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Sammanfattning 
 
 
Det här examensarbetet har kretsat kring svårigheterna med att skapa realistiska 
ansikten inom datorgrafik. Rapporten har tittat på nuvarande teknik som används 
för att skapa digitala karaktärer som ska representera en verklig person, i dessa 
fall en skådespelare. Metoden har varit att genom utskickad undersökning kunna 
få svar på hur folk uppfattar ett visst antal CGI-karaktärer skapade med 
fotorealism som mål. I synnerhet försökte undersökningen besvara i vilken del av 
ansiktet som realismen oftast brister och hur detta påverkar filmtittare, samt 
uppfattningen om mänskliga CGI-karaktärer kontra omänskliga och om det finns 
några skillnader på hur de bedöms och uppfattas. 
Analysen av undersökningen ska kunna användas som en påminnelse om vad man 
bör tänka extra på när man skapar animationer för fotorealistiska karaktärer 
inom film. 
 
Nyckelord: Ansiktsanimation, CGI, fotorealism, karaktärer 
 

 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
This thesis has revolved around the difficulties in creating realistic computer 
generated human faces.  The paper has been looking at current techniques which 
has been used to create digital representations of a real-life person, in these cases 
an actor. The method was to send out a survey in order to gather answers on how 
people perceive certain CGI-characters created with photorealism as goal. The 
survey did especially try to pin point which parts of the face was lacking realism 
and how this affects film viewers. It also looks at the perception of human- versus 
non-human characters and if there are any differences in how they are viewed and 
perceived. The analysis of the method should be able to be used as a reminder of 
what one should keep in mind when creating animations for photorealistic 
characters for film. 
 
Keywords: Facial animation, CGI, photorealism, characters 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
Våra ansikten avslöjar mycket om hur vi tycker, tänker och känner. Tänk dig att 
du skulle ha en konversation med en person som inte ger ifrån sig några 
känsloindikationer med hjälp av ansiktsuttryck. Du skulle förmodligen bli 
förbryllad över vad den här personen vill eller hur du ska bemöta den. Kanske 
skulle du försöka förstå varför personens ord inte överensstämmer med vad 
dennes ansikte förmedlar.  
Som flockdjur vill vi kunna knyta an till andra människor. Kroppsspråk är en 
snabb indikator på vad den andra personen vill, och vi kan identifiera vad ett 
ansiktsuttryck betyder på under en sekund.  
Då vi är så vana vid att läsa av människor med hjälp av att analysera deras 
ansikten så märker vi extremt snabbt om något inte stämmer. 
Denna mänskliga förmåga är en bidragande faktor till varför realismen i CGI-
karaktärer ofta brister i just ansiktet och gör just trovärdiga ansiktsuttryck till en 
av de svåraste aspekterna för att skapa datorgenererade människor. 
Det handlar inte om att ansikten är dåligt skapade inom datorgrafik, snarare är 
tittare mer känsliga för felaktigheter i just ansiktsområdet än för resten  
av kroppen. 
 
Examensrapporten kommer försöka förstå vad människor oftast reagerar 
negativt på när vi ser på ett mänskligt CGI-ansikte. Det kommer undersökas om 
det finns ett genomgående mönster för vad vi upplever som oäkta och även hur 
vi påverkas av märkbar CGI på filmduken.  
Rapporten kommer även se till vilka olika tekniker som finns att tillgå idag, och 
försöka analysera vilka tekniker som ger bäst resultat. 
 
Vi som datorgrafiker vill kunna tillgodose det växande behovet av CGI inom film. 
Ju mer tekniken för CGI går framåt, desto mer öppnar det upp för vad som är 
möjligt för filmskapares karaktärer och berättande. 
Då krävs det dock att det datorgrafiska materialet håller en så pass hög nivå att 
publiken kan fokusera på filmens berättelse så som regissören tänkt istället för 
att bli störd av märkbar CGI. 
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1.2 Bakgrund/Beskrivning 
 
Det är först nu på senare år som tekniken inom 3D och VFX har kommit så pass 
långt att möjligheter finns till att kunna skapa helt till synes mänskliga 
karaktärer. Det är bara dom tio senaste åren som metoderna har förfinats så 
pass att 50 minuter av en huvudkaraktär i en film kan vara datorgenererad. 
Att VFX-industrin har växt exponentiellt på senare år gör även att kvalitén måste 
öka i samma takt.  
Rörelse är den första visuella signalen (Block 2008, 3) vi människor uppfattar, så 
om rörelserna är felaktiga kommer vi märka detta mer än en inkorrekt yta på 
huden. 
 
