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Förord 
 
Syftet med denna rapport är i första hand att skriva om hur det var att få jobba nära ihop 
med en regissör. Jag som animatör får chansen genom mina tolkningar uttrycka hans 
visioner till datorgenererade karaktärer. Som animatör får man inta skådespelarrollen. 
Eftersom en regissör vill få liv i sina karaktärer måste man kunna tolka hans tankar via 
sina egna skådespelartalanger för att sedan översätta dem i datorn. Därför kändes det 
väldigt spännande och intressant att få jobba nära och direkt ihop med honom.  
Arbetet tog plats både vid skolans lokaler, North Kingdom samt personliga möten med 
regissören Ted Kjellson 
 
 
Jag vill tacka mina handledare Johannes Lindberg, Linus Nilsson, David Eriksson på 
North Kingdom. Ted Kjellström som har varit regissör för detta arbete. Jag vill även 
tacka Lucian Trofin som har varit min ledare för animation den sista perioden vilket har 
hjälpt mig utvecklas inom mitt område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Abstract 
 
The goal with this project was first most the interaction between an animator and 
director. How you as an animator work directly under a director. I have learned that being 
an animator working for a director requires vast flexibility as well as in any project, but 
especially with a director. The goal was to interpret his vision into the computer and 
bring each character to life the way he wanted them. It required constant feedback, clear 
directions and compromises. As an animator you are both actor and artist and sit with the 
scene and set in place all the time. In this particular case where the director could not be 
present at all time you had to use your own judgment of what will look and work best and 
try to sell the idea to him. You are the artist and trained in this line of profession. A well 
written script is needed with clear direction and purpose of all the characters actions. A 
storyboard is also needed to help visualize the directors’ vision.  
 
This is all included in the planning process and is extremely important, but do keep in 
mind that changes will be made along the way and making the process as flexible as 
possible is one of the key elements. Since you are sitting with the scene you will see what 
will work and not work from the storyboard, as well as come up with better ideas that 
have to be brought up. Changes can come from the director himself after seeing mocaps 
and seeing results he doesn’t like and would want to change. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Sammanfattning 
 
Målet med detta projekt var i första hand interaktionen mellan animatör och regissör. Hur 
jobbar man som animatör under en regissör? Jag har lärt mig att vara en animatör under 
en regissör kräver stor flexibilitet så väl som vilket projekt som helst, men speciellt med 
en regissör. Målet var att tolka hans visioner till datorn och få varje karaktär till liv på det 
sätt han ville. Det krävde konstant feedback, tydliga anvisningar och många 
kompromisser. Som en animatör är du både en skådespelare och artist. I det här projektet 
där regissören inte kunde medverka hela tiden var man tvungen att använda sitt eget 
omdöme till vad som kommer att fungera och se bra ut och sedan sälja idén till honom.  
Ett väl skrivet manus behövs för klara direktioner och avsikt för alla karaktärernas 
aktioner. Även ett bildmanus behövs för att hjälpa förtydliga hans tankar. 
 
Allt det här är inkluderat i planeringsstadiet och är extremt viktigt, men kom ihåg att 
ändringar kommer att ske, så att göra processen så flexibel som möjligt är mycket viktigt. 
Eftersom man sitter med scenen så kommer man att se vad som fungerar och inte 
kommer att fungera ifrån bildmanuset, så väl som att komma upp med egna idéer som 
måste diskuteras fram. Ändringar kan även komma ifrån regissören efter att ha sett tidiga 
resultat som han inte gillar och vill ändra på. 
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1  Introduktion 
 
 
Uppgiften som erbjöds utav North Kingdom var att skapa en trailer [1] åt deras brädspel 
”The Great Piggy Bank Adventure”  för Disney. Med ett antal karaktärer i en värld där 
interaktion mellan värld och karaktärer skedde. Tanken med trailern är att den ska visa 
upp spelets alla moment man kan spela. Trailern fick högst vara en minut lång och skulle 
innehålla tre stopp där vardera stoppen representerade spelets alla moment. 
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1.1 North Kingdom 
Grundades 2003 utav barndomskompisarna Rober Lindström och Roger Stighäll. North 
Kingdom skapades ur ett växande behov utav nya utmaningar. Målet är att arbeta 
kreativt, effektivt och framför allt, annorlunda gentemot allting annat på marknaden. 
 
Grunden till våran trailer uppkom från ett uppdrag av Disney som ville ha ett online 
brädspel där barn i åldrarna 8-14 kan få lära sig om ekonomi, banksystem och 
investering. Men hjälp utav den kunskap man lär sig genom spelets gång kan man uppnå 
sina drömmål som man bestämmer i början utav spelet. 
 
