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Förord

Jag har under 10 veckor jobbat med mitt examensarbete på två olika typer av företag i vitt 
skilda branscher.
4 veckor spenderade jag på ett mindre spelföretag i Sverige med bara 4 stycken anställda 
där man inriktade sig på arkadspel för casinomarknaden. Den resterande tiden jobbade 
jag på ett postproduktionsföretag i film branschen beläget i centrala London med 250 
stycken anställda.

Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla jag arbetat med på både Solid Icon och 
på Double Negative.
Båda företagen har vart oerhört inspirerande att arbeta på och jag är enormt tacksam för 
allt jag har fått ut av min examensarbetes period där.

Examensarbetet är det sista momentet i den 3 åriga datorgrafik utbildningen på Luleå 
tekniska universitet.
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Sammanfattning

Med en unik möjlighet till insikt i två vitt skilda företag som båda arbetar med datorgrafik 
har jag i min rapport försökt att utreda vad som skiljer de olika typerna av företag åt.

Jag har återgett och förklarat delar av det arbete jag utfört och även försökt att återge en 
bild av hur företagen arbetar och är uppbyggda. Utifrån detta har jag dragit en slutsats om 

vilka förkunskaper man bör inneha för att lyckas i respektive bransch.

Abstract

With a unique position to get insight in two very different types of companies that both 
work with computer graphics, I have tried to investigate the differences between the two.

I have described parts of the work that I have accomplished and also tried to depict the 
company structure and work procedures. On the basis of this I have come to conclude 

what kind of entrance knowledge that would be most suitable for each line of work.

Problemställning

En fråga som ofta dyker upp bland elever på olika datorgrafikutbildningar och på forum 
inom ämnet lyder;
 “Är det bättre att special inrikta sig och lära sig mycket om en liten del inom datorgrafik 
eller att sikta på en bredare kunskap där man lära sig lite om många delar”
Eftersom att jag har haft möjligheten att få inblick i två så olika typer av företag, men som 
ända båda jobbar med datorgrafik så hoppas jag med denna rapport kunna besvara 
frågan utifrån mina erfarenheter från examensarbetet.
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Litet företag - Spel
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Bakgrund

Min första del av examensarbetet spenderade jag på ett litet spelföretag belaget i centrala 
Göteborg.
Företaget består av 4 personer, tre stycken grafiker och en programmerare. 3 av 
personerna är också grundare och ägare av företaget.

Företagets grundare framför en av deras spelmaskiner.

Alla kommer från tidigare arbeten i spel branschen varav en av grafikerna och 
programmeraren har jobbat mot konsolmarknaden både på stora spelföretag som Team 
17 i England och Digital illusions i Sverige, medan de andra 2 grafikerna kommer från en 
bakgrund inom casinospelbranschen.

Eftersom att personerna på företaget både är ägare och anställda så fungerar en av 
grafikerna också som VD och har hand om kontrakt, företagskontakter och liknande 
uppgifter.
Programmeraren har också ett omfattande ansvarsområde där han bland annat på egen 
hand skapat hela 3d motorn med shaders, fysik och specialeffekter som ligger till grund för 
arkadspelen.
Varje enskild grafikers arbetsuppgift sträcker sig allt från modell och textur till riggning och 
animation, och alla är delaktiga i de flesta delarna för den slutgiltiga produkten.

Företagets största projekt är för närvarande ett casino arkadspel där man kan satsa 
pengar på virtuella hästar. Spelen kan kopplas samman flera stycken och man kan även 
se loppet på stora plasmaskärmar ovanför arkadmaskinerna. 
Spel av den har typen återfinns främst på stora casinon runt om i världen.
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Arbetsuppgifter

Min tilltänkta uppgift var inledningsvis att jag skulle jobba med uppföljaren till Triple tower 
som hästkapplöpningsspelet heter, men på grund av omstrukturering i företaget så hade 
kontraktet på uppföljaren blivit försenat.

När jag inledde mitt arbete på företaget så var en stor casinospelsmässa i Canada i 
antågande så hela personalen var involverad i att optimera och fixa till buggar i systemet 
och grafiken för Triple Tower. Därför fick jag starta med att jobba på ett projekt till en 
extern kund på egen hand till en början.