 

1.3 Frågeställning/Problembeskrivning 
 

“Despite the technological advances, facial animation is humbled by some 

simple issues. As the realism of the face increases (making the synthetic face 

look more like a real person), we become much less forgiving of 

imperfections in the modeling and animation: If it looks like a person we 

expect it to behave like a person.“ (Waters 1997) 

 
Examensrapporten kommer i huvudsak försöka besvara varför är det så svårt att 
få till just ett trovärdigt ansikte och vad det är som gör detta till en utmaning. 
Under detta kommer det undersökas vart någonstans fotorealism oftast brister 
och isåfall varför. 
 
Målet med CGI är att det inte ska märkas på bioduken, vilket gäller även då man 
kan anta att det är en 3D-karaktär vi ser, t.ex. som i filmen AVATAR. Samtidigt 
finns det situationer då CG ska representera en verklig person, t.ex. ”Benjamin 
Button” från THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON, där det inte är lika 
underförstått att vad vi ser kan vara ett inslag av CGI.  
Det kommer således undersökas ifall betraktarens förväntningar spelar in i hur 
vi tänker om datorgenererade karaktärer. 
 
När mänskliga karaktärer skapas är det oftast ett tidskrävande och omfattande 
arbete, och att uppnå total fotorealism i ansikten är ett av de svåraste områdena 
inom datorgrafik. Realism för statiska karaktärer har redan nåt punkten där det 
är svårt att skilja på vad som är ett foto och vad som är CGI, och att det är just när 
karaktären är i rörelse som den uppfattas som orealistisk (Cosker, Eisert, Helze 
2015, 314) 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att kunna få en överskådlig bild av hur biopubliken 
reagerar på mänskliga karaktärer som är datorgenererade. 
Resultatet ska kunna peka ut vilka områden i CGI-ansikten som oftast ger ett 
orealistiskt uttryck och sedan se till tekniken för att förstå hur detta kan 
förebyggas redan i skapandeprocessen.  
Rapporten ska kunna generera en teori för ett arbetssätt som håller och som bör 
kunna uppvisa ett realistiskt slutresultat. Fokus ligger på det konstnärliga, ej det 
tekniska. 
Jag kommer undersöka vad de viktigaste bidragande faktorerna är för att skapa 
trovärdiga ansiktsuttryck inom film. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Fokus kommer vara på att hur realism uppnås med hjälp av korrekt rigging och 
animation och ej innefatta texturering. Modellering kommer tas upp i den mån 
det är relevant. 
Djur kommer inte innefattas i denna examensrapport, utan det är humanoida 
karaktärer som kommer undersökas. 
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2 Nuvarande teknik 
 

2.1 FACS 
Ansiktsuttryck har studerats i över hundra år, och många olika system har 
skapats för att kartlägga hur vi uttrycker känslor och mående. 
Facial Action Coding System (FACS) är det mest omfattande och använda - inom 
flera olika yrkeskategorier (Coan, Allen 2007, 203). Initialt framtogs systemet av 
Carl-Herman Hjortsjö (Hjortsjö 1970) men utvecklades vidare av psykologerna 
Paul Ekman och Wallace V. Friesen på 1970-talet. 2002 gjordes en omfattande 
uppdatering av systemet. 
FACS baseras på att mäta olika rörelser i ansiktet, t.ex. höjt vänster ögonbryn, för 
att sedan ge den individuella rörelsen en etikett, en s.k. action unit (AU). Varje 
individuell rörelse i ansiktet är en AU, och för ett ansiktsuttryck kombineras flera 
av dessa. 
Totalt har 44 action units kartlagts, vilket inte låter mycket när vi tänker på 
komplexiteten i ansiktets muskulatur. Dessa kan dock generera över 7000 olika 
kombinationer, vilket skapar ett behov för att automatisera och känna igen olika 
ansiktsuttryck baserat på FACS.  
(Tian, Kanade, Cohn 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Individuella och kombinerade action units (Tian, Kanade, Cohn 2001) 
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2.2 CGI ansikte / full CG 
 
När en karaktär ska representera en verklig person - såsom en skådespelare -  
men med en markant förändring som t.ex. kraftigt föryngrad eller föråldrad, har 
tekniken att skapa en 3D representation av den verkliga personen använts. 
Detta brukar tillämpas tillsammans med compositing, där CG ansiktet kompas in 
i en plate (filmad bakgrund) tillsammans med en skådespelares kropp. 