Under spelets gång kommer barnen att få lära sig 

• Lära sig grunderna av att sätta mål, sparande och spendera sina investeringar 
klokt, inflation, tillgång förflyttningar och differentiering  

• Fatta svåra beslut som kommer att påverka deras finansiella planer.  

• Använda olika investeringsstrategier för växande tillgångar. 

• Välja och förverkliga deras egna personliga drömmål. 

1.2 Problemställning 
Hur man som animatör jobbar under en regissör och skapar regissörens visioner utav en 
film eller sekvens på bästa sätt? 
 
1.3 Bakgrund till problemställning 
Som animatör är man en skådespelare som kontrollerar en karaktär på datorn. En karaktär 
följer oftast ett manus som man måste agera utifrån. För det behöver man en regissör som 
dirigerar och klargör hur han vill ha sin film. Jobbet blir på så vis mycket enklare, annars 
hade animatören själv behövt inta regissörsrollen. 
 
1.4 Syfte 
Att lära sig hur man jobbar emot en regissör och att utvecklas som animatör. Att bli ett 
medium för att utveckla regissörens idéer, tankar och på så sätt växa inom sitt område då 
man ute i arbetslivet oftast jobbar under en regissör. 
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1.5 Ordlista 
 
Trailer [1] Förhandstitt från film, TV-program, TV-

spel, eller radioprogram. 
 
NK [2]      North Kingdom 
 
Stepped Key [3]    se sida 5 punkt 3.1 
 
Straight ahead animation [4]  se sida 6 punkt 3.2 
 
Inbetween [5]     se sida 5 punkt 3.1 
 
Blocking [6]     se sida 5 punkt 3.1 
 
Spline keys [7]    se sida 5 punkt 3.1 
 
Runcycle [8] Kommer ifrån engelskans cycle (slinga, 

loop).  En återupprepande handling som 
repeteras genom en slinga. I detta fall en 
återupprepande springsekvens. 

Previz [9]   
Previsualisation (också känt som preivz eller 
previs) ett försök till att visualisera scener I 
en film innan filmning påbörjas. 

 
SVN [10] Subversion (SVN) är en versions kontroll 

system. 
 
FTP [11] File Transfer Protocol eller FTP, ett av de 

tidigaste populära filöverföringsprotokollen 
för Internet. FTP är ett kommandobaserat 
protokoll för överföring av text och binära 
datafiler. 

pipeline [12] Ett system skapat för ett smidigt flöde av 
information mellan arbetsstationer  
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1.6 Scenmanus 
Trailern introduceras med att fyra styckena barn springer in som representerar de 
karaktärer man kan välja att spela, nämligen två pojkar och två flickor.  
En speltärning ramlar ner ifrån skyn och landar till höger om bild varav de fyra 
karaktärerna springer in och interagerar med tärningen och varandra. Första anhalten 
varar i ungefär i 15 sekunder varpå världen de befinner sig på börjar rotera. Ungdomarna 
vet om detta och uppmanar varandra samt oss till att följa med, och de måste springa för 
att inte skjutas undan utav världen.  
 
När de anländer till den andra platsen får dem syn på en skylt och ställer sig även på ett 
rött kort. Ett ögonblick senare uppenbarar sig en bil som kommer ifrån kameran och 
barnen måste skynda sig av vägen för att inte bli påkörda. Här visas den femte karaktären 
och introducerar affären där man kan köpa föremål som hjälper en att bli mera 
framgångsrik i spelet. Barnen köper en vara och vinkar hej då till honom och han kör 
vidare. 
I den tredje scenen möter barnen tre grisar som står på vägen. Grisarna ska representera 
spelets tre banker där grisarna har tre olika färger. Färgerna representerar räntan, gult för 
minst ränta, blått för mellan och rött för högst. Ett utav barnen tar upp tre mynt och 
slänger dem åt grisarna för att indikera på att sprida sina risker är bra.  
 
Sedan uppenbarar sig vargen som representerar inflation i spelet. Han kan drabba de olika 
bankerna och du kommer att förlora dina pengar ifall vargen får tag på den bank du har 
investerat pengar i. Under tiden vargen uppenbarar sig med ett yl inkommer ett luftskepp 
där de fyra karaktärerna kliver ombord på och undsätter grisarna som med nöd och näppe 
lyckas hoppa upp i den ena flickans famn och räddas. Sedan byts scenen till en 
överblicksbild där man får se luftskeppet åka iväg till spelet drömmål, som du som 
spelare strävar efter. 
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1.7 Gruppens problemställning 
Detta var en stor uppgift som till en början var mycket mindre då trailern ursprungligen 
var kortare och innehöll mindre handling. Vårt största hinder redan från början blev att vi 
inte fick sitta i North Kingdoms (NK) lokaler utan fick befinna oss på skolans område. 
Detta medförde att vi förlorade möjligheten till direkt kontakt med våra arbetsgivare och 
därmed direkta kommentarer och kritik. Vi fick lösa det snabbt genom att skapa ett forum 
där NK, Ted och Lucian kunde ge återgivning på arbetet. Vi hade även schemalagda 
möten varje tisdag samt torsdag där vi visade upp vårt nuvarande arbete. NK, samt alla 
som var inblandande gav även kommentarer på dessa möten och på forumet.  
 