Kunden, en stor aktör inom slottsspelmarknaden, höll på med produktionen av en ny 
slottsmaskin och behövde all grafik som skulle användas till detta, både till mjukvaran och 
för tryck på hårdvaran.
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Förarbete

Jag fick ta del av alla specifikationer för 
grafiken, storlekar, utformning, längd på 
animationer, FPS etc. samt fick se 
specifikationerna för ett tidigare producerat 
spel.
Till detta fanns också ett litet manus med 
tumbnails med koncept skisser.

Efter att ha tittat igenom materialet och 
sammanställt informationen började jag göra 
research och samla referensbilder och sedan 
började jag göra lite större och mer 
detaljerade skisser på symbolerna. Jag 
försökte göra allting i linje med tumbnailsen 
dom skickat med, där skisserna var lite åt 
Disney och Pixar hållet och höll en komisk 
stil som jag försökte behålla även i mina 
konceptbilder.

När jag var klar med den konceptdelen 
började jag göra sido vys skisser att ha som 
mall för första karaktären, en sköldpadda.

Några exempel på tidigare slott spel från samma tillverkare.

8



Modellering

Eftersom att slottsspelet bara skulle ha förrenderade ikoner behövde jag inte jobba efter 
några polygon begränsningar men jag började med att göra en lågpolygon modell i Maya 
som jag UV-mappade och sedan tog in i ZBrush för att göra den mer detaljerade 
modellen.

Efter att ha tagit fram grundformen som jag ville ha den påbörjade jag detaljering arbetet 
och ökade efterhand polygonantalet i modellen. 
När hela grundformen var klar och jag var nöjd med karaktären så gick jag in i Photoshop 
och skapade alphamappar. Dessa använde jag i Zbrush för att projicera fram rynkor i 
huden, repor i skölden och andra detaljer som jag ville ha på modellen.

första modell test på sköld paddan

När jag var klar med Zbrush modellen tog jag in den i Maya och gjorde normalmappar, inte 
för att använda till modellen, utan för att ha som hjälp mall till hur texturen skulle målas.

Jag gjorde även Några olika tester på att ta fram ögon till modellen och började sedan 
med texturarbetet för hela modellen i Photoshop.
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Textur

Jag startade med att göra om normalmappen till gråskala och använde sedan den som 
mall för att måla texturen. På så sätt kan man tydligt se vart höjdskillnader i modellen finns 
vilket underlättar målandet.
Eftersom att ikonerna skulle vara väldigt små hade jag kunnat använda väldigt små 
texturer men på slottsmaskinerna finns förutom skärmen där ikonerna rullar fram även en 
till bildskärm med en logga för spelet och ovanför det sitter en bak belyst glasskiva som 
också innehåller en logga för spelet. Vi var inte säkra på vilka karaktärer som skulle 
återanvändas för trycket till dessa så därför använde vi oss av stora texturer till samtliga 
karaktärer så att de skulle klara en rendering på 300 dpi i stor skala för att spara in på 
eventuellt dubbelarbete.

Ljussättning och miljö

När jag var klar med karaktären började jag skapa en undervattensscen. Karaktärerna 
skulle uppta större delen av bilden eftersom att ikonerna var så små, så jag fuskade 
största delen av scenen med hjälp av plan med bilder på och glowinställningar istället för 
att bygga hela scenen. Sen skapade jag vattentexturer som jag la på lamporna för att få 
fram undervattens belysningen som skulle ligga på karaktärerna. I scenen la jag också 
lampor med light fog med vattentextur för intensitet och färg för att få fram strålarna som 
kommer ned från den tilltänkta vattenytan.
Jag la in en cube fogg för att få den där undervattenskänslan där saker ganska snabbt 
kommer ur sikt.

Det här är några bilder ur den första testen jag gjorde för symbol animationen.
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Shaders

För att ytterligare förstärka och göra scenen livligare skapade jag bubblor kring 
karaktärerna så att de såg ut att vara mer i rörelse. Jag utgick från en glas shader och 
ändrade inställningarna på den för att få fram den känslan jag ville ha på dessa.

