konstnärslektioner och att skissa av 
verkligheten. En speciell sak som Thomas och Johnston varnade för var att skapa 
”tvillingar”: karaktärer vars vänster och högersida speglade varandra, vilket gör att de 
ser livlösa ut. Moderna datoranimatörer behöver i teorin inte teckna alls, men deras 
arbete kan ändå dra stor nytta av en grundläggande förståelse av dessa principer. 
 

2.12 Dragningskraft 
 
”Dragningskraft” hos en tecknad karaktär motsvarar vad man skulle kalla karisma hos 
en skådespelare. En karaktär som är tilltalande behöver inte nödvändigtvis vara 
sympatisk, skurkar eller monster kan också ha ”dragningskraft”. Det viktiga är att 
tittaren känner att karaktären är verklig och intressant. Det finns flera trick för att få 
en karaktär att nå ut till publiken. Till exempel för att skapa omtyckta karaktärer 
(figur 8) är det effektivt med ett symetriskt eller bebislikt ansikte. 
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Figur 8: 
Exempel på hur 
man kan skapa en 
omtyckt karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.13 Beskrivning av mitt arbete 

2.13.1 Starten 
 
Allt började med att vi hade ett möte med North Kingdom om vad projektet skulle gå 
ut på. Där fick vi reda på att det var en trailer till ett spel som North Kingdom 
utvecklat till Disney. Vi gick igenom riktlinjerna och vad de hade för tankar kring 
uppdraget. Linus Nilsson gick igenom strukturen bakom projektet. Vd:n David 
Eriksson var med för att vi tillsammans skulle hitta ett bra arbetssätt framöver. En 
storyboard var redan gjord av regissören Ted Kjellsson som också var med för att ge 
sina synpunkter. Vi bestämde också att vi skulle ha avstämningar varje tisdag och 
torsdag. 
 
Vi fick reda på vad som skulle ingå i trailern och diskuterade vad som skulle komma 
att göras nytt utöver det material som redan var gjort till spelet. 
Därefter delade vi upp arbetsuppgifterna, och eftersom jag är intresserad av animering 
tog jag på mig att animera vissa karaktärer och objekt. 
 
Här är en lista på mänskliga karaktärer och de olika objekt jag animerade: 
 

• En tärning som blir kastad 
• Van som öppnar bakdörrar med olika hyllor 
• Handlare som säljer ett objekt 
• Varg som ylar och försöker fånga grisar 
• Luftskepp som åker mot fjärran 
• Kameran och rörelse på världen 
• Handlaren kör Van’en 
• Pre-visualisation 
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Därefter satte vi oss ned och gjorde en preliminär planering för varje person och vad 
denne skulle göra varje vecka. Till en början skulle vi också göra en teaser, vilket 
Lukas också började på, men den blev senare skrotad efter önskemål från Disney.  
Vi skapade ett privat forum genom skolan, där vi kunde få kritik och funderingar.  
För att få en uppfattning om hur trailern skulle se ut började Lukas göra en Pre-
visualisation, som jag senare slutförde.  
 

2.13.2 Produktionen 
 
Jag tänker nu gå igenom mitt arbetsflöde. Hur jag arbetar för att göra mina 
animeringar från början till slut, med de principer jag gått igenom. 
 

 
Figur 9: En 
bild från 
story-
boarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi fick som sagt en storyboard (figur 9)3 att jobba efter, så att vi fick en uppfattning 
om hur regissören Ted ville ha det. Mitt arbetsflöde såg oftast ut så att vi gick igenom 
tillsammans hur lång tid varje händelse ungefär skulle ta. Sedan började jag leta efter 
referenser.  
 
När det gällde tärningen testade jag först att göra en väldigt simpel tärning i Maya, för 
att sedan göra den dynamisk och med de krafter som behövdes för att tärningen skulle 
se ut som att den var kastad. Därefter tittade jag hur en riktig tärning kan se ut när den 
blir kastad, och använde sedan det jag sett för att ”blocka ut” de grundläggande 
rörelserna, eller poserna, utan några bildrutor emellan. Detta är hur man börjar när 
man använder principen ”Pose till pose”. I det här stadiet ser allting väldigt hackigt ut. 
När jag fått något som ser ut att stämma efter känslan jag vill ha, fyller jag i 

                                                
3 För att se hela storyboarden, se bilaga 1. 
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bildrutorna mellan poserna, så att det blir mjukare rörelser. Tärningen gick väldigt 
snabbt att animera eftersom det är ett objekt som inte är så komplicerat. 
 
När det gäller svårare objekt, som vargen till exempel, börjar jag likadant som med 
tärningen genom att hitta referenser. I det här fallet hittade jag inga bra, utan bestämde 
mig för att filma mig själv, och Mattias i gruppen, göra de rörelser som vargen gör 
(figur 10). 
 