2.2.1 Light stage 
Paul Debevec vid University of Southern Californias Institute for Creative 
Technologies (USC ICT) har i samarbete med Image Metrics tagit fram en 
teknik där verkliga personer kan återskapas digitalt med realistiska 
resultat. 
Metoden baseras på att kunna fånga en persons ansiktsuttryck ifrån 
princip alla vinklar. Detta görs med hjälp av en roterande omniriktad 
ljuskälla kring personen som sedan filmas i ett antal sekunder för att få 
med alla rörelser från alla vinklar i alla ljusförhållanden. Tekniken har 
använts av flera stora VFX företag för att återskapa 3D-motsvarigheter av 
verkliga personer. Tillexempel användes den i filmen THE CURIOUS CASE OF 
BENJAMIN BUTTON från 2008. (Alexander et al. 2008) (USC Institute for 
Creative Technologies 2001) (Debevec 2012, 2) I fallet med Light stage 
kan animationsdatan trackas om omvandlas till animationskurvor direkt 
från den filmade skådespelaren utan att behöva ha en input- och en 
outputrig. I många fall med motion capture används en input- och output 
där inputriggen får animationsdatan från kameran och outputriggen får 
datan från inputriggen. (Cosker, Eisert, Helze 2015, 315 - 317) 

2.2.2 Marker-based Motion capture  
En annan metod som tillämpas brett både inom film och spel är en motion 
capture, oftast med hjälp av en rig som monteras kring skådespelarens 
ansikte och filmar alla ansiktsuttryck ifrån ett visst antal vinklar. 
Kameradatan kalkyleras sedan till animationer, oftast på en inputrigg i ett 
trackerprogram. Då denna metod är mobil kan skådespelaren gå omkring 
och säga sina repliker direkt. Metoden har bl.a. använts för AVATAR från 
2009. (Nogueira 2001, 4 - 5) 

 

2.2.3 Skin Microstructuring 
USC ICT har utvecklat en teknik som fysiskt korrekt ska kunna replikera 
överhudens deformationer beroendes på hur underliggande vävnad rör 
sig.  I deras studie använder de termen microgeometri för att beskriva 
hudens olika uppbyggnadslager; macro-, meso- och microskala.  
Macroskala definierar de generella ansiktsdragen medan mesoskala 
inkluderar detaljer som är kring 0.1-1mm i storlek såsom porer och små 
rynkor. Microskala är minimala detaljer kring 1 micro (0.001mm) som 
detaljer inuti porer eller runtom fina linjer. 
Deras mål går ut på att inte bara använda mesoskala när de skapar 
displacement maps, utan även kunna få med detaljer som finns på 
mikroskala. Dessvärre är dagens kamerateknik inte tillräcklig för att 
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kunna fånga detaljer på mikrometeravstånd, och det skulle det behövas 
en kamera med mer gigapixelupplösning än vad som finns idag. 
 
Istället använder USC ICT sig av hudens mesoskala för att replikera 
mikrometerdetaljer genom att göra en dynamisk displacement map 
suddigare i ena axeln och skarpare i den andra (x, y), beroendes på i 
vilken riktning som huden dras samman eller stretchas ut. För att få 
tillräckligt med detaljer i scanningen används kameror med 10 
mikrometer-upplösning för att fånga hur huden deformeras i olika 
ansiktsuttryck, s.k. Dynamisk displacement. (Nagano et al. 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig2.  Screenshot av testvideo från USC ICT. Vänster bild: maximal deformation i 
vänster riktning. Höger bild: maximal deformation i höger riktning. 