Vårt mål var att producera en högkvalitativ trailer där personer inom gruppen fick 
utnyttja sina befintliga kunskaper och möjligheten till att få bevisa dem i ett skarpt 
projekt åt en kund. Varje medlem hade sin egen inriktning och fick ta hand om sin del för 
att sedan sättas ihop till en slutgiltig produkt. 
 
 
 

2 Genomförande/Material och metoder 
 
2.1 Arbetsgång med Northkingdom 
Arbetet inleddes med möten med North Kingdom och Ted där de introducerade uppgiften 
samt visade bildmanus. De beskrev alla tekniska specifikationer och detaljer de ville ha 
på slutprodukten. De gick även igenom om vad som var möjligt att genomföra, ifall 
uppgiften var för stor och hur lång tid det i sådana fall skulle ta. 
Material tillhandahölls utav North Kingdom och allt annat som redan fanns färdigt. 
 
All information som behövdes för mig gavs muntligt och antecknades. Bildmanus och 
beskrivning skickades via e-post. 

 
2.2 Min Arbetsuppgift 
Mitt arbete har varit animatör för det här projektet. Uppgiften var att animera de tre stora 
scenerna med de fyra barnen. Jag hade huvudansvaret när det gällde barnen i samtliga 
scener samt även grisarna och luftskeppet.  
Min uppgift var stor redan från början och krävde noggrann planering med konkreta 
direktiv. Tid var en bristvara och misstag skulle stå mig dyrt. 
 
Arbetet krävde att jag jobbade nära med modelleraren i det här projektet då han ansvarar 
för hur miljön kommer att se ut där karaktärerna befinner sig. Detta har en direkt 
påverkan på de möjligheter som tillåts för en animatör. 
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2.3    Introduktion till världen  
Regissören kom på iden att världen kunde rotera ungefär som en tunna, där de olika 
stoppen skulle ”snurras upp” och ge illusionen utav att vara långt borta eller bortom bild 
för att sedan dyka upp (se bild 1). Detta medförde självklart genast komplikationer för 
samtliga  
parter då det innebar ett speciellt utseende samt beteende. Världen där all handling 
utspelar sig är platt och böjd vid horisonten i en brant lutning. 

Bild 1: Översiktsbild över världen där den plattan ytan representerar den tillgängliga 
ytan för animationer. De cirklar som syns ovan är animations kontroller som styr 
världens position 
 
 
På det här sättet skapar man illusionen utav att karaktärerna färdas en lång sträcka när de 
ska ta sig ifrån A till B och B till C. När världen sedan börjar röra på sig kommer den 
plana ut mer och mer och tar den slut när barnen har kommit till scen 3 (se bild 2). 
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Bild 2: Översiktsbild över världen där den plattan ytan representerar den tillgängliga 
ytan för animationer. Cirklarna har nu flyttats sig och världen har plattats ut vilket skulle 
resultera i en framåtrörelse ifrån kamerans vy. 
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3 Arbetsmetod 
 
Det finns flera olika sätt att animera på och de två vanligaste kallas för stepped-key [3] 
animation och straight ahead animation [4]. 
 
3.1  - Stepped-key 
Stepped key animation grundar sig på karaktärens poser för att framhäva siluett samt 
direktion som karaktären tar. Ett antal av dessa genomförs tills man är nöjd. Sedan 
blockas [6] (blocking) eller positioneras dessa ut och för att tajma klippet rätt. När man 
har gjort det gör man inbetweens [5], som innebär ett förtydligande utav händelsen. Ett 
exempel kan vara en karaktär som klättrar upp för en stege och placerar sin fot från det 
ena klivet till det andra, men vad som händer där emellan bestäms utav en inbetween. När 
en inbetween görs skapas en mera detaljerad blockering utav händelseförloppet och på ett 
sådant sätt förtydligar hela animationen. Med den här metoden blir animationerna väldigt 
hackiga eftersom det är stillbilder utlagda efter varandra med en given tid emellan dem. 
 