 
 
Figur 10: Jag använde de bästa poserna (ovan) och applicerade dem på vargen(nedan).  
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Så här långt är det likadant som med tärningen, men efter att man ordnat alla 
bildrutorna mellan poserna, måste man sedan titta på hur man kan applicera de 
principer jag tidigare gick igenom. 
 
Som jag skrev tidigare är ”squash och stretch” det viktigaste att få rätt. Jag fick 
överdriva den här principen för att det inte skulle bli för seriöst. Vargen skulle ju 
hoppa och dimpa ner i marken med en duns, men det skulle ändå se roligt ut. 
 
De flesta av principerna går ihop med varandra när man lägger på dem på sina 
karaktärer. När vargen ska hoppa till exempel, gäller både ”förväntan” i och med att 
han måste ta sats inför att hoppa, och att han trycker ihop sin kropp för att få mer 
kraft. Därigenom används också ”squash” samtidigt. 
 
”Iscensättning” hade jag i det här fallet inte så mycket att säga till om eftersom det var 
så gott som bestämt i storyboarden. 
 
Man måste hela tiden gå tillbaka och titta om man måste ändra något, förstärka någon 
effekt och se vad de andra man jobbar med tycker. Till exempel fick jag bra kritik 
från Lucian på North Kingdom, när jag la på ”follow through”. Vargen vänder sig om 
efter första gången han ylat, och armarna såg då ganska stela ut. Jag fick då lägga till 
att armarna rörde sig i den riktning han vände sig ett tag till efter att han stannat. Detta 
gav då en mycket bättre känsla av tyngd i armarna och han såg då inte heller lika 
robotlik ut. 
 
”Sakta in och sakta ut” la jag sedan in på de olika ställen där vargen gör häftiga 
rörelser. Till exempel när han hoppar ut bakom trädet för att yla. Man måste tänka på 
att ha fler bildrutor när han accelererar och saktar in, och mindre när han har som 
högst hastighet mitt emellan. 
 
Vad gäller ”bågar” så hade vargen ett ganska tydligt exempel på hur man kan använda 
principen. Vargen skulle hoppa, och gör då detta i en stor båge innan han sedan träffar 
marken. Men bågarna finns genom hela animationen. När han tar sats, till exempel, 
svingar han armarna i en båge bakåt för att sedan skjuta ifrån genom att svinga 
armarna i en båge åt andra hållet. 
 
Vargen hade inga riktiga ögon, de var bara texturerade, men jag gjorde blendshapes så 
han kunde se lite argare ut, och ögonlock som kunde öppnas och stängas. Jag använde 
dessa till att lägga ”sekundär handling” när han slår i marken bland annat. Han 
blundar då han landar i marken, för att han tycker att det är skrämmande. För att sedan 
öppna ögonen och se arg ut när han reser sig upp. 
 
När han landar på marken studsar han upp lite för att visa att han slog i hårt, och att 
hans kropp inte är ett hårt cementblock. Detta krävde bra ”tajming” eftersom det inte 
fick se ut som om han flöt i luften efter att ha landat första gången. 
 
Jag ”överdrev” sedan hans rörelser ganska mycket när han rest sig och ylar andra 
gången. Han sträcker då hela kroppen mot himlen och svajar likt en fiskstjärt med 
hela kroppen, samtidigt som han spänner armarna och tar i för att yla. 
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För att se på en karaktär i 3D att det är ”bra tecknat” måste man tänka på att inte 
förvränga honom allt för mycket, exempelvis inte vrida armar, ben och dylikt, så de 
förlorar sin volym. Det gäller också att titta på om karaktärens siluett är tilltalande. 
Att få en tilltalande siluett kan ibland innebära att man måste fuska med hur 
karaktären är poserad, vilket jag gjorde med vargen när han hoppar. Armarna (figur 
11) ser ut att vara symetriska, men i verkligheten är ena armen mycket längre fram än 
den andra. 

Figur 11: 
Hur armarna 
egentligen var 
placerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla dessa principer, plus att man måste tänka sig in i rollen hos karaktären, gör 
förhoppningsvis att animationerna får ”dragningskraft”. Även om vargen är elak och 
vill ta de små grisarna. 
 

3 Resultat 
 
Det viktigaste man måste tänka på när man gör ett animeringsarbete riktat till en 
kund, är att kunden ska känna sig nöjd med resultatet. Kunden ska ha fått ge sin kritik 
så att ändringar gjorts efter hans vision. Man måste tänka på att saker och ting 
kommer förändras under tidens gång. Saker kommer att läggas till, tas bort eller 
ändras till nåt helt annat allt eftersom man får feedback och kritik från kunden. 
Speciellt när det finns flera led till den slutgiltiga kunden. 
 
