
 

 
Institutionen för kommunikation och information  
Vårterminen 2009 
 
 
 
 

 
Arbetsprocessen i en 3d-produktion 

En erfarenhetsbaserad reflektion kring 
arbetsprocessen i en storydriven 3d-kortfilms 

produktion 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Per Nyman 
  
Kurs: MY507G Examensarbete i medier: dataspelsutveckling 30 hp 
C-nivå 
Handledare: Tyrone Martinsson 
 



 
 

 

Arbetsprocessen i en 3d-produktion - En erfarenhetsbaserad reflektion kring 
arbetsprocessen i en storydriven 3d-kortfilms produktion 

 
 

Examensrapport inlämnad av Per Nyman till Högskolan i Skövde, för Filosofie 
Kandidatexamen vid Institutionen för kommunikation och information. Arbetet har handletts 
av Tyrone Martinsson. 
 
Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt 
identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan 
examen. 
 

Karlsborg, 2009-05-12 

 
 
 
Signerat:

https://webmail.student.his.se/exchange/a06perny/Inkorgen/Re:%20SV:%20handledning-2.EML?Cmd=open�


 
 

 

Arbetsprocessen i en 3d-produktion - En erfarenhetsbaserad reflektion kring 
arbetsprocessen i en storydriven 3d-kortfilms produktion 

 
Per Nyman 

 

Sammanfattning 
Rapporten är en erfarenhetsbaserad reflektion över min praktiktid på 3d-produktionsföretaget 

Kaktus Film i Stockholm. Under min tid på företaget var jag med, från början till slut, i 
produktionen av en tysk musikvideo till en artist som heter Eisblume. Min roll i projektet med 

musikvideon var 3d-grafiker. Jag har primärt arbetat med tre olika saker; att skapa och 
animera blodådror som växer fram i olika miljöer, att skapa vattensimulationer och att 

färgmatcha och justera de renderade bilderna. Rapporten beskriver min 
kunskaps/arbetsprocess på Kaktus Film och de problem som uppstod i arbetet. Rapporten ger 
också en helhetsbild av arbetsprocessen i en storydriven kortfilms 3d-produktion. Arbetet i en 

sådan produktion beskrivs delvis utifrån min deltagande observation på Kaktus Film, men 
också utifrån litteratur inom området. En beskrivning av arbetsprocessen i en storydriven 

kortfilms 3d-produktion har skrivits parallellt med rapporten och finns bifogad som en bilaga 
till rapporten. Bilagan kompletterar den reflekterande texten för att ge en tydligare helhetsbild 

av en typisk produktion. 
 

Under min praktiktid på Kaktus Film kom jag att reflektera över att det finns så få kvinnor på 
3d-produktionsföretagen. Jag beslutade då att utföra en mindre genusundersökning. 

Genusundersökningen behandlar frågor som kretsar kring könsfördelningen i 3d-branschen. 
Till exempel vad den ojämna könsfördelningen kan bero på. Genusundersökningen visar att 
var tredje person på en 3d-relaterad utbildning är kvinna, medan andelen anställda kvinnor i 

3d-branschen uppskattas till endast 10 procent. Teorier om att den kulturella jantelagen ligger 
till grund för könsfördelningen diskuteras. Det visar sig också att den fördomsfulla 

uppfattningen, att män är bättre på tekniska uppgifter, gör sig starkt ihågkommen i 3d-
branschen. Genusundersökningen börjar under kapitel 5.  

 
 

Nyckelord: 3d-produktion, arbetsprocess, vattensimulation, compositing, genusundersökning, 
3d-bransch, musikvideo
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1. Inledning 
Jag har spenderat 8 veckor (2009-02-09 till 2009-04-03) på 3d-produktionsföretaget Kaktus 
Film i Stockholm. Jag har varit med från början till slut i en produktion som sträckt sig över 7 
veckor. Min roll i projektet har varit 3d-grafiker och jag har haft varierade uppgifter i arbetet 
med en musikvideo. Största delen av mitt arbete har legat på att skapa specifika effekter av 
dynamisk och procedurell karaktär, t.ex. vattensimulationer och animation av organiska 
blodådror som växer fram i olika miljöer. Min tid på Kaktus Film har gett mig en god inblick i 
branschen, det har också gett mig kunskap och erfarenhet i hur det är att vara en del av 
arbetsprocessen på ett 3d-produktionsföretag. Med detta som grund har jag valt att gå vidare 
med att undersöka arbetsprocessen närmare. Jag kommer i den här rapporten att redogöra för 
hur den generella arbetsprocessen i en 3d produktion kan se ut. Jag kommer att förklara den 
generella struktur som ett 3d produktionsföretag kan ha i sitt arbetsflöde. Jag kommer också 
att beskriva vissa steg av arbetsprocessen, dels utifrån en deltagande observation som jag 
utfört under mina 8 veckor på Kaktus Film i Stockholm, men också ur ett mer generellt 
perspektiv som är förankrat i litteratur inom området. Detta för att ge en mångsidig bild av 
arbetsprocessen. De delar av musikvideon som jag har varit med och producerat kommer att 
användas som exempel när jag beskriver min del av arbetsprocessen på Kaktus Film. 
 Jag kommer även att kasta ljus på genusfrågor inom 3d-branschen. Jag hade redan 
innan jag kom till Kaktus Film en uppfattning om att 3d-branschen är mansdominerad. När 
jag kom till Kaktus Film fick jag min bild av könsfördelningen bekräftad, det var nämligen 
bara en kvinna på företaget som har 10 anställda.  Detta intresserade mig och jag beslutade att 
utföra en genusundersökning. Genusundersökningen behandlar frågor som kretsar kring 
könsfördelningen i branschen. Genusundersökningen finns under kapitel 5. 
 Det verk som jag gjort i anknytning till rapporten är den musikvideo som jag nämner 
ovan. Arbetet med musikvideon var nödvändigt för mig eftersom det gav mig möjligheten att 
vara med på ett företag och observera arbetsprocessen. Eftersom jag själv också deltog i 
produktionen gav det mig även ett praktiskt förhållningssätt till arbetsprocessen i en 3d-
produktion.  

1.1. Syfte 
Syftet med rapporten är att förmedla en generell bild av hur arbetsprocessen i en typisk 
storydriven 3d-produktion ser ut. Jag vill också ge en inblick i arbetet på ett företag ur en 
erfarenhetsbaserad reflektion kring arbetsprocessen, utifrån en ung och nyutbildads perspektiv. 
Jag vill även ge en inblick i 3d-branschen med ett genusperspektiv. 

1.2. Frågeställningar 
Den huvudsakliga frågeställning som min rapport kretsar kring är; Hur ser arbetsprocessen i 
en typisk storydriven kortfilms 3d-produktion ut? 
 Under mitt arbete med rapporten beslutade jag även att utföra en genusundersökning. 
Genusundersökningen är under kapitel 5 och frågeställningarna som den berör är under 
kapitel 5.2. 