När jag var klar med den första scenen så kom en av grafikerna loss från trippel tower 
projektet och började jobba på en av de andra ikonerna till spelet och jag gick också vidare 
med att göra ytterligare en ikon som var en delfin. 

Arbetsupplägget på den fungerade i princip på samma sätt, förutom att det inte blev något 
textureringsjobb på denna utan istället jobbade jag med att skapa en passande delfin 
shader. Till delfinen gjorde jag en shader som påminner lite om billack, där färgerna 
förvrängs beroende på hur ljuset träffar ytan av modellen.

Undervattensscenen från förra ikonen återanvände jag med vissa förändringar.

Det här är en första grov test på den andra ikonen.
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Animation

Varje ikon skulle ha en kort animation som skulle gå att loopa från stilbild till rörlig. Jag 
började med att göra några animationstester för sköldpaddan. För att få ett snabbt resultat 
skapade jag ett antal olika ansiskts uttryck till sköldpaddan i ZBrush; blinka med 
ögonlocken, öppen mun, stängd mun, leende och ögonbrynsrynkning. Jag tog in dessa 
olika versioner av modellen i Maya och skapade blend targets av dem till att göra en 
blendshapes animation.
Jag la även animation på vattentexturerna på lamporna för att få det att se ut som att 
vattnets rörelser förändrade ljusets brytning.
Jag kopplade de enskilda bubblorna till kurvor och animerade skalan på dem så att det 
skulle se ut som att bubblorna kom ut ur munnen när sköldpaddan skrattade och att andra 
bubblor skapades av sköldpaddans rörelse med paddlarna.
Animationen skulle vara mycket kort och enkel så istället för att rigga sköldpaddan med ett 
bensystem så valde jag att animera blendshapes och kamerarörelser. Kameran i scenen 
åker in mot sköldpaddan så att rörelsen i bilden ända ser naturlig ut trots att sköldpaddan 
egentligen hela tiden befinner sig på samma plats i scenen.

Tryck grafik 

När jag var klar med första scenen helt och hållet så skulle första versionerna skickas till 
kunden för bedömning, man hade i kontraktet med en klausul som sa att vi kunde räkna 
med ungefär 30 olika omarbetningar per ikon enligt kundens önskemål. I väntan på 
feedback började jag rendera ut scenerna i olika högupplösta lager för att kolla att allt såg 
okej ut i tryckstorlek.
Jag tog in de olika lagren i Photoshop och började sätta ihop ett test på hur trycket till 
glasrutan kunde tänka sig se ut.
Namnet på spelet var ännu inte fastställt men jag kollade upp lite olika typsnitt och satte 
ihop ett första test i rätt upplösning för tryck.
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Sammanfattning

Under de få veckor som jag jobbade på Företaget fick jag syssla med 

Research
Projekt analys
Tidsplan
koncept teckning
Maya modellering
UV mapping
ZBrush modellering
Alphamapp produktion
Texturmålning i Photoshop
Ljussättning
Riggning
Animation
Rendering
Grafik för tryck

Om man är intresserad av att jobba på ett litet företag och förutsätter att företagsstrukturen 
ser ungefär likadan ut som den gjorde på det företag jag jobbade på så är en bred 
kunskap inom datorgrafik att föredra. 
Jag hade inte klarat av mina arbetsuppgifter för just detta projekt om jag inte hade haft en 
bred kunskap som täcker många moment inom datorgrafik.
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Stort företag – Film/Post produktion
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Bakgrund

Företaget jag har varit på sysslar med postproduktion för film och har genom åren jobbat 
med en mängd stora filmer så som Batman Begins, Da vinci koden, Kingdom of heaven, 
Harry Potter, MI2, the league of extraordinary gentlemen etc.
Det är beläget i Londons absoluta centrum och man behöver bara gå några hundra meter 
från Piccadilly circus tunnelbanestation för att hitta Shaftesbury Avenue 77 där företaget 
har sina lokaler. Det är en stor byggnad med en utstickande entré där adressen står 
skriven i stora guld siffror ovanför ingången.
Det första man möts av när man kommer in genom dörrarna är en stor marmorentré med 
några skinnfåtöljer, glashissar och 2 vakter bakom en disk.
Byggnaden och läget i sig skapar ganska stora förväntningar om vad som väntar därinne.