Fördelen med det här sättet är att det är väldigt snabbt att komma till ett resultat och det 
är väldigt enkelt att ändra på. Nackdelen däremot att allting är tajmat emot poser vilket 
medför att det kan kännas robotiskt när du sedan ska gå ifrån den här metoden till ett 
mera flytande sätt.   
 
När man är klar med blockeringen går man över till något som heter spline-keys [7]. När 
nycklarna är i stepped-key form agerar dem som stillbilder till nästa stepped-key och byts 
ut. När man går från stepped till spline interpolerar man stepped keys så att programmet 
gör en övergång ifrån den ena bilden till den andra bilden så att inga stillbilder sker. 
Sedan får man korrigera de interpolerade bilder man inte tycker om. För att göra det 
enkelt kan man förklara det så att ju fler stepped-keys som man har gjort desto färre 
korrigeringar behöver göras eftersom man har bestämt mer hur animationen ska se ut. 
 
3.2  - Straight-ahead 
Innebär att man ignorerar många gånger karaktärs poser utan animerar hela 
händelseförloppet från punkt A till punkt B. Det är möjligt att man lägger ut några få 
poser för att få en känsla utav vart man vill uppnå med sin animation, men i sin helhet är 
det att bara animera rakt av. Fördelen med den här metoden är att du skapar ett väldigt 
fint flöde i animationen. Din karaktär kommer aldrig att stå stilla och du animerar väldigt 
mycket på känsla med en gång. Nackdelen är att det blir väldigt jobbigt att göra ändringar 
då allting är redan ihop knytet och innebär att ifall mitten utan sekvensen behöver göras 
om behöver även slutet ofta göras om.   
 
3.3 Min Arbetsgång 
Den metod som jag använder mig mest utav är stepped-key på grund utav av fördelarna 
överväger nackdelarna. Under tiden modelleraren skapade världen sysselsatte jag mig 
själv med att skapa runcycles [8] åt barnen, då jag visste att det kommer att ske mycket 
springande i den här trailern. Jag skapade två styckena runcycles, en åt pojkarna och en åt 
flickorna som jag sedan kopierade över till de andra två. 
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Tanken var att barnen skulle få agera vid varje scen för att sedan övergå till runcycles [8] 
och stanna vid nästa stopp för att sedan agera en ny händelse för nästa scen. Jag skapade 
även runcycles för att vara så flexibel för ändringar så mycket som det bara går, vilket 
innebar en del ändringar i de riggar som gavs.  
 
Jag skapade något som jag kallade för ”DirectionCtrl” (se bild3) vilket innebar att 
karaktären kunde utföra sin animation i den angivna riktning och genom ett smidigt sätt 
kan man ändra på DirectionCtrl och få karaktären att gå åt ett annat håll, fast med samma 
animation. T.ex. En karaktär som går framåt på en planka, den här plankan representerar 
”DirectionCtrl” (den stora cirkeln) och flyttar man på plankan kommer karaktären 
fortfarande att gå längst med den men på en helt annan plats (se bild 4). Ett resultat då jag 
fick ändringar i vart karaktärerna skulle utspela sina handlingar, fick jag komma på ett 
snabbt sätt att åtgärda det.  
Efter att jag hade skapat runcycles importerade jag karaktärerna i den scenen där världen 
befann sig i och kopierade över animationen till de nya karaktärerna. Sedan placerade jag 
ut dem gentemot kameran med hjälp utav ”DirectionCtrl”. När det var gjort tog jag bort 
överflödiga cyklar och övergick till stepped key animation där jag blockade ut resterande 
delen utav klippet. När blockningen var klar lades det upp på forumet för kritik. 
 
Sedan fortsatte arbetet med nya ändringar tills det blev bra. Efter det bytte jag till spline-
keys och fortsatte med att förbättra dem tills det blev riktigt bra. Scen ett tog ungefär nio 
dagar att göra klart. Sedan var övergången till scen två nästa steg. Här fick jag 
utmaningen att från frihands animering gå över till springcyklar igen. Utmaningen var att 
matcha den redan klara spring cykeln med animation som var gjord på frihand och se bra 
ut.  

 
Bild 3: Karaktären är i grundposition och  Bild 4: Karaktären har flyttats framåt 
har ej förflyttats. Den yttre cirkeln   med MasterCtrl men DirectionCtrl har 
representerar DirectionCtrl.   enbart roterats vilket resulterar i att 
Den intre representerar MasterCtrl   animationen är oförändrad precis  
Hon står på en planka.    som att gå på en planka men enbart 

flytta plankan vid förflyttning. 
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Emot slutet av projektet blev arbetsbördan så pass stor och tiden så kort att åtgärda alla de 
önskemål som jag själv och North Kingdom ville utföra. Jag erbjöds möjligheten till att 
sitta vid North Kingdoms lokaler med min bärbara dator. Tillsammans med deras 
animatör Lucian Trofin fick jag lära mig hur man jobbar mycket mera professionellt. Vi 
delade upp arbetet så att jag fick ta hand om scen ett medans han snyggade till scen två 
och gick sedan över till scen tre. När jag blev färdig med scen ett tog jag och gjorde klart 
det som fanns kvar utav scen två. Jag fick lära mig hur man jobbar emot en riktig pipeline 
[12] och deras ftp som sköter all filöverföring. 
 