 
 

2.3 2.5D föryngring 
 
I vissa fall när en skådespelare ska visas som en yngre version av sig själv har 
metoden istället varit att göra detta i compositing, snarare än att skapa en 3D 
version. Detta har tillämpats i t.ex. X-MEN: THE LAST STAND och även i THE 
CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON för att göra skådespelare yngre. Fördelen är 
att det inte är en lika omfattande process eller lika kostsamt som om det skulle 
gjorts en 3D version av skådespelaren. Det medför också att skådespelarens 
riktiga ögon används, vilket kan vara svårt att få till realistiskt med CGI. Dock 
förlorar ansiktet fina linjer och små detaljer. Även själva ansiktsformen kan vara 
mer komplicerad att ändra med denna metod än att göra en helt digital version. 
(Failes 2015, 178-179) 
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3 Svårigheter 
 

3.1 Uncanny valley 

Masahiro Moti är personen som på 1970-talet myntade begreppet “Uncanny 

Valley” för att beskriva fenomenet att ju mer en robot eller modell försöker 

efterlikna en riktig person, desto större blir risken att resultatet uppfattas som 

obehaglig och livlös om den inte rör och beter sig helt rätt. (Mori 2015, 98) 

 

Nedan är en graf som beskriver det icke-linjära sambandet mellan likheten till 
människa och uncanny valley, med och utan rörelse inblandat. 

 

 

Fig. 3 Graf som visar hur rörelse förstärker effekten av uncanny valley 

 

Som vi ser så blir topparna och dalarna i grafen mer extrema när mänskliga ting 
rör sig, och kan förstärka effekten av uncanny valley.  
Moto skriver att för att undvika den här effekten ska man utgå från en design 
som avviker litegrann från att se helt mänsklig ut. (Mori 2015, 100) 

Detta är dock inte möjligt inom datorgrafik i de fall då vi behöver replikera en 
mänsklig person, och något vi behöver vara medvetna om i skapandet av CGI 
karaktärer som ska kunna uppfattas som fotorealistiska. 
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4 Metod 
 

4.1 Översikt 
Undersökningen är uppbyggd så att personen som svarar blir presenterad för 
korta klipp av CGI karaktärer. Undersökningen är uppdelad i två delar. 
Del 1 är den mest omfattande och går ut på att få fram ett resultat för vad folk 
tycker om CGI-ansikten i allmänhet och vad som ser realistiskt eller mindre 
realistiskt ut i synnerhet. 
Frågorna i denna delen kommer att vara baserade på att försöka analysera olika 
regioner av ansiktet;  

• Den övre delen vilket innefattar panna, ögon och ögonbryn. 
• Den mittersta delen vilket innefattar näsa och kinder. 
• Den nedersta delen vilket innefattar mun, haka och käkparti. 
• Samt generellt hur de uppfattar ansiktsuttrycken som helhet. 

 
Fokus i del 2 är att undersöka ifall människors förväntningar spelar roll när de 
tittar på CGI-karaktärer.  Det kommer finnas två korta filmklipp; en på 
karaktärerna från AVATAR, 2009 och en på de mänskliga karaktärerna från del 1. 
Resultatet av denna del förväntas ge en överblick på hur människor uppfattar 
humanoida karaktärer med overkliga drag i jämförelse med realistiska 
mänskliga karaktärer, när båda är gjorde med hjälp av CGI. 
Del 2 är uppbyggd av olika påståenden som den svarande ska ta ställning till, 
baserat på videoklippen. 

 
 

4.2 Undersökning 
Undersökningen med namnet CGI-karaktärer inom film kommer skickas ut på 
internet till en bred grupp, med andra ord biopublik. Syftet med CGI är att den 
ska vara realistisk nog att publiken inte fokuserar på att det är datorgjort, varför 
jag har valt att inkludera andra grupper än endast branschfolk.  
 
Undersökningen kommer vara korta videoklipp av CGI-karaktärer som setts i 
olika filmer de senaste åren. Jag kommer välja klipp där nuvarande teknik 
tillämpats och målet har varit fotorealism. 
 
Filmerna jag valt ut är The curious case of Benjamin Button (2008), Terminator: 
Genisys (2015), TRON: Legacy (2010), Rogue One (2016) och Avatar (2009). 
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Dessa karaktärer är de jag valt att inkludera i undersökningen:  
 
 
Karaktären “Benjamin Button” från The curious  
case of Benjamin Button (2008) som en äldre  
CG-version av skådespelare Brad Pitt. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Copyright Kennedy/Marshall Company 
& Warner Bros.  Distribuerad av 

 Paramount Pictures & Warner Bros. 
 2008 All rights reserved 

 
Karaktären “Grand Moff Tarkin” från 
Rogue One (2016) som CG-representation av  
skådespelare Peter Cushing.   
       