Det är väldigt bra att få snabb kritik på det man gör. Ibland kan något uppfattas 
annorlunda av en person som inte suttit och jobbat med det ett bra tag. Man kan bli 
blind för vissa saker som någon annan ser med en gång. 
 
Grundprinciperna i animering är ett bra sätt att kontrollera sina animeringar, men det 
är alltid en uppfattningsfråga hur man ska gestalta en karaktär. Det bästa man kan 
göra är att känna sig in i karaktärens roll. Hur skulle han ha känt här? Animering 
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handlar mest om känslor. Hur publiken känner när han ser karaktären spela sin roll. 
Hur karaktären känner när den spelar sin roll. ”Thinking tends to lead to conclusions; 
emotion tends to lead to action. People don’t just move, they move for a reason.”4 
Man måste tänka ut vad varje rörelse ska vara bra för, inte bara sätta dit en rörelse 
utan någon tanke. Försöka göra sina animeringar så enkla och lättförståeliga som 
möjligt leder till att karaktärens budskap är lättare att förstå. 
 
En storyboard är ett väldigt bra hjälpmedel. I vårt fall fick vi också scenanvisningar 
utöver storyboarden, vilket hjälpte oss ännu mer att se hur regissören ville att våra 
animeringar se ut. Scenanvisningarna gjorde han så detaljerade som möjligt, för att vi 
sedan skulle kunna ta med det som var viktigast och fick plats inom tidsramen. 
 
Utöver att animera fick jag även i uppgift att rigga grisarna (figur 12) och luftskeppet. 
Det var roligt men utmanande eftersom jag inte riggat förut. Grisarna fick ett ganska 
simpelt skellett, det svåra var ett måla rätt skinweights.  
 

 
Figur 12: (ovan) Hur grisarnas riggning såg ut. 
 
Jag var tvungen att göra en extra led, kallad en ”noll led”, där jag kunde lägga all 
skräpdata innan jag var klar. 
 
Luftskeppet hade också sina utmaningar i och med att linorna som går från ballongen 
till själva skeppet skulle hänga med vare sig man rörde ballongen eller skeppet 
individuellt. Jag fick lösa det genom att en göra en variant på ”utdragbara leder”, där 
datorn räknar ut avstånden mellan två punkter och sedan låter en geometri dras ut eller 
tryckas ihop med hjälp av detta. 

                                                
4 Ed Hooks, Acting for Animators. 
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Jag gjorde även blendshapes (figur 13) på vargen, för att kunna ge honom lite fler 
ansiktsuttryck. Ögonlock hjälpte även till att göra honom lite mer levande, men 
eftersom han bara hade texturerade ögon fick jag fuska genom att göra nya geometrier 
till ögonlocken. 
 

 
Figur 13: (ovan) Vargen och modellerna till hans blendshapes. 
 
Det slutgiltiga materialet skulle vara i 25fps, men det uppstod ett missförstånd när det 
gällde inställningarna i Maya. Vissa animeringar blev inställda för att tajma 25fps, 
medan andra var tajmade till 24fps. Det hade inte varit ett problem om allt hade varit 
tajmat antingen till det ena eller det andra. Men eftersom det var olika fps gjorde det 
att vissa animeringar inte blev synkroniserade. 
 
Omgivningen vi gjorde skulle vara böjd (figur 14), så att den fick effekten av att vara 
en kulle där saker kom snabbt över horisonten.  
 

Figur 14: Vy av 
den böjda marken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lösningen vi hade var att göra en bend deformer, så vi fick en böj inåt i bilden när vi 
rörde marken mot kameran, samtidigt som den gjorde att vi hade plant där 
karaktärerna skulle röra sig. Problemet var att bend deformern tog 20 sekunder att 
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räkna ut för varje renderad bildruta, vilket blir väldigt mycket när man har uppåt 1400 
bildrutor. För att komma undan att det tog så lång tid gjorde vi istället en geometri 
cashe. Det gick då snabbare att rendera, men gjorde att vi fick en massa extra filer 
som tog mycket plats. 
 
Eftersom vi hade så många geometrier som var högupplösta, gjorde detta att skolans 
datorer inte klarade att öppna scenerna när vi hade lagt ihop dem, vilka blev uppåt 250 
Mb stora. Detta ledde till att vi inte kunde vara i samma lokaler utan blev tvungna att 
sitta och arbeta på våra personliga datorer. Det ledde i sin tur till att vi miste den 
snabba kontakten och det försvårade kommunikationen. 
 
Vår pipeline var till en början så att vi gjorde våra animationer och objekt för att 
sedan spara dem på en gemensam hårddisk. Men vi märkte att vi behövde ett bättre 
sätt att dela med oss av de vi gjorde. Vi skapade därför en versionshanterare med 
hjälp av skolan som vi också använde för att dela med oss av det vi gjort. Problemen 
kom när Lukas och jag skulle animera olika saker som var i samma scen. Vi fick göra 
så att någon animerade någonting, sedan fick andra personen passa in sin animation 
efter det som redan var animerat. 
 