 
3.4 Gruppens arbetsgång 
I början utav varje projekt är alla beroende utav varandra och vårat projekt var inget 
undantag. Som beskrivet tidigare förklaras det att man behöver tydliga riktlinjer för att 
förenkla arbetet. 
I början utav projektet gavs vaga beskrivningar utav regissören på hur han ville ha 
barnens agerade. Detta i sin tur resulterade i att jag fick fylla i alla dem luckor som 
uppstod i scenerna. Första scenen var ursprungligen berättad så att barnen kom från 
vänster, ställde sig på platten och vinkade till oss, sedan började världen rotera med en 
gång . 
 
Jag utförde det och fick kommentarerna på att det var för tråkigt. Arbetet fick startas om 
då jag fick helt andra direktioner. Det nya manuset medförde även att filmens längd 
ökade och fick tas upp på mötet. De nya ändringar straffade sig tidsmässigt då jag som 
animatör hamnade en vecka efter planeringen. Det i sin tur medförde en förskjutning i när 
animationen för världen skulle bestämmas. Alla i gruppen var mer eller mindre beroende 
på hur världen skulle bete sig, hur långt den skulle röra sig mellan varje stop och i vilken 
lutning. Detta fick jag försöka skjuta på så långt det bara gick då det nya manuset jag 
skrev ihop var mycket längre och mera intressant än att barnen kom ifrån vänster och 
ställde sig på första kortet med en gång för att vinka åt oss.  
 
Det tog mig ungefär nio dagar att bli färdig och vid det laget jag blev klar med scenen låg 
jag långt efter min ursprungliga planering. 
Nu var vi även tvungna att fastställa kamera åkningen samt hur världen skulle bete sig så 
att alla kunde jobba oberoende utav varandra.    
 
Detta var mer eller mindre bindande då eventuella ändringar skulle innebära stora 
ändringar för hela gruppen så det var väldigt viktigt att få det rätt, känna hastigheten 
världen rörde sig i och sträcken som barnen färdades på för att sedan kunna få det 
kommenterat utav Ted och North Kingdom. Efter det mötet kunde vi spika hastigheten 
samt sträckan för hur mycket barnen skulle röra sig och alla kunde jobba oberoende utav 
varandra till slutskedet utav projektet.¨ 
 
Jag var däremot tvungen att hålla god kontakt med modelleraren då han ansvarar för ytan  
jag får animera på.  
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4 Pipeline 

 
4.1 Gruppens Pipeline 
Dagarna på skolan inleddes med ett morgonmöte inom gruppen där man gick igenom 
dagens uppgifter samt eventuella problem som uppkommit på vägen. En whiteboard 
sattes upp där viktiga anteckningar skrevs upp som hela gruppen var påverkade utav, så 
som leverans datum samt ftp adresser m.m. Allt för att underlätta processen så mycket 
som möjligt då vi visste att jobba avskilt ifrån North Kingdoms lokaler kommer inte att 
bli problemfritt. 
 
Veckoplanering infördes första veckan då vi själva hade gått igenom vad som behövdes 
göras, vad var och ens uppgift var. Därefter skrevs det in i planeringen när och hur det 
skulle genomföras. En previz [9] skapades för att ge en överblick hur trailern skulle se ut 
samt hur lång tid varje moment tog. 
 
Eftersom tid var en bristvara i det här projektet behövde alla sättas i arbete med en gång. 
En grund mark som självklart inte var färdig var tvungen att skapas fort då jag behövde 
en mark att animera på. Kameran var alltid statiskt förutom emot slutet då den skulle 
panorera och rotera uppåt emot himlen för att sedan övergå till ett klipp. Alla som 
jobbade på projektet var beroende på när och hur världen skulle bete sig för att kunna 
slutföra sina respektive uppgifter, så det var väldigt viktigt att fastställa så fort som 
möjligt. 
 
Våran pipeline var ganska dålig från början men den innefattade kort att jobba så 
oberoende och separat som det bara gick för att sedan knyta ihop säcken emot slutet. 
Vi skapade en SVN [10] server som vi alla jobbade emot men den var först och främst till 
att skicka över viktiga filer till varandra så det blev så lättillgängligt som möjligt.  
 