 
 
 
 
  

 
 

 
Copyright Lucasfilm. Distribuerad av    
Walt Disney Studios Motion Pictures. 
2016 All rights reserved 

 
Karaktären “The Terminator (T-800)” från  
Terminator: Genisys (2015) som yngre CG-version  
av skådespelare Arnold Schwarzenegger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright Skydance Productions. 
Distributed by Paramount Pictures. 
2015 All rights reserved 
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Karaktären “Clu” från TRON: Legacy (2010) som  
yngre CG-version av skådespelare Jeff Bridges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright Walt Disney Pictures & 
Sean Bailey Productions.  
Distribuerad av Walt Disney Pictures 
& Buena Vista Distribution. 2010 All 
rights reserved 

 
 
Karaktär “Leia Organa” från Rogue One (2016) 
som CG-representation av skådespelare  
Carrie Fisher. 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Copyright Lucasfilm. Distribuerad av    
Walt Disney Studios Motion Pictures. 
2016 All rights reserved 

 
 
 
Olika humanoida karaktärer från Avatar (2009) 
(Används enbart i del 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 20th Century Fox. 2009 
All rights reserve 
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4.3 Sammanställning 
 

4.3.1 Del 1 

Den slutgiltiga poängen för varje individuell rad är ett medelvärde på tre  
olika svarsalternativ: 

 
1 = Ser verklig ut   2 = Ser lite stel ut   3 = Ser overklig ut 

 
 

Tabell. 4.1 The curious case of Benjamin Button 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell. 4.2 TRON: Legacy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell. 4.3 Rogue One (Leia Organa) 
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Tabell. 4.4 Terminator: Genisys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell. 4.5 Rogue One (Grand Moff Tarkin) 
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4.3.2 Del 2  
 
Påstående 1 

”Om jag såg de icke-mänskliga karaktärerna i en film skulle jag anta att de är CGI” 
 
 
Håller med (88,24%) 

Håller inte med (5,88%) 

Ingen åsikt (5,88%) 

 
 
 
 
Påstående 2 

”Om jag såg de mänskliga karaktärerna I en film skulle jag inte initialt anta att de är CGI, 
förrän jag upptäckte att de var det” 
 
 
Håller med (64,71%) 

Håller inte med (29,41%) 

Ingen åsikt (5,88%) 

 
 
 

 
Påstående 3 

”De icke-mänskliga karaktärerna behöver inte ha samma nivå av realism som de 
mänskliga karaktärerna, eftersom de inte finns på riktigt” 
 
 
Håller med (58,82%) 

Håller inte med (41,18%) 

Ingen åsikt (0%) 

 
 
 
 
Påstående 4 

”Om jag antar att karaktärer i en film är CGI redan från början så har jag större 
överseende om dom inte ser ut eller rör sig 100% verklighetstroget ” 
 
 
Håller med (35,29%) 

Håller inte med (47,6%) 

Ingen åsikt (17,65%) 
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Påstående 5 

”Om jag märker att en människa i en film är datorgjord som jag initialt trodde var riktig 
så är jag mer kritisk mot om den inte ser ut eller rör sig 100% verklighetstroget ” 
 
 
Håller med (58,82%) 

Håller inte med (29,41%) 

Ingen åsikt (11,76%) 
 
 
 
 
Påstående 6 
”Jag skulle vara mindre empatisk för en karaktär jag märkte var CGI i en film” 
 
 
Håller med (41,18%) 

Håller inte med (58,82%) 

Ingen åsikt (0%) 
 

 
 
 
Påstående 7 
”Dålig CGI påverkar mitt helhetsintryck av en film” 
 
 
Håller med (88,24%) 

Håller inte med (11,76%) 

Ingen åsikt (0%) 
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4.4 Analys  
 
Nedan är tabeller för enklare visualisering: 
 
Totalt värde för varje karaktär. Ju lägre totalpoäng desto mer realistiskt har 
karaktärens ansikte bedömts se ut. 
 
4 = Ser verklig ut   8 = Ser lite stel ut   12= Ser overklig ut 

 
Tabell 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Benjamin Button, The curious case 
of Benjamin Button 

         
        Clu, TRON: Legacy 
   
        Leia Organa, Rogue One 
 
        The Terminator,  

Terminator: Genisys 
 

          Grand Moff Tarkin, Rogue One 
 

   
  (7.42)      (8.17)       (5.79)       (7.41)      (6.64)    
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Det totala värdet för varje del av ansiktet för alla karaktärer. Ju lägre totalpoäng 
desto mer realistiskt har en viss del av ansiktet bedömts se ut. 
 