1.3. Avgränsning 
Rapporten berör endast den typ av företag som sysslar med kortare storydrivna 3d-
produktioner, t.ex. reklam, kortfilm och musikvideor. Undersökningen berör endast den 
svenska kortfilms 3d-branschen. 
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2. Bakgrund 
2.1. 3d-grafik 
Datorgenererad 3d-grafik dök först upp på slutet av 1970-talet när olika universitet i USA 
började experimentera med detta nya sätt att framställa bilder. Under denna tid 
experimenterades det med vektorer och punkter som manipulerades för att föreställa former, 
men något som liknade realism skulle inte framställas på många år. 
 I början av 1980-talet gjordes de första 3d-animerade reklamfilmerna, bl.a. TV-
reklamen Brilliance (1984, bilaga 1, bild 1), där en kvinnlig robot rör sig på ett naturtroget 
sätt. Det var först nu som 3d-tekniken fick fart. 1985 dök den nya renderingstekniken 
raytracing upp och detta öppnade nya dörrar för mediet. Raytracing möjliggjorde avancerad 
ljussättning och skuggning, samt rendering av mer realistiska ytor hos de 3d-genererade 
objekten. Den nya tekniken höjde realismen i 3d-bilderna och för första gången dök det upp 
en relativt realistisk 3d-genererad figur i en långfilm, The Abyss (1989, bilaga 1, bild 2). 
 Under 1990-talet blev det allt vanligare att 3d-tekniken användes i filmer. 1991 
gjordes den första realistiska människoliknande karaktären i filmen Terminator II: Judgement 
Day (1991, bilaga 1, bild 3). I början av 1990-talet utvecklades 3d-tekniken oerhört mycket. 
1993 nådde den svindlande nya höjder i filmen Jurassic Park (1993, bilaga 1, bild 4), där 
dinosaurier med, för den tiden, oerhört hög grad av realism visades. 1995 kom den första helt 
3d-animerade långfilmen, Toy Story (1995, bilaga 1, bild 5). 
I början av 2000-talet tycktes inget vara omöjligt att visualisera med 3d-tekniken, detta 
bekräftades i filmtrilogin The Lord of the Ring (2001-2003, bilaga 1, bild 6), där olika 
fotorealistiska 3d-karaktärer agerar i ihop med verkliga skådespelare.  
 Idag förekommer 3d-animationer och 3d-illustrationer i mycket hög grad i alla visuella 
medier. Film, reklam, musikvideor och kortfilm använder ofta delvis eller uteslutande 3d 
animationer i sina produktioner. I reklam är det vanligast att 3d-tekniken används för att 
återskapa eller presentera produkter på ett demonstrativt och attraktivt sätt (Brilliance, 1984, 
bilaga 1, bild 1). I filmbranschen används 3d-tekniken för att möjliggöra scener som annars 
skulle vara fysiskt eller tekniskt omöjliga att genomföra. Det är mycket vanligt att 3d-
tekniken används i ett illustrativt syfte, i allt från vetenskapstidningar till skolböcker och TV-
dokumentärer finns numera pedagogiskt beskrivande 3d-illustrationer. 
 Generellt sett kan man säga att det är dyrt och tidskrävande att producera 3d, detta är 
förstås relaterat till produktionens komplexitet och grad av realism. För de företag som sysslar 
med 3d-produktion är det mycket fördelaktigt att ha en välutvecklad produktionspipeline. 
Med en välutvecklad produktionspipeline menas att företaget har en god planering och 
struktur för hur företagets resurser ska användas. Exempelvis i vilken ordning de olika delarna 
av arbetet ska utföras, och på så vis minimera risken för att problem dyker upp under 
produktionen. (Cantor, Valencia, 2004) 
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2.2. Musikvideo 
För att bilda mig en uppfattning mediefenomenet musikvideo har jag läst en artikel av Anders 
Marner (1997), Artikeln ingår i boken Medietexter och medietolkning (Holmberg, C-G. & 
Svensson, J. 1997). Artikeln beskriver musikvideor ur ett kulturellt och kommersiellt 
perspektiv. 
 Att kombinera ljud och bild är inget nytt, mötet mellan de visuella och det musikaliska 
har tidigare skett i teater och opera, men bilden är mer självständig i en musikvideo menar 
Marner (1997). I en opera finns det visuella partier som är oviktiga för handlingen, t.ex. 
sångerskan som står stilla och sjunger trots att handlingen i det hon sjunger antyder att hon 
faktiskt deltar i något som händer. Med den medieteknik som musikvideor använder tillåts 
bildbearbetning och musik och bild behöver därmed inte vara sammanlänkade (Marner, A. 
1997). De första musikvideorna kom på 1960-talet och dem utnyttjade i den bemärkelsen inte 
mediets fulla potential, då dem oftast endast innehöll bilder av sångaren när denne sjunger. 
 Vid början av 1980-talet slog musikvideogenren igenom då musikvideokanalen MTV 
lanserades i USA. 
 Musikvideon är ett sätt för skivindustrin att göra reklam för sina produkter, det är 
bolagen i skivindustrin som betalar för produktionen av musikvideon, musikkanaler som 
MTV får därmed tillgång till dem gratis. Hur fungerar då reklamaspekten av en musikvideo? 
Det som man gör reklam för är det som ligger i musikvideons ljudspår, därtill tillkommer 
bilden som ofta innehåller artisten som framför låten. Tanken är att de bilder som visas ska 
förknippas med artisten och därmed det varumärke som artisten är. Det ges alltså tillfälle att 
förknippa varumärket med t.ex. livsstilar, känslotillstånd eller status. Reklam i sin 
traditionella form, som annonser eller reklamfilmer, fungerar på samma sätt. Produkten ska 
visas ihop med något som är tilldragande och attraktivt för betraktaren. Marner (1997) 
beskriver detta fenomen på följande sätt; 
”Produkten ska i reklamen förknippas med den elementärt tilldragande bilden som fungerar 
som ostbiten i råttfällan. Man skulle kunna säga att denna elementärt tilldragande bild 
fungerar som ostbiten fungerar i en råttfälla. Den överför delar av sitt positiva innehåll till 
produkten pga att det finns en närhetsrelation mellan bilden och produkten. Ett exempel på 
detta är när en naken vacker kvinna står bredvid en schampoflaska. När betraktaren överfört 
värden från den vackra kvinnan till schampot och dessutom tagit del av logotypen för 
företaget, kan man säga att "råttfällan" slagit igen. Schampot har blivit "sexigare". 
Produkten och företaget har på detta sätt blivit bättre, mer bekant och mänskligare.” (Marner, 
A. 1997). 
 Marner (1997) poängterar också en skillnad mellan traditionell reklam och musikvideo; 
Bildernas positiva egenskaper överförs inte bara till artisten, utan vidare även till musiken 
som är själva produkten. 
 Det finns också ett problem med reklamaspekten hos musikvideorna. Det som 
marknadsförs finns redan med i reklamen. Musikvideon innehåller just den musik som man 
gör reklam för. Enligt en undersökning som Marner (1997) refererar till i sin artikel så tittar 
amerikanska ungdomar på musikvideokanaler i 1-3 timmar per dygn. Värt att notera är också 
att dessa siffror är starkt relaterade till lågkonjunktur och arbetslöshet. Risken finns ju då att 
man struntar i att köpa skivan och helt enkelt tittar på musikvideon istället. Frågan som 
uppstår då är vad skivbolagen egentligen tjänar på sina dyra musikvideoproduktioner? 
 En musikvideo kan ha starka retoriska egenskaper, det är ofta samspelet mellan ljud 
och bild och sammanflätningen av bilderna som skapar retorik. Vanligt är att retoriken intar 
metaforiska former, en långsam och lugn låt kan t.ex. kombineras med bilder av ett hav med 
lugna vågor, för att skapa ett samspel och förstärka musikens harmoniska framtoning. Ofta 
när man ser en musikvideo kan man tro att sammansättningen av bilder mest har ett 
underhållande syfte eller ett syfte att skapa intressanta effekter som fascinerar betraktaren. 
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Men det ligger ofta en tanke bakom sammansättningen. En bild på ett föremål, som sedan 
följs av en bild på ett nytt föremål eller person, tjänar det syfte att överföra egenskaper och 
känslor föremålen/personerna emellan. Denna retorik är effektiv för att skapa den 
sinnesstämning och atmosfär som passar musikvideon (Marner, A. 1997). 
 Musikvideon har ofta som funktion att spegla artistens och varumärkets egenskaper, 
t.ex. livsstil eller status. Det som betraktaren inte alltid tänker på är att det finns en anonym 
produktionsprocess bakom musikvideon. Flertalet personer som tagit del i produktionen har 
mer eller mindre kunnat påverka slutresultatet med egna värderingar. För att stävja detta 
potentiella problem har skivbolagen ofta hård kontroll på det som produceras och kontrollerar 
så att resultatet verkligen speglar egenskaperna man vill lyfta fram hos artisten och 
varumärket. Det är denna anonyma produktionsprocess som jag har varit en del av under min 
praktiktid på Kaktus Film. 
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3. Litteraturgenomgång  
Till min hjälp i mitt arbete har jag boken Inspired 3D short film production (2004). Den är 
skriven av fyra personer som alla har arbetat som supervisors på flertalet stora studios runt om 
i världen, studios som Dreamworks, Sony Pictures och Industrial Light & Magic. De två 
huvudförfattarna heter Jeremy Cantor och Pepe Valencia, de är båda animation supervisor på 
Sony Pictures Imageworks. Ytterligare två personer som bidragit med sin kunskap i boken är 
Michael Ford som är Character TD på Sony Pictures Imageworks och Kyle Clark som är 
animation supervisor på Reel FX Creative Studios. 
 Den arbetsflödesmodell (bild 1) som syns nedan är den som beskrivs i boken. Det är 
denna modell som jag kommer arbeta emot i rapporten. Bilaga 6 sammanfattar boken Inspired 
3D short film production (2004). Jag har valt att läsa boken och skriva en sammanfattning av 
bokens innehåll (bilaga 6) för att själv få en bättre helhetssyn på arbetsprocessen i en 3d-
produktion. Bilaga 6 innehåller alltså en sammanfattande beskrivning av de flesta stegen i 
arbetsprocessen. Tanken är också att bilaga 6 ska användas som underlag vid läsning av denna 
rapport. Jag rekommenderar att du läser bilaga 6 innan du börjar läsa om arbetsprocessen i 
kapitel 4, i synnerhet om inte har några tidigare kunskaper om arbetet i en 3d-produktion. 

Bild 1. Arbetsflödesmodell över en typisk 3d-produktion. 