Detta medförde ju självklart mycket mera jobb än vad som förväntades. 
Som beskrivet tidigare i rapporten så gjordes runcycles som animation medans 
modelleraren jobbade med världen. Kameran var förmodligen det första som bestämdes 
då det var viktigast. Vi hade fått veta inställningarna utav North Kingdom och världen 
skulle skapas utefter kamerans position. När första utkastet utav världen var färdig satte 
vi oss ner och bestämde utseendet och böjningen tillsammans.  
 
När detta var bestämt lades filen upp på SVN servern så att alla kunde få ta del utav den. 
Sedan fortsatte arbetet till den punkt då världen var tvungen få en satt animations rörelse. 
När det var gjort lades den upp på SVN servern som en ny version som gruppens 
medlemmar fick ladda ner och uppdatera sin scen.  
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4.2 Pipeline med Regissören 
Arbetet mellan regissör och animatör gick till på följande vis. Bildmanus gavs till 
animatören samt ett par ord och visioner över vilken känsla och karaktär han ville ha på 
animationerna. Dessa tolkades och genomfördes på datorn för att sedan läggas upp på 
forumet där kommentarer och kritik kundes ges. Då mera specifika och detaljerade 
beskrivningar behövdes inledde man kommunikation per telefon samt personliga möten 
för att klargöra och spika animationerna.  
 
4.3 Pipeline med Northkingdom 
Arbetet mellan North Kingdom och gruppen gick till på följande vis. Manus och 
bakgrund gavs till gruppen för att presentera iden och eventuella överenskommelser om 
vad som är möjligt att åstadkomma samt tidsbegränsningar över vad som är rimligt.  
 
Möten bokades varje vecka på tisdagar och torsdagar via e-post, där framsteg visades upp 
och eventuella krav och ändringar togs upp. Säkerhets kopiering skedde på en extern 
hårddisk tillhandahållen utav North Kingdom samt allt nödvändigt material ifrån North 
Kingdom. Leveranser laddades även upp på denna.  
Tillgång till North Kingdom FTP [11] bidrog till snabb förflyttning utav material ifall det 
krävdes ytterligare resurser. 
 
4.4 Pipeline med Lucian Trofin 
Samarbetet med animatörsledaren gick till på följande vis. Scener delades upp   
efter att allt material strukturerats om till en mer lätthanterlig form utav referenser så 
återupptogs arbetet. Jag fick i uppgift att animera scen ett efter hans kritik och göra det så 
bra som möjligt medans han jobbade på att förfina scen två. När han var klar återtog jag 
scen två och jobbade vidare på den efter att jag blivit klar med scen ett. Han började 
sedan på scen tre. När vi var klara med samtliga scener slog vi ihop dessa med hjälp utav 
att övergångarna mellan scenerna bestod orörda. Bild 333 och bild 820 skulle vara orörd 
på det sättet kunde vi enkelt kopiera all animation utan att behöva göra om någonting.  
 
Efter sammanslagningen dubbelkollades allting och små korrigerar gjordes, sedan var det 
i stort sätt klart. 
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5 Resultat 

 
5.1 Resultat med regissören 
En ökad förståelse utav regissörens visioner och tankesätt som ledde till smidigare 
samarbete, bättre resultat på mindre tid, även om inlärningen utav hans visioner och 
tankar inte var linjär utan exponentiell. 
 
 
5.2 Resultat med North Kingdom 
En inblick och smakprov hur det är att jobba för en arbetsgivare samt att leverera ett 
skarpt projekt, där ändringar är en del utav vardagen. 
 
5.3 Resultat med gruppen 
Slutprodukten utav vårat arbete gav en trailer där övergripande delar utav allas inriktning 
fick ta plats. Så väl som animation till mattepainting samt även partiklar och modellering.  
I och med att vi fick i princip göra allt från grunden själva har vi fått styra den större 
delen av resultatet från början till slut med vägledning utav våra handledare. Resultatet 
innefattar en minut lång trailer som återspeglar förhöjda kunskaper hur det är att jobba 
tätt inom en grupp samt att leverera till en skarp kund och möta deadlines. Hur man 
jobbar under en ledare och en regissör. Innebörden utav en välplanerad och strukturerad 
pipeline med ett organiserat schema. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Övergripande diskussion 
Det här projektet som tilldelades utav North Kingdom har verkligen understrukit hur 
viktigt det är att ha ett smidigt arbetsflöde mellan arbetsgivarna och de som utför arbetet 
så väl som inom gruppen. 
 