5 = Ser verklig ut   10 = Ser lite stel ut  15 = Ser overklig ut 

 
 
Tabell 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den övre delen (panna, ögon och 
ögonbryn) 

 
Den mittersta delen (näsa och kinder) 

 
Den nedersta delen (mun, haka och 
käkparti) 

 
Ansiktsuttrycken i sin helhet 

        (8.59)       (8.17)      (8.89)      (9.79)        

 

 

 

 



 

 17 

Om man ser på sammanställningen av del 2 i undersökningen, är slutsatsen att 
majoriteten skulle anta att de icke-mänskliga karaktärerna de ser på film är 
gjorda med hjälp av CGI, medan de mänskliga karaktärerna inte skulle antas vara 
CGI förrän realismen brister. 
Vidare håller de flesta med om att de icke-mänskliga karaktärerna inte behöver 
uppfylla samma krav på fotorealism som de mänskliga.  
 
För påstående 4 och 5 finns en del motsägelser. Svaren i påstående 4 visar att 
deltagarna inte skulle ha mer överseende ifall kvalitén brister i 3D-grafiken av 
icke-mänskliga karaktärer, samtidigt som de skulle vara mer kritiska mot 3D-
grafik av mänskliga karaktärer. 
Detta kan tolkas som att de svarande helt enkelt inte skulle godta uppenbart 
synlig CGI för icke-mänskliga karaktärer, samtidigt som de skulle tycka att 
mänskliga karaktärer bör hålla en mer realistisk standard, dock inte på 
bekostnad av sämre kvalité för icke-mänskliga (men humanoida) karaktärer.  
 
Majoriteten av deltagarna i undersökningen skulle inte känna mindre empati för 
mänskliga karaktärer som de upptäckte var CGI (58,82% skulle inte vara mindre 
empatiska medan 41,18% svarar att de skulle vara det).  
88,24% svarar dock att dålig CGI påverkar deras generella uppfattning om 
filmen negativt, vilket kan inkludera synen på karaktärer på andra sätt än just 
empatin för denne. 
 
I tabell 5 för del 1 av undersökningen ser vi karaktärernas sammanlagda poäng 
för alla ansiktsområden tillsammans. De svarande tycker att de mest 
verklighetstrogna är följande, i fallande ordning: 
 

Rank Karaktär Total poäng 

1. Leia Organa (Carrie Fisher) 5.79  

2. Grand Moff Tarkin (Peter Cushing) 6.64  

3. The Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) 7.41  

4. Benjamin Button (Brad Pitt) 7.42  

5. Clu (Jeff Bridges) 8.17  

 
Karaktärerna som har högst respektive näst högst rankning är även med i de 
mest nyproducerade filmerna. Även Terminator från 2015 som har tredje högsta 
rank följer mönstret att CGI i nyare filmer bedöms som mer verklighetstrogna. 
Rank 4 och 5 avböjer från detta mönster, då Benjamin Button hamnar relativt 
högt ovanför Clu i total poäng trots att The curious case of Benjamin Button är 
gjord ett två år tidigare (2008) än TRON: Legacy (2010). 
Detta kan bero på flera orsaker; Metoden för att skapa karaktären ”Clu” skiljer 
sig något från hur de skapade ”Benjamin Button”, trots att Digital Domain var 
VFX företaget som arbetade på båda filmerna (Källa: imdb) 
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För att skapa ”Clu” gjordes en silikonavgjutning av skådespelaren Jeff Bridges 
ansikte som sedan fotograferades och scannades in i datorn. FACS-baserade 
rörelser filmades och digitaliserades för att sedan appliceras på den inskannade 
modellen för blendshapes. 
Med hjälp av en motion capture rig monterad på Jeff Bridges genererades sedan 
dialog och karaktärsuttryck. (Nakashima 2010) 

 
”Benjamin Button” använde sig av samma princip som i skapandet av ”Clu” när 
det kommer till att generera en modell av skådespelaren dvs. att göra en 
avgjutning i silikon och fysiskt skulptera denna innan den digitaliserades. För 
animationerna användes två tekniker; först fotograferades skådespelaren Brad 
Pitts ansikte målat med ett fosforescensiskt (självlysande) material som är 
ljusabsorberande. Kameradatan används sen för att skapa ett uttrycks-bibliotek 
baserad på FACS och blendshapes. 
Den andra tekniken var att använda Image Metrics light stage för att kunna filma 
Brad Pitts skådespeleri som sedan kunde appliceras som animationskurvor på 
den digitala versionen. (Flueckiger 2011, 9) 
 