Utveckling 
 
För-produktion 
 
Huvud-produktion 
 
Efter-produktion 
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De olika stegen i arbetsflödet har tilldelats olika färger, detta är för att skilja dem åt i de olika 
stadier av produktionen som de tillhör. Dessa stadier löper under produktionen oftast parallellt 
med varandra, men i vissa fall måste en del steg vara färdiga innan arbetet kan gå vidare i ett 
annat stadie, t.ex. måste storyboard vara färdigt innan dialogspåren (vocal tracks) spelas in. 
 Utvecklingsstadiet (röd) kan man också kalla för planeringsstadiet. Det är här som 
storyn arbetas fram och även de karaktärer som ska finnas i storyn designas. Det är också här 
som den generella stilen på det som ska produceras fastställs. Innan man går vidare i 
produktionen så görs ett storyboard där händelseförloppet beskrivs. 
 Under förproduktionen (ljusblå) planeras, skapas och sammanställs allt det digitala 
material som ska användas. T.ex. de olika karaktärerna modelleras och miljöer skapas. Det är 
också vanligt att det görs en animatic. 
 I huvudproduktionen (grön) så sammansmällts utvecklingsstadiet och 
förproduktionsstadiet, det digitala materialet integreras med storyn, till detta stadiet hör steg 
som animation och compositing. 
 Vid efterproduktionen (lila) produceras ljudeffekter, musik och eftertexter. Allt sätts 
slutligen ihop i den slutgiltiga redigeringen och klippningen.  
 Arbetsprocessen beskrivs sammanfattande utifrån den litteratur jag nämner ovan, i 
bilaga 6. Bilagan beskriver endast de steg i arbetsprocessen som jag har lyckats identifiera på 
Kaktus Film, detta för att ge en konsekvent bild av en 3d-produktion. 
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4. Arbetsprocess 
Som jag tidigare nämnt så har jag under mina 8 veckor på Kaktus Film varit en del i arbetet 
med att skapa en musikvideo. För att knyta an till den teori som jag presenterar under kapitel 
3 så kommer jag att beskriva arbetsprocessen med ett praktiskt förhållningssätt, utifrån den 
arbetsflödesmodell som jag använder där. Kaktus Film är ett litet företag och när man arbetar 
med ett projekt i en liten grupp så leder det till att man har god insyn i alla delar av arbetet. 
Jag kommer därför även att beskriva delar av arbetet som jag själv inte direkt har tagit del av, 
detta för att ge en komplett bild av produktionen. I kapitel 4.5 beskriver jag arbetet utifrån en 
deltagande observation jag har gjort på Kaktus Film. I kapitel 4.7 beskriver jag min egen 
arbetsinsats i projektet med musikvideon. 
 

4.1. Information om Kaktus Film 
Kaktus Film är ett företag som är beläget på Östermalm i Stockholm. Det man sysslar med är 
3d-produktioner av den kortare sorten. Det är alltså primärt musikvideos och reklamfilmer 
som produceras. Bland företagets kunder finns bl.a. Sky Broadcasting, Winkreative, the Coca 
Cola company, SVT, TV4, Ogilvy, Publicis, Lowe Brindfors, Meter Film & Television och 
Jarowskij. Kaktus Film grundades 1996 av Andreas Wicklund, numera ägs och drivs det även 
av Sigfrid Söderberg. Kaktus Film ligger även bakom figuren Crazy Frog som figurerar i 
musikvideos och filmklipp och är mycket omtalad för det nya mediala fenomen som den gav 
upphov till. Företaget har idag 10 anställda. 
 

4.2. Information om Musikvideon 
Musikvideon som jag varit med och producerat är till en tysk artist som heter Eisblume. Låten 
heter Leben ist schon och musikgenren är pop, goth och emo. Den primära målgruppen som 
artisten riktar sig till är således unga kvinnor/flickor som intresserar sig för goth och/eller den 
nya emo-kulturen. Kaktus Film har även producerat musikvideon till en av Eisblume’s 
tidigare singlar som heter Eisblumen. Det är bolaget Universal Records som står bakom 
artisten och det är därmed Universal Records som har beställt musikvideon. Musikvideon 
ligger på den bifogade cd´n och heter Eisblume-Leben_ist_schon. 
 

4.3. CD-skivans innehåll 
Jag bifogar en cd-skiva med rapporten som innehåller diverse filer, främst filmklipp som jag 
hänvisar till när jag beskriver mitt arbete. I mappen VideoCodecs finns installationsfilerna för 
de program som behövs för att spela filmklippen. För att underlätta visning av filmklippen så 
innehåller rapporten hyperlänkar. Hyperlänkarna är blå och understrukna, när man klickar på 
en hyperlänk öppnas filmklippet som jag hänvisar till automatiskt. Om hyperlänkarna mot 
förmodan inte skulle fungera så går det bra att spela filmklippen på vanligt vis. 
 

4.4. Verktyg 
De program som har använts i projektet är Autodesk Maya 2009, Adobe Photoshop CS4, 
Eyeon Fusion 5.3, Autodesk Backburner och Adobe Premiere CS4. 
 Autodesk Maya 2009 är det 3d-program som används för att skapa alla animationer 
och allt 3d-material i videon. 
 Adobe Photoshop CS4 är ett bildbehandlingsprogram som används för att skapa alla 
texturer som används i 3d-programmet. 
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 Eyeon Fusion 5.3 är ett compositingprogram som används för att sammanfoga allt 
material som renderats ut från 3d-programmet. Det används för att justera färg, ljus och djup i 
bilderna samt vissa effekter som förhöjer slutresultatet. Eyeon Fusion 5.3 är ett nodbaserat 
program, vilket innebär att man bygger flödesscheman av olika verktyg och moduler i 
programmet. 
 Adobe Premiere CS4 är ett videoredigeringsprogram som används för att klippa i 
videon. Det används också för att behandla det filmade material som finns i videon. 
 De program som jag har använt i mitt arbete på Kaktus Film är Autodesk Maya 2009 
och Eyeon Fusion 5.3, när jag beskriver mitt arbete så är det verktyg och funktioner i dessa 
program som jag syftar till. 
 Autodesk Backburner 2008 användes vid rendering av scenerna. Det är ett program 
som distribuerar renderingarna på renderingsfarmen. Renderingsfarmen kallas den 
uppsättning datorer som är avsedda för just rendering. 
 

4.5. Generell arbetsprocess på Kaktus Film 

4.5.1. Story 
Grundidén till storyn kom från kunden och vi fick vid första projektmötet en något reviderad 
story presenterad för oss av producenten. Här följer en kort sammanfattning av storyn; 
 Man ser ett rakblad flyga i luften och sekunden senare en kvinna som grimaserar av 
smärta. I nästa klipp ser man ett bultande hjärta som det börjar växa blodådror ifrån. Man ser 
sedan samma kvinna ligga sovandes på en säng, det sitter bandage runt hennes handleder och 
det börjar blöda igenom bandaget, samtidigt växer blodådror fram från hennes handleder, 
hjärta och ögon. Plötsligt förvandlas sängen till vatten och hon sjunker ner i vattnet. I nästa 
scen faller hon nedför en stor klippavsats, klipporna är fyllda av de blodådror som tidigare 
växt ifrån henne, hon fortsätter falla en stund till. Det klipper sedan till en scen där tre 
anorektiska versioner av kvinnan står på botten av den klippavsats hon faller nedför. Hon 
fortsätter sedan falla och till slut landar hon på botten, då bryter plötsligt ljus in mellan 
klippväggarna och en tornado för henne uppåt igen. Det slutar med att hon ligger på sängen 
och blodådrorna växer nu inåt tillbaks till hjärtat. 
 Tanken är att de klippor hon faller nedför ska fungera som en metafor för den 
depression hon faller allt djupare ned i. Blodådrorna representerar den ångest och depression 
som växer fram och följer henne. 
 Vi började tidigt diskutera vad som var möjlig att genomföra och hur det skulle 
genomföras, men diskussionen övergick ganska snart till att handla om de moraliska och 
etiska aspekterna av storyn. Diskussionen kretsade mycket kring huruvida man ska visa bilder 
på rakblad och blodiga handleder. Det vi diskuterade var om musikvideons innehåll skulle 
starta någon slags trend att skära sig eller på annat sätt uppmuntra till självdestruktivt 
beteende, men vi beslutade att det är upp till tysk censur att avgöra vad som får visas eller 
inte. Genren som storyn tillhör är skräck och tragedi. 
 

4.5.2. Character 
Musikvideons huvudkaraktär är en ung kvinna vid namn Ria, Ria är för övrigt det riktiga 
namnet på artisten som kallar sig Eisblume. Ria är den enda karaktären i storyn, det figurerar 
dock en anorektisk version av Ria en kort stund i videon, detta för att markera det mycket 
dåliga mentala tillstånd som Ria har på botten av sin depression. Ria förmedlar starka känslor 
i videon och detta gör hon utan att visa några större känslouttryck. Känslorna förmedlas 
istället genom metaforer och i större delen av videon så befinner hon sig i en dröm där 
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karaktärsutvecklingen förmedlas genom händelser som representerar hennes tillstånd. Den 
båge (bilaga 6, 2.1.2 Character) som Ria gör i videon är, från att vara deprimerad, till att 
sjunka ännu djupare i depression och till slut vända tillbaks och komma upp från depressionen. 
 