För mig som animatör har jag haft tre olika regissörer (Ted Kjellsson, North Kingdom, 
Lucian Trofin) som har pekat och styrt och man har själv utefter sin bästa förmåga 
försökt anpassa sig och utföra de ändringar och krav de vill men samtidigt få in allt som 
de två andra regissörerna har velat. Man har fått kompromissa väldigt mycket genom hela 
projektet. 
 
6.2 Arbetet mellan animatör och regissör 
Ted Kjellsson har varit den huvudansvariga regissören och har skrivit bildmanuset samt 
manus till trailern. Det är honom jag har först och främst vänt mig till när jag har varit 
osäker på trailerns handling och framsteg. Ted har själv varit bunden utav Disney som 
kommit med ändringar på hans bild manus t.ex. i slutet då barnen klättrar upp i 
luftskeppet hoppade vargen fram ifrån trädet och började jaga grisarna som springer ut ur 
bild bort från kameran. Detta gillade inte Disney och ville inte att grisarna skulle bli 
jagade utav vargen, de fick inte komma till skada helt enkelt. Manuset fick ändras till 
deras beskrivning och Ted kom på iden att de skulle få hoppa med i luftskeppet och flyga 
iväg medans vargen landade pladask på marken och sedan ställde sig upp i ett yl 
samtidigt som kameran panorerade upp ur bild. Förslaget skickades iväg och godkändes. 
 
De nya ändringarna innebar inte så mycket jobb om inget alls då detta var relativt tidigt i 
projektet och produktionen utav scen ett hade enbart kommit igång.  
 
Vårt samarbete innefattade för det mesta telefon samtal samt ändringar i manuset som 
bollades fram och tillbaka. Jag gav mina kommentarer och idéer till honom till de 
händelser jag tyckte borde ändras eller kunde göras roligare eller mera passande. Vi 
pratade om de olika scenerna och kom överens väldigt bra under projektet. Jag tog enbart 
initiativ till förslag och idéer som togs upp med honom, bestämde han sig för att de inte 
skulle fungera så gjorde vi på hans vis då han är regissör och jag skådespelare.  
 
Vi hade även personliga möten då vi diskuterade scenerna där jag kände att de gav mest 
resultat och visioner på hur han ville ha scenerna. Där fick man även chansen att agera ut 
förloppet och prova ifall det fungerade. Som animatör måste du vara väldigt flexibel och 
kunnig inom ditt område. Det går inte att låsa sig till en stil utan du måste kunna alla 
stilar då det egentligen handlar om människor. Det vi ska härma är verkligheten med en 
twist utav stilisering, men i grund och botten är det människor. Är man inte duktig på det 
kan man inte bli bra inom animation anser jag. Man måste på ett sätt sätta sig in i rollen 
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som barn och agera ut efter det och för det krävs människostudier i alla dess former och 
man kommer aldrig att bli fullärd. 
 
Det jag har lärt mig mest utav att samarbete med Ted är att det är bättre med för mycket 
än för lite. Det som hände i början var att jag fick för lite information för att kunna utföra 
hans visioner vilket medförde till att påbörja om hela scen ett. Vid det laget skrev jag 
själv hela manuset till scen ett och föreslog det till Ted att så här skulle jag vilja ha 
manuset för samtliga scener. Så mycket information som möjligt så att man vet precis 
vad som ska hända och när det ska hända. Vilket var väldigt skönt för det sparade en 
massa tid. 
 
Efter att jag fått manuset för samtliga scener rullade det på för det mesta och jag kunde 
fortsätta arbeta. När jag var klar men en sekvens laddades den upp på forumet och 
inväntade kommentarer eller kritik från antingen Ted eller North Kingdom. Oftast var det 
inga ändringar då jag utförde det som stod angivet i manuset och hade fått kommentarer 
på det ifall jag hade brutit emot det. 
 
Det jag saknade väldigt mycket var en animatörsledare under den största delen utav 
projekttiden som kunde hjälpa mig att förbättra animationerna då jag aldrig riktigt fick 
kritik på det. Det märktes även då jag själv var missnöjd med många animationer men var 
tvungen att gå vidare på grund utav den korta tidsramen. Resultatet utav det blev 
bristande kvalitet som ändå gick igenom då de som inte är inriktade i animation inte ser 
och kan peka på samma saker som en animatör kan. 
 
 Jag tror även att regissörer lär sig väldigt mycket att jobba emot en industri där de 
resultat de är vana vid inte kan levereras i samma stund de filmar. Eftersom allting måste 
noggrant planeras och sedan animeras.  
 