Vår handledning var i början ganska bra, med tips och sätt att komma förbi problem 
med mera. Men efter ett tag fick vår handledare andra jobb att göra parallellt, vilket 
gjorde att vi fick försöka komma förbi vissa problem själva. Genom att vi inte satt i 
North Kingdoms lokaler gjorde detta också att feedbacken inte var direkt, utan kunde 
ta någon dag att få. Det ledde ofta till att vi fick feedback där många ändringar skulle 
göras, istället för att ha kunnat göra små ändringar med en gång.  
 
Vi fick också rullande feedback från vår regissör Ted, som för det mesta gav feedback 
så de saker vi gjorde blev snyggare och mer förståeliga. Hans vision kunde dock 
ibland vara mycket större än vad som fick plats och vi fick därför sålla bort vissa delar 
för att ha kvar det som var mest viktigt. På North Kingdom fick vi i slutet hjälp av 
Lucian med animationerna. Dels gjorde han animationer och dels hjälpte han mig och 
Lukas med de animationer vi gjorde. Han gick igenom vikten av att titta på referenser 
för att få in stilen rätt. Han gav oss även feedback regelbundet på det vi gjorde och 
visade hur man gjorde för att använda lågupplösta modeller som sedan kunde bytas ut 
mot de högupplösta. 
 

4 Diskussion 
 
Att lära sig hur man riggar har hjälpt mig avsevärt inför framtiden. Det finns ju 
mycket kvar att lära, men jag känner mig mer redo att ta klivet från simpla riggar till 
att förstå hur man gör mer komplicerade utifrån det jag nu lärt mig. 
 
Animationsprinciperna är ett väldigt bra verktyg för att kontrollera sina animationer. 
Jag har ofta känt att något inte har stämt i en animation, och när jag sedan tittat på 
principerna ofta fått en förklaring. Det är mycket att tänka på när man ska börja göra 
en animation, men när man går igenom principerna steg för steg känns det mycket 
lättare och animationen blir bättre. 
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Det som jag känner har utvecklats mest under detta projekt är att tänka mig in i rollen 
hos en karaktär. Jag kan tänka mig att jag behöver lära mig mer om skådespeleri 
eftersom det krävs tekniker därifrån också, men mycket kommer också från 
erfarenhet. Ju mer man animerar karaktärer desto bättre blir man helt enkelt.  
 
Bend deformern var ett ganska stort problem, och skulle jag ha gjort om projektet från 
början hade jag nog gjort en omgivning som var cylinderformad utan att använda en 
bend deformer. Då hade man kanske haft det lite svårare med att karaktärerna får 
springa på en böjd mark, men det tycker jag vägs upp av hur mycket kortare tid 
renderingen skulle ta. 
 
God kommunikation tycker jag är A och O i ett projekt. Det kan alltid hända att det 
uppkommer missuppfattningar, men vår missuppfattning om vilken fps vi skulle ha 
kunde ha förhindrats genom att vi haft ett närmare samarbete. Genom att kunna sitta i 
samma lokal kan man förbättra kommunikationen mycket mer och därmed slippa 
onödigt arbete i slutändan. 
 
Eftersom vi inte hade en utstuderad pipeline gjorde detta att vi fick problem när vi 
skulle kombinera ihop vissa delar. Vi hade kanske behövt ett möte i början av 
projektet där vi, med North Kingdoms hjälp, arbetat fram ett sätt att hantera de olika 
delarna i projektet. Vi som animerare hade också kunnat få veta tidigare vikten av att 
använda lågupplösta animeringsmodeller för att snabbare kunna se våra animationer. 
 
Det var olyckligt att vår handledare blev lite upptagen en bit in i projektet, men 
samtidigt kan jag tycka att vi lärde oss ännu mer av att själva klura ut lösningar på 
våra problem. Det tycker jag hjälper oss i framtiden att kunna tackla våra problem 
lättare, dels genom att snabbare kunna se vad som kan bli ett problem och dels genom 
att snabbare kunna hitta lösningarna. 
 
Kundens inverkan på ett projekt kan vara både positiv eller negativ. Det beror helt på 
hur han framställer sin kritik, och hur många ändringar han vill göra. Att få 
konstruktiv kritik hjälper både projektet och att utveckla den grafiska artisten. Att ha 
en bra dialog med kunden och att kunden kan uttrycka sin vision är ett måste. Annars 
blir ingen nöjd i slutändan. Mycket kommer att bli ändrat allt eftersom projektet 
utvecklas och de får man vara beredd på, det viktiga är ändå att kunden blir nöjd när 
projektet är över. 
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