4.5.3. Art direction 
Musikvideon har en halvrealistisk stil med mycket mättade färger. Endast blodådrorna sticker 
ut med sina starka röda färger. Det är överlag en mörk musikvideo och detta passar storyn 
som har ett allvarligt budskap och en nedstämd atmosfär. I refrängerna och i vissa mellanspel 
visas filmat material på den riktiga Ria, då är det starkare och varmare färger. 
 I detta projekt var de båda cheferna på Kaktus Film art directors. Detta var något som 
kunde skapa en del förvirring när man fick olika direktiv om hur någonting skulle vara. Till 
slut bestämde vi att en av dem skulle ha det slutgiltiga ordet om det uppstod förvirring. 
Eftersom Kaktus Film hade producerat en tidigare musikvideo åt Eisblume som gick i samma 
visuella stil så var alla redan inkörda på hur det skulle se ut. Detta underlättade även för mig 
då jag kunde granska den visuella stil som den tidigare musikvideon hade. 
 

4.5.4. Storyboard 
I början av projektet hyrde Kaktus Film in en frilansande storyboardtecknare. Han tecknade 
först utkast av varje scen för att prova olika kameravinklar, han gick sedan vidare med att 
skapa mer detaljerade bilder av scenerna. Storyboardbilderna sattes sedan ihop till en animatic 
(se animatic-storyboard på cd’n. Obs. jag har inte arbetat med att skapa animaticen). 
 

4.5.5. Production Planning 
När storyboard och animatic var färdigt så gjordes det en planering över animationerna. I 
animationsplaneringen stod det vem som skulle animera vad och vilken tid det fick ta, man 
fick också allteftersom fylla i när animationerna var färdiga eller uppskatta hur färdiga de var 
och ange detta i procentform. På Kaktus Film använder de alltid samma namnkonventioner i 
alla projekt, den börjar med en kort beskrivning av vad filen innehåller, sedan vilken version 
av filen det är, slutligen initialerna för den person som arbetat med filen, t.ex. water_01_PN. 
 Projektet hade en deadline som inte gick att skjuta upp, musikvideon var nämligen en 
viktig del av en release som Eisblume skulle ha och denna gick förstås inte att flytta på. 
Universal Records, som var kunden, ville kunna följa produktionen och vi delade därför upp 
musikvideon i tre delar. Vi producerade en del i taget för att kunna leverera de första delarna 
tidigare. Vi satte upp deadlines för varje del, men vi lyckades inte hålla dessa. Det viktigaste 
var dock att vi höll den slutgiltiga deadlinen, vilket vi gjorde. 
 

4.5.6. Vocal Tracks 
Den sång som hörs i musikvideon är förstås Ria’s från Eisblume. Låten var färdig sedan länge 
så de var bara en fråga om att ”tajma” musiken till videon, vilket delvis gjordes redan vid 
animaticen. 
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4.5.7. Layout, 3d-animatic & Storyreel 
När varje scen blev klar så gjordes det en temporär-rendering, eller playblast som det kallas i 
Maya. En sådan rendering blir mycket odetaljerad men den går mycket snabbt att rendera. 
Detta möjliggjorde att vi kunde experimentera med olika kameravinklar och kamerarörelser. 
När vi renderade ut en ny version av en scen så skrev vi över den gamla, detta ledde till att 
den nya scenen automatiskt uppdaterades i redigeringsprogrammet. När vi var nöjda med 
scenen och dess kamera renderades en slutgiltig version av scenen, som i sin tur lades till i 
redigeringsprogrammet. Musikvideon växte alltså fram under en iterativ process där 
temporära scener successivt byttes ut mot nya, se filmklippet animatic-storyreel, på den 
bifogade cd’n som är ett exempel på musikvideon under uppbyggnad. 
 

4.5.8. Modeling 
Det mesta av modelleringen gjordes under de tre första veckorna. Eftersom vi hade delat upp 
musikvideon i tre delar som skulle levereras vid olika tillfällen så prioriterades de objekt som 
behövdes till den mest närliggande deadlinen. De båda karaktärerna, den vanliga och den 
anorektiska versionen av Ria, modellerades båda av en och samma grafiker. Miljöerna 
delades upp på flera personer, en fick skapa rummet medan två andra skapade bergsmiljöerna. 
Bergsmiljöerna är byggda av moduler, med andra ord så består de av flera klippblock som 
sammansattes föra att likna en bergsmiljö. Detta gjorde modelleringsarbetat med 
bergsmiljöerna snabbare. Eftersom modulerna, eller klippblocken, var instanser av varandra 
så bidrog detta till att scenen var mycket lätt och snabb att arbeta med i 3d-programmet. En 
instans innebär att objektet är en exakt kopia av ett annat objekt, det innebär också att 
objekten delar på samma minnesmängd i datorn, vilket man kan spara mycket minne på. 
 På Kaktus Film använder de ett referenssystem när de öppnar och arbetar i scener. 
Med det menas att en fil görs tillgänglig för flera personer att arbeta i samtidigt. Detta 
möjliggör att t.ex. en person kan sitta vid sin dator och ändra i miljöerna eller skapa rekvisita 
för en scen, medan en annan person kan sitta vid sin dator och ljussätta samma scen. Med 
detta arbetssätt sparade vi in mycket tid. 
 

4.5.9. Texture Mapping, materials 
Det används mycket få texturer i musikvideon, bland de texturer som används så är de flesta 
procedurella (bilaga 6). På bergväggarna är det procedurella texturer, detta var ett självklart 
val eftersom det är så stora ytor och man ville undvika att få skarvar i texturerna. Anledningen 
till att så få texturer används är den visuella stilen. Musikvideon är stilistisk med mättade 
färger och hög kontrast, vilket lämnar lite utrymme för texturer. 
 

4.6.1. Character Setup (Riggning) 
Det enda som behövde riggas i projektet var de två versionerna av Ria. Den anorektiska 
versionen behövde bara kunna läppsynkas och ha ett enklare skelett. Den vanliga versionen av 
Ria hade en avancerad rigg med kontroller för ansiktsuttryck och tyganimation (tygfladder). 
Rias hår var gjort med dynamiska kurvor vilket gjorde att håret automatiskt rörde sig på ett 
naturligt sätt när man animerade kroppen. 
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4.6.2. Animation 
Det var primärt tre personer på Kaktus Film som tog hand om animationsarbetet. Det var 
nästan bara karaktärsanimation som behövdes, med undantag för blodådrorna som jag 
animerade. När de gäller karaktärsanimationen så användes ett skript till Maya som heter 
dkAnim 0.9.7 (Kramer, D. 2008). Det användes för att exportera ut animationskurvorna från 
den färdiganimerade karaktären, för att sedan importera dem till en scen med ljussättning och 
shading, som var färdig att renderas. Med detta arbetssätt undviker man att behöva exportera 
och importera karaktärer mellan olika scener, och man undviker de problem som kan uppstå i 
samband med den processen. 
 
4.6.3. Lightning & Rendering 
Ljussättningen och renderingen gjordes primärt av en person, det var också samma person 
som arbetade med shading och compositing. Den här personen hade ett stort ansvar och en 
stor inverkan på den visuella stilen som musikvideon skulle ha. Detta eftersom den visuella 
stilen definieras mycket vid dessa steg. Det generella arbetssättet när en scen skulle 
förberedas för rendering var att de olika delarna importerades till en och samma scen. De 
renderingslager som vi använde sattes sedan upp. I varje renderingslager fanns en egen 
ljussättning, detta gav ytterligare kotroll, om man ville ha olika ljussättning på t.ex. bakgrund 
resp. karaktär. Mot slutet av projektet hade vi tidsbrist, då vi andra fick rycka in och hjälpa till 
med att förbereda scener för rendering. Vi hade då en lathund som vi utgick från där det stod 
steg för steg vad som skulle göras. Vid rendering använde vi Backburner som fördelar 
bilderna i renderingen på flera datorer, vilket gör renderingen snabbare. 
 

4.6.4. FX 
Några av de visuella effekterna i musikvideon är gjorda av mig, jag beskriver dem närmare i 
kapitel 4.7. I övrigt så är det visuella effekter vid två andra tillfällen. Den första är den stora 
tornado som drar igång när Ria har fallit till botten, tornadon är gjord med ett partikelsystem 
som styrs av en cylinderformad deformer. Den är också renderad i flera lager vilket gjorde det 
möjligt att förhöja den ytterligare vid compositing. Den andra visuella effekten är när ljus 
bryter in på botten av avsatsen. Den är gjord med volymetriska ljus som bryter mot Ria, ljusen 
är renderade på ett separat renderingslager. Vid compositing arbetet lades det till extra 
ljuseffekter, t.ex. de ”lensflare”-effekter som syns i ljuset. 
 