Det är i animations- och riggingstadiet som metoderna skiljer sig åt mellan dessa 
två karaktärer, vilket kan tyda på att metoden som tillämpas i The curious case of 
Benjamin Button gav ett mer realistiskt resultat än tekniken som användes för 
TRON: Legacy.  
En kommentar på ”Clu” från en svarande var: 
 

”Läpparna ser ut som de inte nuddar varandra, det är inte tillräckligt med 

kraft i munnens muskler”  

 

Om man ser på ett klipp av ”Clu” i TRON: Legacy (Edgardigitaldomain 2011, 

01:00-01:11) så är rörelserna i läpparna rätt stela, och precis som personen 

kommenterade känns muskulaturen kring munnen frånvarande.  

 

En annan faktor är att ”Benjamin Button” gjordes som en äldre version av Brad 

Pitt. Ingen har kunnat jämföra den äldre versionen med hur Brad Pitt ser ut på 

riktigt. 

Då ”Clu” är en yngre version av Jeff Bridges så kan jämförelser göras mellan 

karaktärens utseende och hur Jeff Bridges såg ut när han var yngre i - t.ex. i den 

första TRON-filmen från 1982. Att CGI versionen inte överensstämmer med hur 

Jeff Bridges såg ut som ung kan bidra till att folk uppfattar ”Clu” som orealistisk. 

 
  
 
I tabell 6 visas en sammanställning av sammanlagd poäng för varje 
ansiktsområde. Vi ser att näsa och mun uppfattas som mest realistiskt medan de 
generella ansiktsuttrycken tycker de svarande att realismen oftast brister.  
Att det är just helheten som ser orealistiskt ut kan tyckas diffust vid första 
anblicken. Detta kan dock tyda på flera olika saker; med helhet, eller generella 
drag, kan menas att när man ser individuellt på ögon, näsa eller mun så är 
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rörelserna verklighetstrogna, men när man sedan tittar på hur ögonens rörelser 
hänger ihop med munnens så brister realismen för att deformationerna stämmer 
inte överens med hur rörelse i vävnad kring ögonen påverkar muskler och 
vävnad kring munnen. Huden på CGI karaktären beter sig helt enkelt inte som 
den skulle göra i verkligheten. 
Näsan och kinder som var de mest realistiska är även de mest statiska i ansiktet 
och drivs av vilka rörelser som mun och ögon utför. Detta tyder på att ju mer 
rörelse någonting har, desto svårare är det att få till trovärdighet. 
 

4.5 Metodkritik 
 
Resultatet av undersökningen är baserad på 18 svar vilket inte räcker till att 
kunna skapa en generalistisk bild av hur folk uppfattar dessa karaktärer. 
Utformningen på undersökningen är generellt bra och ger en överblick på hur 
folk uppfattar en karaktär som är gjord med hjälp av datorgrafik samt även mer 
detaljerad bild på vad som uppfattas verkligt respektive overkligt.  
 
Dock skulle undersökningen behövt kunna ge en överblick på den svarandes 
ålder, filmvanor och sysselsättning för att se om det finns något mönster för hur 
en viss typ av person uppfattar karaktären som presenteras. 
 
En svårighet med undersökningen är att det är omöjligt att veta hur objektiv 
deltagaren har varit i sina svarsalternativ när det handlar om karaktären i 
förhållande till skådespelaren. En svarande som är familjär med filmen eller 
skådespelaren som CGI-karaktären representerar kanske svarar annorlunda än 
en person som inte har sett skådespelaren i andra sammanhang. 
 