Efter att ha anmält min ankomst blir jag skickad till andra våningen där ytterligare en 
reception finns. Efter att ha väntat ett litet tag och blir jag sedan visad runt Företagets 
korridorer.
Eftersom att det för tillfället är några riktigt stora produktioner igång, bland annat Harry 
Potter and the Order of the Phoenix, har företaget tagit 4 våningar i besittning. På några 
våningar sitter man ett fåtal personer i mindre rum och på andra finns det upp till 60 
artister i samma rum.

Det är en oerhört inspirerande miljö att vistas i när man får se alla produktioner som är i 
arbete. Här och var står modeller och rekvisita som jag känner igen från olika filmer och 
bakom några av korridorens glasväggar ser man lysdioder blinka på stora renderings 
farmar där innanför.
På grund av den tillfälliga platsbristen så får jag under min arbetsperiod sitta vid lite olika 
arbetsstationer runt om på företaget.
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Arbetsuppgifter

Det finns förutbestämda regler för nästan allting och som ny på företaget får man börja 
med att sätta sig in i alla bestämmelser för hur filer skall döpas, sparas, backupas och 
distribueras.
Man arbetar främst i Linux miljö, förutom vissa artister som jobbar med Zbrush som då har 
2 arbetsstationer en med Windows och en med Linux. Förutom ett annat operativsystem 
än vad jag är van vid så använder man sig av Pixars renderman som renderare och en 
mängd andra inhouse verktyg som man också får försöka bemästra.

Hela driften av företag av den här storleken fungerar på ett helt annat satt än det mindre 
företaget jag jobbade på innan, eftersom att det här är så många grejer som skall knytas 
ihop i slutandan. 

Det finns olika avdelningar som har hand om olika områden av produktionen: en Tech 
avdelning som man kontaktar för att få saker installerade eller om några fel uppstår, en 
editorial avdelning som man kontaktar om man vill ha en screen shoot från en dvd film 
eller liknande, om man vill göra backup på sitt arbete finns en avdelning för det.

Filmen som jag har jobbat på heter 10.000 
BC och precis som namnet berättar så 
utspelar sig filmen för 12 000 år sedan, i en 
miljö med varelser som sedan länge är 
utdöda.
Direktor för filmen är Roland Emmerich som 
tidigare gjort bland annat Independence day 
och Day after tomorrow.
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Förarbete

Innan en modell är helt klar för att användas i produktion så har oftast en mängd olika 
personer bidragit med något för att färdigställa projektet.
För att få fram en verklighetstrogen tiger på detta projekt så är det någon som 
inledningsvis har samlat referensmaterial till modellerarna och någon har åkt till Afrika för 
att filma tigrar och lejon för referensrörelser till animatörerna.

första koncept teckningar

någon har gjort koncepttekningar, storyboards, verkliga modeller “macquettes” av 
karaktärerna, en person som gjort grundmodellen i 3d, flera personer som gjort 
modellförändringar, någon som  gjort UV-mappen, en person som jobbar med texturen, en 
som programmerar en päls shader, någon som sätter upp och ställer in hur pälsen skall 
röra sig och se ut, en som gör shader för ögat, någon som riggar, olika som animerar, 
renderar och ljussätter. 
Allt detta är ändå bara förarbetet för att modellerna slutgiltigt skall kunna användas ihop 
med det redan filmade materialet då ytterligare en massa steg utförs för att materialet 
tillslut skall passa in i det riktiga film materialet.
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Den första saber tooth macquetten som togs fram.

Modell, textur & UV

Min roll under min examensarbetes period har varit i en TD liknande roll.
Jag har främst jobbat med två modeller, en sabeltandad tiger och en gam.

Min första uppgift var att testa skapa några olika mönster till den sabeltandade tigern 
(Texturen på bilden är skapad av en annan artist på företaget).

Test rendering från den första versionen som man hade framställt av den sabeltandade tigern.