4.6.5. Compositing 
Det compositing arbete som jag har gjort beskriver jag i kapitel 4.7.3. Generellt kan man säga 
att compositing biten var viktig för projektet. Det var här som den visuella stilen lyftes fram 
och den estetiska kvaliteten förhöjdes. Saker som kamerafokus och rörelseoskärpa 
(motionblur) lades till vid compositingarbetet. Detta gör man med hjälp av bildernas 
djupinformation (bilaga 3, bild 4). Fördelen med detta är att man i efterhand kan sätta 
kamerafokus vart man vill i bilden, man sparar också mycket renderingstid eftersom 
kamerafokus är något som tar mycket lång tid att rendera direkt från 3d-programmet. 
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4.7. Min arbetsprocess på Kaktus Film 
All min tid på Kaktus Film har legat på produktionen av musikvideon, jag har i huvudsak 
arbetat med tre olika saker, blodådrorna, vattnet som kommer fram i sängen och compositing 
av det renderade materialet. Jag har även angränsat och gjort mindre insatser vid ljussättning 
och rendering. För att det inte ska råda några tvivel om vad jag har gjort och inte har gjort i 
musikvideon så har jag gjort en version av musikvideon där en textruta syns i nedre vänstra 
hörnet. I denna textruta står exakt vilka delar i aktuell scen som jag har gjort. Denna version 
av musikvideon finns på den bifogade cd’n och heter Eisblume-Leben_ist_schon_text. 
 

4.7.1. Blodådror 
Det är vid FX arbetet som min arbetsinsats kommer in på allvar. Som jag nämnde tidigare så 
har jag arbetat med att skapa de blodådror som syns i större delen av videon. Jag tog snabbt på 
mig den uppgiften för jag visste att den var tekniskt krävande och det var en utmaning som 
jag ville ha. Min första tanke var att det skulle gå att lösa med ett eller flera partikelsystem. 
Jag började därför experimentera med Maya’s partikelverktyg. Partiklar har begränsade 
renderingsmöjligheter, de flesta partikeltyper renderas med antingen ett volymetriskt material 
eller med en 2d-bild som ersätter varje partikel. Blodådrorna skulle bete sig som en organisk 
tråd som växer fram och förgrenar sig. Det var också 
viktigt att man skulle kunna applicera ett eget material 
på dem. För att lösa detta så behövde jag omvandla 
partiklarna till ett geometriskt objekt. Jag visste att det 
fanns en teknik för just detta som kallas metaballs 
(metabollar på svenska). I Maya heter denna funktion 
Blobby Surface. I korta drag fungerar det så här; 
partikelsystemet genererar runda bollar som, när de 
kommer till ett angivet avstånd från varandra, smälter 
samman (se bild 2). Min idé var att med en jämn ström 
av metabollar kunna skapa effekten av en organisk tråd 
som växer fram. Detta fungerade bra i praktiken, men 
jag behövde även en teknik för att kunna kontrollera hur 
strömmen av metabollar färdas. Jag fann att man med 
verktyget Curve Flow kunde styra partiklarnas riktning 
med hjälp av en vanlig kurva. Tillsammans med 
attributen för partiklarnas storlek i relation till sin 
livslängd, för att få partikelströmmen att smalna av mot 
slutet, så var detta en bra lösning på problemet. Se 
filmklippet metaballs på den bifogade cd’n, som illustrerar 
resultatet. Nästa problem var att få strömmen av partiklar att 
förgrena sig och växa i olika riktningar. Jag frågade runt 
bland personalen på Kaktus Film för att få hjälp med att 
skapa en teknik som löser detta. Efter diskussioner så kom vi fram till att det bara går att lösa 
genom att skriva egen kod som bestämmer partiklarnas egenskaper. Detta är en process som 
tar mycket lång tid samt kräver teknisk kompetens som inte gick att avvara för projektet. Jag 
började istället experimentera med flera partikelströmmar som har separata kurvor, som 
successivt förgrenade sig i olika riktning. Jag kom snabbt fram till att detta var en alldeles för 
omständig lösning, det skulle krävas för mycket arbete med varje scen och det fanns inte tid 
för det. Jag beslutade därför att överge idén med att lösa blodådrorna med partiklar. 

Bild 2. Bilden illustrerar hur 
metaballs fungerar. Bilden är 

tagen från Internetsidan 
www.wikipedia.org och 
används med tillstånd. 
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Jag började nu leta efter andra lösningar och fann att Maya’s painteffects-verktyg kunde vara 
mycket användbart. Med painteffects kan man med förinställda ”penslar” automatiskt skapa 
objekt. Detta kallas procedurell modellering och animation. Detta innebär att objekten 
konstrueras under ett regelverk som utgörs av sekvenser av kod (Autodesk, Inc. 2007). Jag 
hittade en pensel som gav ett resultat som var ganska likt det jag letade efter. Efter en serie 
tester och ändrade inställningar hos verktyget fann jag ett resultat som jag var nöjd med. 
Fördelen med painteffects var att man kunde få blodådrorna att växa fram på ett sätt som såg 
bra ut. Det fanns dock en stor nackdel, det var att det endast var förgreningarna på 
blodådrorna som gick att skapa, det fanns alltså ingen ”huvudådra” som förgreningarna kunde 
växa ifrån. Denna ”huvudådra” fick jag skapa på annat sätt för att sedan kombinera de två. 
För att skapa ”huvudådran” utgick jag från tekniken med en kurva som jag använde vid 
arbetet med partikelströmmarna. Jag modellerade en rak cylinderformad blodådra, jag 
skapade sedan en kurva som utgjorde den bana som blodådran skulle följa. Med hjälp av 
verktyget Flow Path Object i Maya kunde jag sedan få den modellerade blodådran att följa 
kurvan. För att sedan kombinera förgreningarna med ”huvudådran” använde jag verktyget 
Attach brush to curves, som gjorde att painteffects-förgreningarna också följde kurvan. Sedan 
var det bara att ställa in så att de växte fram samtidigt och i samma hastighet (se bild 3). Se 
filmklippet veins (del 1) på den bifogade cd’n, som visar ett tidigt test av tekniken. 

 
Med denna teknik kunde jag gå vidare och börja arbetet med de scener som skulle 

göras. Den första scenen som jag gjorde var scenen med ett bultande hjärta som det börjar 
växa blodådror ifrån. Det första problemet som uppstod var hur jag skulle få venerna att sitta 
fast på hjärtats geometri, som hela tiden deformerades när hjärtat slog. Jag började med att 
använda Maya’s verktyg för att få objekt att följa en geometris deformationer, detta 
resulterade i att Maya blev ostabilt och kraschade. Jag försökte sedan handanimera 
blodådrorna så att det skulle se ut som att de satt fast på hjärtat. Detta var mycket 
tidskrävande och resultatet blev heller inte tillräckligt bra. Jag vände mig då till Internet för att 
leta efter verktyg eller tips om hur jag kunde lösa detta. Jag hittade tillslut ett skript för Maya 
som möjliggör att fästa ett objekt vid ett annats objekts vertex punkter, skriptet heter Rivet 
(button) 1.0 (Bazhutki, M. 2004). Med detta skript kunde jag sedan fästa kurvorna, som 
blodådrorna växer fram på, vid hjärtat. Se filmklippet heart_veins på den bifogade cd’n, som 
illustrerar arbetsprocessen med blodådrorna på hjärtat. Innan hjärtat var klart så behövde jag 
även göra deformationer där blodådrarna växer fram. Detta löste jag genom att använda 
verktyget Wire deformer. Med detta verktyg tillsammans med Rivet (button) 1.0 (Bazhutki, M. 
2004) kunde jag fästa cirkelkurvor vid hjärtat, när jag sedan animerade cirkelkurvorna 
deformerades hjärtat där cirkelkurvorna satt fast. 

Bild 3. Flödesschema över tekniken för att skapa blodådrorna. 
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Min nästa uppgift var att skapa de blodådror som växer fram ur Ria när hon ligger på sängen i 
den första delen av musikvideon. Det var totalt 7 scener ur olika kameravinklar där 
blodådrorna successivt växer från Ria och ut i rummet. I dessa scener använde jag samma 
teknik som i scenen med hjärtat. Jag skapade en kurva som styrde blodådran, genom att sedan 
animera kurvan kunde jag även få blodådran att röra sig, vilket fick den att se mindre statisk 
ut. Först gjorde jag några tester för att visa min art director, se filmklippet veins_test på den 
bifogade cd’n. När jag fått ett godkännande på testet satte jag igång med arbetet. Ett problem 
som uppstod vid arbetet med ådrorna var att painteffects-förgreningarna växte fram för tidigt, 
de växte fram i luften innan ”huvudådran” hunnit växa tillräckligt. Tittar man noga precis 
framför ”huvudådran” i filmklippet veins (del 2) på den bifogade cd’n, så ser man ett exempel 
på detta. Lösningen på detta var att ”tajma” om painteffects-förgreningarna så de började växa 
senare, detta ser man tydligt i musikvideon när blodådrorna börjar växa ur handleden på Ria, 
där är det till en början bara en ”huvudådra” som växer fram, förgreningarna växer fram 
senare. 