En regissör är väldigt van att jobba traditionellt med skådespelare som agerar ut hans 
visioner på plats. På så sätt kan han med en gång styra vart han vill ta filmen. Det går inte 
riktigt att göra så via datorer då animationerna måste skapas först och sedan ges kritik. 
Fördelen med digitala karaktärer är att man kan få dem precis som man önskar, och 
regissören måste även anpassa sig och byta arbetsmetod för att fungera ihop med en 
grupp som jobbar digitalt. 
Med skådespelare kan man vara begränsad i vad de kan åstadkomma, men de kan även 
överraska och prestera över förväntan eller skapa nya intryck. 
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6.3 Arbetet inom gruppen 
Tanken var att vi skulle jobba så oberoende utav varandra som möjligt för att maximera 
effektivitet inom gruppen. För det krävdes att alla moment som berörde samtliga 
medlemmar fastställdes så fort som möjligt så att alla kunde komma igång med sitt 
arbete. Tanken var god och höll ett tag. Det som hände var att efter en tid jobbade alla så 
pass enskilt ifrån varandra att fil versioner blev ändrade och skapade en O-synkronisering 
inom gruppen. Alla jobbade i fel scen vilket innebar olika resultat. Det som inte fick 
hända hände. 
 
Orsaken till detta beror nog först och främst på okunskap och brist på erfarenhet hos 
samtliga medlemmar. Hade man suttit på North Kingdom är det möjligt att detta missöde 
hade missleds. Då kanske man hade upptäckt att den pipeline vi hade lagt upp var 
bristande och strukturerats om i god tid. När man väl märkte att scenerna blev ohanterligt 
tunga var det så långt in på projektet att det skulle ta för lång tid att strukturera om för att 
hinna med deadlinen. Mappar med ens namn skulle ha skapats på North Kingdoms FTP 
samt extern hårddisk för snabba och tydliga leveranser. Istället blev det en blandning vid 
varje möte. Man skulle ha använt sig utav referenser i de använda programmen för att 
skapa en smidig pipeline, men istället skapades problem genom att importera filer gång 
på gång som skapade historik skräp ifrån tidigare versioner. Detta medförde att scenerna 
blev onödigt tunga och ohanterliga efter ett tag. 
 
Problemet med detta system var även att återgivningen blev för långsam, vilket medförde 
att då nästa veckas uppgift låg i framfarten var man även tvungen att korrigera den 
tidigare veckans uppgifter. Detta resulterade i slutändan att ens arbetsbörda växte med 
tiden och man kom aldrig ikapp sitt eget schema. Kvalitet var tvungen att beskäras för att 
hinna med planeringen. 
En arbetsledare inom gruppen blev aldrig utsedd vilket skapade ett initiativ för varje 
gruppmedlem att ta projektet åt sitt egna håll. Det skulle ha löst med en person vars 
erfarenhet skulle ha dirigerat en arbetsmetod för att underlätta processen för hela 
projektet. En handledare som var på plats och jobbade med projektet skulle ha kunnat 
koordinera om allt material, filer, kommentarer och ändringar till den nya kritiken och på 
ett snabbt sätt ha gått igenom allas arbetsstationer  
 
Ju närmare slutet kom på deadline kom efterfrågan av se ihopsatta resultat vilket svarades 
med att det kommer ta tid att rendera samt att lägga ihop resultaten. Detta hade inte 
behövts vid en välplanerad och strukturerad pipeline. 
 
Pipelinen knöts samman i slutet när alla hade färdigställt sin uppgift för att sedan knytas 
ihop i en ny scen där texturer och korrigeringar var tvungna att genomföras så att 
ingenting blev fel. I slutändan kom allas del ihop med mycket möda tack på grund utav 
en icke fungerande pipeline och struktur, samt såväl en del okunskap från samtliga 
medlemmar i gruppen. 
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6.4 Arbetet mellan North Kingdom och gruppen 
Det här projektet har varit väldigt givande i många olika aspekter. Hur man tar eget 
ansvar för sitt område samt även tar ansvar för andra. Hur man kan påverka slutresultatet 
med att komma idéer och kommentarer. Hur man jobbar optimalt för att underlätta för 
andra medlemmar för gruppen? 
 
Jag lärde mig oerhört mycket här med min tid hos North Kingdom. Bl.a. hur man 
använder sig utav referenser för att skapa upp en smidig pipeline. Många frågetecken 
löstes och jag fick en inblick i hur det är att jobba på en professionell arbetsplats. 
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7 Slutsats 
 
Det som kunde ha gjort bättre i projektet var att från början få sitta vid North Kingdoms 
lokaler där man kunde få kommentarer med en gång och på sådant sätt slippa den onödigt 
ständigt växande arbetsbördan utav föregående veckors kommentarer.  
En utsedd ledare eller handledare på fulltid hade underlättat oerhört mycket då projektet 
inte hade ett klart mål eller direktiv utifrån alla medlemmar och på så vis skapade käppar 
i hjulet för varandra i viss mån.  
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