Det är lite olika för olika filmprojekt hur mycket kunden är involverad i arbetet men för just 
den här filmen så skickas nästan allting som skapas under projektets gång till film 
producenten för granskning. Varje gång en förändring är klar går den via en supervisor 
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som samlar ihop alla förändringar och presenterar dem för producenten som då ger 
specifika direktioner om vilka ändringar som dom vill ha och inte förrän allt är i linje med 
kundens vision så godkänns delarna och man går vidare till nästa del.

När besluten från producenten har kommit angående den sabeltandade tigern så får jag 
börja göra förändringar på den befintliga tigermodellen.
Allt från formen på tårna till bredden på morrhåren skall ha små förändringar eller tillägg till 
modellen.

Ett jämförelse test där man renderat ut en tiger bredvid ett riktigt foto på ett lejon.

Efter Några dagars modellerande får jag en introduktion till ett UV-mappnings verktyg som 
heter Cyslice som är ett av de många verktyg som man använder sig av på företaget.
Jag bekantar mig med verktyget ett tag i väntan på godkännandet av mina 
modellförändringar och börjar sen att skapa en ny UV-mapp till den förändrade tigern. 
Efter att ha gjort en första version av UV-mappen så samråder jag med 
textureringsartisten, päls killen och mina supervisors så bestämmer vi några riktlinjer för 
utformningen av UV mappen så att den skall fungera till alla andra delar i produktionen.
När jag arbetat ett tag med olika moment för att färdigställa tigern och alla förändringar 
blivit godkända så får jag i uppgift att jobba med en gammodell. Modellen finns klar men 
kunden är inte nöjd med huvudet så jag får modellera om det.
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Det vänstra gam huvudet är den modellen jag fick utgå ifrån och den högra är den som jag har skapat.

När modellen blev klar så skapade jag en ny UV mapp till den förändrade modellen med 
hjälp av de nya verktyg jag fått lära mig på Företaget.

Sammanfattning

Jag har fått jobba med relativt varierande uppgifter på projektet, men en stor del av 
personalen på företaget har ett betydligt snävare arbetsområde där just deras 
specialinriktning och expertis fungerar som en kugge i ett stort maskineri.

Jag har fått höra att när man väl har börjat jobba på Företaget så uppmuntras man att lära 
sig andra saker och det finns möjligheter att byta arbetsområde efter ett tag och inrikta sig 
på andra delar av produktionen.
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Slutsats

Min erfarenhet är att den största delen av personalen på ett stort postproduktion företag 
har en special inriktning och min slutsats är att om man vill jobba med feature film på ett 
stort företag så är specialkunskap att föredra, men detta utesluter ändå inte att man bör ha 
förståelse för hela produktions kedjan för en film. 
Om man exempelvis skall kunna skapa en bra och användbar UV-mapp så måste man ha 
förståelse för hur texturartisten arbetar och kanske också förstå hur andra system som 
päls shaders är uppbyggda.
Är man oerhört skicklig inom ett litet område så kan man söka anställning som det och 
sedan får man lära sig de andra sakerna man behöver veta på företaget.

Vill man jobba på mindre företag, vilket det finns flest av om man vill jobba i Sverige, så 
tror jag att en bred kunskap är betydligt viktigare. På ett litet företag finns det inte 
sysselsättning nog för att ta in en person som bara kan en del av processen. En animatör 
kommer exempelvis ofta inte in förrän senare i ett projekt när alla modeller och dylikt är 
färdiga därför måste man vara bra på flera olika områden så att man hela tiden kan tillföra 
något till projektet.

För min egen del så gav det har examensarbetet mig en chans att få nya kunskaper men 
också en chans att visa mina tidigare färdigheter. Det har också lett till att jag har blivit 
erbjuden ett 1 års kontrakt för att fortsätta jobba på filmprojektet jag varit involverad i under 
examensarbetets gång.
Jag har en ganska bra överblick över många delar inom datorgrafik, men min största 
styrka ligger i karaktärs modellering och texturering.

I slutändan tycker jag nog ändå att man skall satsa på att lära sig sådant man tycker är 
intressant, oavsett hur arbetsmarknaden för olika delar av branschen ser ut. 
Slumpen kommer alltid att spela in på hur det går i alla fall, och den största chansen att 
lyckas har man om man inriktar sig på något man verkligen njuter av att syssla med.
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