Eftersom ”huvudådran” utgjordes av en rak cylinderformad blodådra, som animerades 
över en kurva, så syns den raka blodådran innan den hunnit in i kurvan. Detta problem syns 
tydligt i filmklippet veins (del 3) på den bifogade cd’n. Eftersom blodådrorna renderades i ett 
separat renderingslager så kunde man i efterhand klippa bort dessa raka cylindrar. 

Min nästa uppgift med blodådrorna var att sätta dem på klippväggarna i scenerna när 
Ria faller. Eftersom blodådrorna inte behövde animeras i de scenerna så gick arbetet mycket 
snabbare. Tillvägagångssättet där var att jag skapade kurvor där blodådrorna skulle vara, och 
satte sedan på painteffects-förgreningarna direkt på kurvan. Jag hoppade alltså över steget 
med en ”huvudådra”. Eftersom kamerarörelserna var mycket snabba i ”fallscenerna” så lade 
jag inte lika stor vikt vid detaljer och noggrannhet där. 

I scenerna med det filmade materialet, där den riktiga Ria sjunger, användes 
blodådrorna till hjärtat och renderades i olika vinklar för att sedan klippas in bakom och 
framför Ria. 

När arbetet med att sätta ut och animera alla blodådror var klart, så exporterade jag ut 
blodådrorna till en scen där enbart blodådrorna fanns, detta var för att personen som skötte 
renderingen enkelt skulle kunna importera venerna och lägga dem i ett separat renderingslager. 
 

4.7.2. Vattensimulation 
I scenen före den första refrängen skulle det vara en scen där Ria sjunker ner i vatten. Från 
början stod det inte klart att det skulle vara vatten utan det fanns en idé om att det skulle vara 
blod hon sjunker ner i. Jag tog på mig uppgiften att göra vattnet till denna scen eftersom jag 
arbetat en del med vattensimulationer. Jag visste att fluids-verktyget i Maya var en bra väg att 
gå och började därför experimentera med detta. Eftersom jag hade tidigare erfarenhet av 
vattensimulationer satte jag snabbt upp en testscen och renderade denna för att visa min art 
director hur det skulle kunna se ut, se filmklippet simulation_test på den bifogade cd’n. Vi 
beslutade dock att byta ut blodet mot vatten. Detta var främst för att vatten skulle passa bättre 
in i musikvideons visuella stil, men det var också med tanke på att den tyska censuren 
troligtvis inte skulle tillåta ett ”blodbad”. När jag fått grönt ljus att fortsätta med 
vattensimulationen började jag med att få till en bra vattenkänsla i simulationen. Vatten är en 
vätska som har liten tröghet och låg viskositet, detta var något som jag upplevde som svårt att 
åstadkomma med fluidsverktyget. Efter en lång serie av tester och testrenderingar uppnådde 
jag till slut ett resultat som jag var nöjd med. När vattenytan deformerades av Rias rörelser 
blev simulationen mycket tung för datorn att beräkna, jag gjorde därför kollisionsobjekt som 
representerar Rias ben, armar, huvud, bröst och torso, detta gjorde simulationen snabbare att 
beräkna.  
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För att få vattenytan realistisk var det viktigt att materialet på ytan hade egenskaper som 
liknar egenskaperna hos vatten. Till en början använde jag Maya’s oceanshader, denna shader 
är till för att efterlikna egenskaperna hos en havsyta. Fördelen med denna shader var att man 
kunde få skum att uppstå där simulationen var turbulent. Nackdelen var att denna shader inte 
hade tillräckliga inställningsmöjligheter för att skapa det resultat som jag ville uppnå. Efter ett 
tips från en kollega på Kaktus Film började jag istället experimentera med Maya’s mia-shader. 
Mia-shadern hade mycket bättre inställningsmöjligheter vad gäller reflektioner, refrektioner, 
högglans och transparens. Jag utförde en serie testrenderingar med olika inställningar och 
upptäckte bl.a. att vattenytans deformation definierades mycket bättre om man lade till svaga 
reflektioner i shadern. Se filmklippet water_shader på den bifogade cd’n, som visar ett urval 
av testrenderingarna. 
 

4.7.3. Compositing 
I scenerna som kommer efter första refrängen, när Ria faller, tills att hon når botten på 
avgrunden, har jag gjort en del compositing arbete. Jag var ansvarig för att kontrast, 
färgbalans, dimma och bilddjup var konsekvent över alla de scener som jag tilldelats. 
Scenerna var, som jag nämnde tidigare, renderade i olika renderingslager, vilket innebar att 
jag separat kunde ändra t.ex. kontrasten i olika delar av bilderna. Vid compositing arbetet 
använde jag Eyeon Fusion. Huvudansvarige för compositing skapade en mall i Eyeon Fusion, 
mallen innehöll en struktur för hur allt renderat material skulle sammanfogas i programmet. 
Jag öppnade upp mallen och laddade in materialet för den scen som jag ville arbeta med. 
Scenerna innehöll fyra olika renderingslager, det var ett lager med karaktären Ria (bilaga 3, 
bild 1), ett lager med bakgrunden (bilaga 3, bild 2), ett lager med blodådrorna (bilaga 3, bild 3) 
och ett lager med djupinformation som användes för att skapa atmosfäriska effekter som 
dimma (bilaga 3, bild 4). De fristående renderingslagren justerades för att lyfta fram den stil 
som vi ville uppnå, samt för att matcha de övriga scenerna. När vi var nöjda renderade vi ut 
den färdiga bilden från Eyeon Fusion (bilaga 3, bild 5). 
 