  



 

 20 

5 Diskussion och slusatser 
 
Med dagens teknik som finns att tillgå, framförallt från den kontinuerliga 
utvecklingen från USC ICT, så finns underlaget för att skapa hyperrealistiska 
människor med hjälp av VFX. Varför dessa karaktärer inte uppfattas som helt 
realistiska är omöjligt att säga. Både animationsdata från light stage och 
ansiktsriggad motion capture är system med potential att ta CGI in i 
verkligheten, om tillräckligt med tid och resurser finns att tillgå.  
Genomgående för de redogjorda teknikerna är att de är, i den mån det går, 
automatiserade och procedurella. Man kan då dra slutsatsen att det är viktigt att 
ha en pipeline med så lite mänsklig interaktion som möjligt. En karaktär skulle 
aldrig kunna uppnå samma nivå av subtila rörelser och deformationer med key-
frame animation som med motion capture-data. Direkta referenser till en verklig 
person bör användas i så stor utsträckning som möjligt genom hela processen, 
vare sig det handlar om skanning av modell och texturer, animationskurvor, 
animationsdata eller blendshapes.  
De mest manuella stegen är lookdev och rigging. Riggingstadiet blir mer och mer 
automatiserat, då rörelser skapas till stor del med hjälp av filmade 
ansiktsuttryck baserat på FACS som sedan genererar ett rörelsebibliotek. 
Inskanning av mänsklig anatomi som skelett eller muskler skulle hjälpa enormt i 
riggingstadiet.  
 
Personligen så tycker jag att alla av de valda karaktärerna misslyckas, om än i 
vissa fall med minimal marginal, att röra och uttrycka sig helt verklighetstroget.  
Detta överensstämmer även med vad deltagarna i undersökningen svarat. 4 av 5 
karaktärer har fått ett värde som motsvarar åsikten att de är verkliga men något 
stela, med andra ord har ingen bedömts se helt realistisk ut. Värdet för att en 
karaktär uppfattas som helt realistisk är 4, och den karaktär som är närmast 
detta har värdet 5,79. 
Det som gör att de inte ser helt realistiska ut är oftast att de ser väldigt 
avslappnade ut, framförallt kring ögonen. Man kan säga att det är själva 
intensiteten i CGI-karaktärer som saknas. Karaktären ”Grand Moff Tarkin” från 
Star Wars -  A new hope (1977) har Peter Cushing beskrivit i en intervju som en 
”deeply cross and unpleasant gentleman” (intervju med Peter Cushing u.å., 
01:21-01:26). Man kan se detta i hur Cushing porträtterar Tarkin – hans 
ansiktsdrag känns aldrig riktigt avslappnade, även i en till synes neutral pose.  
 
Det här examensarbetet har gett mig en bättre förståelse för hur man bör tänka 
och vilka metoder som finns att tillgå när det handlar om att återskapa 
fotorealistiska karaktärer som ska motsvara verkliga personer. Undersökningen 
som utfördes gav ett underlag för hur pass känsliga är människor för vad som är 
verkligt och inte. Även om deltagarna fick se klippen om och om igen, har de i 
inget av fallen tyckt att karaktärerna ser orealistiska ut. De flesta karaktärer 
uppfattades som realistiska men något stela. 
Det kan diskuteras hur relevant det är att veta hur känsliga människor är för vad 
som ser verkligt ut och inte. Målet för ett VFX team kommer ändå vara att både 
VFX-företaget och filmföretaget tycker det ser realistiskt ut när scenen med 
karaktären spelas upp om och om igen. En CG-karaktär bör rimligtvis kunna 
hålla en realistisk nivå vem som än tittar.   
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Alla dessa karaktärer är från välkända filmer, och publiken kommer i de flesta 
fall ha referenser på hur skådespelaren ser ut i verkligheten. Detta är ännu en 
svårighet med att göra digitala versioner av riktiga människor. Att skapa en 
trovärdig människa med hjälp av VFX är från början en problematisk och 
invecklad process. Att göra det utifrån redan existerande personer komplicerar 
det ytterligare.  Man kan argumentera för att ”Benjamin Button” har en viss 
fördel då det inte finns några referenser på hur en äldre Brad Pitt ser ut, medan 
alla de andra karaktärerna kan man jämföra med en enkel Google-sökning och på 
så vis bedöma resultatet ännu mer kritiskt.  
 
Att skapa en 3D-version av verkliga personer är ett omfattande projekt vilket 
måste få ta tid i en filmproduktion. Då VFX-företagen åtar sig ett sådant här 
projekt gör de det inom vissa ramar både tids- och resursmässigt.  Jag tror att ju 
mer medvetna filmskapare blir om processen för att skapa karaktärer med hjälp 
av CGI desto större utrymme kommer VFX-företagen få för att kunna framställa 
helt verklighetstrogna ansikten.  
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