4.8. Diskussion kring arbetsprocessen och musikvideon 
De teorier som Marner, A. (1997) har om hur en musikvideo är retorisk och används i 
reklamsyfte kan utan problem appliceras även på denna musikvideo. Skivbolagens mål är att 
sälja mycket skivor och för att göra detta skapar dem en ”image” åt artisten, därmed skapar 
dem även ett varumärke som dem hoppas ska tilltala konsumenten. I fallet med Eisblume och 
den här musikvideon står det klart att det är en nedstämd och mörk ”image”. Något som 
troligtvis tilltalar den tänkte målgruppen. Musikvideon innehåller bilder på ett rakblad och ett 
hjärta, något som är starka metaforer för liv och död. Även handlingen i musikvideon kretsar 
kring detta tema, troligtvis tilltalar och fascinerar även detta den tänkte målgruppen. Att 
etablera ett starkt varumärke för artisten är troligen något som är mycket viktigt för ökad 
skivförsäljning. Tittar man på andra artister och deras musikvideor står de klart att även dem 
har jobbat med att skapa en enhetlig ”image” för artisten. Gruppen Gorillaz med musikvideon 
till låten Clint Eastwood (2001), följer samma tema och har i viss mån även en liknande 
visuell stil (bilaga 5, bild 1,2) som Eisblume’s musikvideo. Något som är speciellt för gruppen 
Gorillaz är att det länge hemlighölls vilka personerna bakom de animerade karaktärerna 
egentligen var. Troligen var detta ett knep för att ytterligare stärka varumärket genom att 
skapa mystik kring gruppen. Artisten Eisblume har från början lanserats som en animerad 
karaktär, men i denna musikvideo presenterar man även personen som står bakom artisten, då 
hon sjunger i musikvideons refränger. Kanske vill man lyfta fokuset från den animerade 
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karaktären till den faktiska artisten. Om musikvideons estetiska kvalitet står sig i jämförelse 
med andra animerade musikvideor man kan se idag, är upp till betraktaren att bedöma. Jag 
tycker att musikvideon håller en mycket hög kvalitet och även uppdragsgivaren, Universal 
Records blev nöjda med resultatet. 
 Arbetet med en 3d-produktion är ofta tekniskt krävande, kunskap i många olika 
programvaror är nödvändigt. Det är också mycket viktigt att ha en god planering och att för-
produktionen är utförlig och välgjord eftersom den ligger till grund för det fortsatta arbetet. 
Arbetet på Kaktus Film har gett mig många erfarenheter och att ha varit med och observerat 
planeringen och för-produktionen har varit mycket intressant. På det första projektmötet på 
Kaktus Film fick vi alla en muntlig genomgång om vad musikvideon skulle handla om och 
hur den skulle se ut. I denna inledande fas av projektet bildade alla sin egen uppfattning om 
musikvideon och det fanns ännu inte något konkret att arbeta vidare med. Senare fick vi ett 
synopsis i textform, detta gav oss en tydlig uppfattning om scener och story men många 
frågetecken angående t.ex. kameravinklar, karaktärer och visuell stil fanns fortfarande kvar. 
När sedan storyboard och animatic blev färdigt gav det alla i projektet en entydig bild om vad 
det var vi skulle skapa. Det är naturligtvis viktigt att få in alla projektmedlemmar på samma 
spår, så de jobbar mot samma mål (bilaga 6, 2.1.4 Storyboard). 
 När man kommer från en utbildningssituation, som jag gjorde, och sedan direkt in i 
produktionen på ett företag så märker man en del skillnader. Jobbar man på ett företag så 
måste det man producerar leva upp till kvalitetskraven som råder för projektet. Kritiken man 
får på sitt arbete är därmed direkt och upplevs mycket hårdare än i en utbildningssituation. I 
en utbildningssituation finns det ingen kund som betalar för det man skapar och det är ofta 
studenten själv som bestämmer när han är nöjd och vill lämna in sitt arbete. Även om kritiken 
var hård så upplevde jag det som positivt att få en ärlig och direkt bedömning på det man gör. 
Om det man gör inte duger så är det bara att jobba vidare tills det är tillräckligt bra. Jag tycker 
att detta ska anammas på skolor. Att ge eleverna tydligare direktiv och hårdare kritik på deras 
praktiska arbete, skulle troligtvis generera bättre resultat på det material som produceras av 
eleverna. Man kan förstås inte blunda för det faktum att man inser situationens allvar när man 
arbetar på ett företag. Det är något som kan vara svårt att imitera i en utbildningsmiljö. 
 Det har varit mycket fördelaktigt och jag har lärt mig mycket av att ha arbetat med de 
erfarna grafikerna på Kaktus Film. Jag har också kunnat konstatera att problem, stora som 
små, uppstår även när man arbetar med erfarna människor. Problemen accepteras som en del 
av arbetsprocessen och bemöts med ett lugn. När problem uppstår får man göra det bästa av 
situationen och det får ta den tid det tar att lösa dem. Oftast är det teknisk problematik som 
uppstår, men i projektet med musikvideon klarade vi oss från större tekniska problem. Det 
uppstod dock vissa kommunikationsproblem eftersom de två cheferna på Kaktus Film båda 
ville bestämma i frågor som uppstod vid arbetsprocessen. Vid mitt arbete med 
vattensimulationen var det t.ex. svårt att få klara besked angående hur vattnet skulle växa 
fram och om det överhuvudtaget skulle vara vatten eller något annat. Vid ett projektmöte 
beslutade vi dock vem som skulle ha det slutgiltiga ordet.  
 Efter mina observationer på Kaktus Film har jag kunnat identifiera de steg i 
arbetsprocessen, som jag upplevde hade mest inflytande över den visuella stilen i 
musikvideon. Dessa steg var ljussättning, rendering och compositing. På Kaktus Film var det 
endast en person som ansvarade över alla dessa steg. Han hade arbetat på Kaktus Film i 10 år 
och var naturligtvis väldigt duktig. Mot slutet av projektet kunde jag dock konstatera att 
arbetsbelastningen blev för stor hos honom. Vi andra kunde då rycka in och avlasta. Det var 
då jag tog på mig att hjälpa till att färgmatcha vid compositingarbetet. 
 Kaktus Film var det första 3d-produktionsföretag som jag arbetat på. Jag ville 
naturligtvis ge ett gott intryck och visa mina bästa sidor, detta i kombination med att det var 
ett skarpt projekt jag arbetade på, gjorde mig extremt självkritiskt. Mitt arbete kantades också 
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av prestationsångest och jag hade väldigt svårt att uppskatta det material jag producerade. I 
skrivande stund har jag fått perspektiv på min tid på Kaktus Film och jag är nu nöjd över min 
arbetsinsatts. 
 Ur en kulturell aspekt har det varit intressant att arbeta med en tysk musikvideo. 
Musikvideon sänds på tysk tv och kommer troligtvis att ses av miljontals människor, den 
största målgrupp som musikvideon riktar sig till är främst unga kvinnor. Som jag nämnde 
tidigare uppstod det en diskussion i början av projektet angående rakbladet och de blodiga 
handlederna som visas i början av musikvideon. Vi fattade beslutet att det är upp till tysk 
censur att avgöra om det får visas. Den sista veckan i projektet fick vi beskedet att rakbladet 
ska censureras i den version av musikvideon som ska visas på dagtid, medan det förblir 
ocensurerat under kväll och nattetid. Jag tror inte att den svenska censuren skulle fattat 
annorlunda beslut angående rakbladet. Enligt svensk statistik som förts mellan åren 1987 och 
2004 av NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och 
prevention av psykisk ohälsa) så utförs de flesta självmordsförsök av kvinnor mellan 15 och 
24 år (NASP, 2004). 
 Det finns planer på att lansera Eisblume i Storbritannien. Troligtvis skiljer sig den 
tyska mediekulturen inte mycket från den i Storbritannien, vilket underlättar vid en eventuell 
lansering där. Om den historia som musikvideon berättar är gångbar i mer exotiska kulturer 
kan jag inte svara på. Handlingen förs fram av metaforer som speglar depression, ångest och 
dödslängtan. Detta är förstås känslotillstånd som finns hos människor i alla kulturer, men det 
är inte säkert att man når fram med handlingen på det sätt som det är tänkt. Låttexten handlar i 
korta drag om att livet trots allt är bra, även om man är deprimerad och nere. Tanken i 
musikvideon är att texten sjungs för karaktären Ria, för att övertyga henne om att livet är bra 
och att livet är värt att leva, och för att hjälpa henne ur sin depression. Att förstå texten är 
viktigt för att tolka musikvideons budskap och moraliska ståndpunkt. Om musikvideon 
lanseras på tyska, i icke tysktalande länder kan musikvideons budskap misstolkas. Eftersom 
musikvideons innehåll kan väcka anstöt, eller ännu värre uppmuntra till självdestruktivt 
beteende, kom vi att diskutera moraliska och etniska frågor vid ett projektmöte. När jag 
utförde min genusundersökning passade jag även på att ställa en fråga om just moraliska och 
etiska frågor som kan uppstå vid arbetet med 3d-produktioner. Min fråga var; 
Tycker du att man som grafiker har något ansvar över de moraliska och etiska aspekterna i 
det material som produceras? Svaren på frågan var entydiga, alla tyckte att etiska och 
moraliska frågor skall diskuteras inom företaget, men att det är upp till företagets ledning att 
fatta beslut angående frågorna.  
 Genusundersökningen, som börjar i nästa kapitel, behandlar främst frågor som kretsar 
kring könsfördelningen i 3d-branschen. När jag kom till Kaktus Film slogs jag av den 
uppenbara frånvaron av kvinnor på företaget, det fanns endast en kvinna bland de 10 anställda 
och med detta som grund beslutade jag att utföra undersökningen. 
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5. Genusundersökning 
I detta kapitel presenteras den genusundersökning som jag beslutade att utföra under min 
praktiktid på Kaktus Film. 

5.1. Bakgrund 
Under mina 8 veckor på Kaktus Film i Stockholm så har jag stött på många personer som 
arbetar i 3d-branschen. Den svenska 3d-branschen som avser kortfilmproduktion är liten och 
det råder en ”alla känner alla” anda inom branschen, vilket har lett till att jag kommit i kontakt 
med personer även utanför Kaktus Film. Jag hade redan innan jag började på Kaktus Film en 
uppfattning om att det är en mycket ojämn könsfördelning i branschen, att det finns betydligt 
fler män än kvinnor på företagen. När jag under januari månad sökte praktikplatser, besökte 
jag fyra olika 3d-produktionsföretag, på två av företagen fanns det inga kvinnor alls, på de 
andra två företagen var det bara ett fåtal kvinnor. Min uppfattning styrktes när jag, genom min 
praktik på Kaktus Film, fick en insyn i branschen. Jag beslutade att detta kunde vara värt att 
undersöka närmare och utförde därför en undersökning. 
 

5.2. Frågeställningar 
De frågeställningar som jag ger svar på genom kvantifierbar data från undersökningen är 
följande; 
Hur minns respondenterna att könsfördelningen såg ut på deras tidigare 3d-relaterade 
utbildningar? Denna fråga avser att svara på andelen kvinnor och män på respondenternas 
utbildning, utifrån vad dem minns. 
Vad har respondenterna för attityd till den gällande könsfördelningen i 3d-branschen? 
 Frågor som jag resonerar kring och i största möjliga mån ger svar på vid diskussionen 
kring undersökningen är; 
Vad tror respondenterna att den ojämna könsfördelningen i branschen beror på? 
Vad tror respondenterna att en jämnare könsfördelning i branschen skulle leda till? Vad skulle 
skillnaden bli? 
 

5.3. Metod 
Som underlag i min undersökning använder jag boken Samhällvetenskapliga metoder, skriven 
av Alan Bryman 2002. Detta hjälper mig att genomföra min studie på ett korrekt sätt. 
 Jag har valt att utföra en kvantitativ studie (Bryman, 2002) på 7 personer i 3d-
branschen, de flesta av dessa personer är anställda på företaget Kaktus Film. Tanken är att jag 
genom de kvantitativt tolkningsbara svaren ska kunna urskilja trender och på så vis kunna dra 
slutsatser om vad som ligger nära sanningen vad gäller mina frågeställningar. 
 

5.3.1. Genomförande 
Respondenterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Fem män och två 
kvinnor har svarat på frågorna. Frågorna är utformade så de har ett neutralt ställningstagande. 
Utfrågningarna har skett på olika sätt. När frågorna ställdes till de anställda på Kaktus Film i 
Stockholm, gjordes det muntligt med varje person. Svaren har antecknats i pappersform. 
 En kvinnlig respondent från ett annat 3d-produktionsföretag i Stockholm har svarat på 
frågorna efter att de har skickats till henne via e-post. Hon skickade även tillbaks frågesvaren 
i ett dokument via e-post. Totalt har sju personer svarat på frågorna. Frågorna finns bifogade i 
bilaga 4. Anledningen till att jag valde ett bekvämlighetsurval, var att jag kom i direktkontakt 
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med så många personer från 3d-branschen under min praktiktid. Även om ett 
bekvämlighetsurval inte är optimalt för min undersökning så ville jag inte missa chansen att 
utföra undersökningen när den fanns. 
 

5.3.2. Nackdelar 
Eftersom undersökningen utfördes på enbart två företag, som båda ligger i Stockholm, så har 
undersökningen troligtvis en låg grad av extern validitet (Bryman, 2002). 
Bekvämlighetsurvalet tillåter inte generalisering. Jag kan alltså inte anta att slutsatserna 
angående mina frågeställningar speglar de verkliga förhållandena. Undersökningen utfördes 
också i liten skala. Allt detta betyder att min undersökning har låg reliabilitet, vilket är en stor 
brist. Men de data jag samlat in visar ändå på tendenser och kan användas som språngbräda 
vid fortsatt forskning. 
 På grund av begränsningar i lokalerna på Kaktus Film kunde inte intervjuerna ske 
enskilt i enrum med respondenterna. Övriga anställda har därför funnits i närheten vid 
intervjuerna, om detta kan ha påverkat svaren är svårt att veta. 
 

5.3.3. Fördelar 
Frågorna har ett neutralt ställningstagande, jag har också försökt att ha ett neutralt tonfall och 
ge ett neutralt intryck angående frågorna vid intervjuerna, detta för att motverka 
forskareffekten (Bryman, 2002).  
 

5.4. Resultat 
Resultaten har sammanställts utifrån alla frågesvar från samtliga respondenter. Varje kapitel 
under resultatdelen motsvarar en fråga där resultatet av frågan presenteras. Frågan i sin 
kapitelform är något förkortad, frågorna i sin helhet finns i bilaga 4. När jag skriver om 3d-
branschen så är det 3d-branschen som avser kortfilmproduktion jag menar. 
 

5.4.1. Andel kvinnor på 3d-utbildning 
På frågan angående könsfördelningen på respondenternas tidigare 3d-utbildningar var svaren 
mycket olika. Det var dock ingen som svarade att det fanns en majoritet av kvinnor på sin 
utbildning. 3 respondenter svarade att det var 50 procent kvinnor på deras utbildning medan 
de resterande 4 svarade att kvinnorna var i minoritet. Medelvärdet av alla respondenters svar 
på frågan, är att 33,3 procent av de studerande på respondenternas utbildningar var kvinnor. 
 
5.4.2. Behövs det fler kvinnor i 3d-branschen? 
Här svarade samtliga 7 respondenter Ja på frågan. 4 respondenter motiverade sitt svar med att 
det skulle balansera upp arbetsplatsen och ge en trivsammare miljö. De andra 3 motiverade 
sitt svar med att det skulle vara positivt ur en kreativ aspekt och bidra till fler stilar. 
 

5.4.3. Hur blir du bemött som (ensam) kvinna i 3d-branschen? 
Den här frågan var riktad enbart till de respondenter som var kvinnor, det var därmed endast 
två respondenter som svarade på frågan. Den första respondenten säger att, hur man blir 
bemött, beror mer på hur man är som person, än på vilket kön man har. Hon säger också att 
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hon har blivit positivt bemött eftersom de flesta tycker att det är roligt och ovanligt med 
kvinnor i branschen. Hon tillägger också att hon upplever att det är svårare att ta sig in i 
branschen som kvinna. 
 Den andra respondenten säger att hon blir skeptiskt bemött och att hon måste bevisa 
vad hon kan. Men så fort hon har bevisat vad hon kan blir hon behandlad precis som alla 
andra på arbetsplatsen. Ibland blir hon beundrad till följd av det faktum att det är så få kvinnor 
i 3d-branschen. 
 

5.4.4. Väljer kvinnor och män olika inriktningar inom 3d-branschen? 
Samtliga respondenter har på denna fråga svarat, med olika formuleringar, att kvinnorna 
oftast väljer en mer estetisk inriktning, t.ex. modellering, animation och texturering, medan 
män ofta väljer en mer teknisk inriktning, som riggning, rendering och FX. 
 

5.4.5. Skulle branschen se annorlunda ut med en jämnare könsfördelning? 
Respondenterna har svarat olika på denna fråga. 3 respondenter har svarat Ja, 3 respondenter 
har svarat Vet ej, en respondent svarade inte alls på frågan. Detta är en mycket spekulativ 
fråga som upplevdes svår att svara på. Den enda kvinnan som svarade på frågan svarade ja, 
hon gav också denna utförliga motivering, ” Ja, nuförtiden kopieras det mycket stilar, med en 
jämnare könsfördelning skulle det bli mer korsbefruktningar av idéer och nya stilar skulle 
växa fram. Det skulle också ge stimulans till arbetsplatserna och ge mer energi till 
branschen.”  
 

5.5. Analys 
Jag har inte hittat några exakta siffror på hur stor andel kvinnor det egentligen finns inom 3d-
branchen, jag har heller inte haft tiden att undersöka saken. Men efter min tid i Stockholm och 
alla besök jag gjort på olika 3d-produktionsföretag, kan jag utan tvivel konstatera att den är 
mansdominerad. På de fyra företag jag besökte under min praktikansökningsperiod uppskattar 
jag det sammanlagda antalet anställda till runt 50 personer. Jag uppskattar antalet kvinnor jag 
såg och träffade på alla företagen till högst 5 stycken. Detta betyder att omkring 10 procent av 
de anställda inom 3d-branschen är kvinnor. Dessa siffror bygger på mina egna observationer 
och har inget vetenskapligt underlag, men de ger en tydlig fingervisning om könsfördelningen 
inom 3d-branschen. 
 Enligt min undersökning så är andelen kvinnor på 3d-relaterade utbildningar 33,3 
procent, alltså var tredje person på en 3d-relaterad utbildning är kvinna, medan endast var 
tionde anställd inom 3d-branschen är kvinna. 
 På frågan om det behövs fler kvinnor inom 3d-branschen så är svaren entydiga, 
samtliga respondenter tycker att det behövs fler kvinnor i 3d-branschen, attityden är alltså 
positiv utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
 På frågan om kvinnor och män väljer olika inriktningar inom 3d-branschen är svaren 
också entydiga, samtliga har uppfattningen att män väjer tekniska inriktningar och kvinnor 
väljer estetiska. Detta tyder på en fördomsfull attityd angående kvinnors resp. mäns kunskaper, 
men det speglar också de rådande förhållandena inom 3d-branschen. 
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5.6. Diskussion kring genusundersökning 
Genusundersökningen utfördes i liten skala och har, som jag nämner tidigare, möjligen vissa 
brister när det kommer till extern validitet och reliabilitet (Bryman, 2002). Men ur ett 
jämställdhetsperspektiv så är det viktigt att undersöka dessa genusfrågor. Jag har i samband 
med undersökningen letat efter liknande undersökningar inom både kortfilms 3d-produktion 
och dataspelsbranschen, men inte hittat något. 
 Överlag har jag fått mycket positiv respons på att jag utför undersökningen, i 
synnerhet från de kvinnor som ställt upp på intervjuerna. Det är också kvinnorna som gett de 
mest utförliga och motiverande svaren. Den kvinna som jag intervjuade via e-post hade en 
unik bakgrund och insyn i 3d-branschen. Hon var ursprungligen från Bulgarien och har 
arbetat inom 3d-branschen där, hon har även arbetat som lärare på en svensk 3d-relaterad 
utbildning och hon arbetar numera som animation supervisor på ett 3d-produktionsföretag i 
Stockholm. Då hon svarade på frågorna bifogade hon även egna synpunkter utöver de svar 
hon gav på frågorna. Hon säger att könsfördelningen i den svenska 3d-branschen är mycket 
ojämn och att könsfördelningen är jämnare i andra länder. Utifrån hennes erfarenheter som 
lärare och animation supervisor, säger hon att hon kan se en viss skillnad mellan kvinnor och 
män. Följande citat är från denna respondents bifogade kommentarer och beskriver den 
skillnaden (respondenten har själv skrivit kommentarerna). 
 

“The conclusion I have made many times before is that women 
are just as good as man in the 3D business. They also tend to 
bring a “softer” side in the productive environment. Although 
there are many women working in 3D business abroad, there 
are very few in Sweden. That doesn’t mean they are not good 
enough, but they have a huge problem with self-confidence. 
They tend to make a technical problem to a personal issue and 
gives up easily. Girls in Sweden tend to indentify personally with 
what they do and how they produce. That makes them vurnable 
to the high pressure of the profession and they give up easily.  
Like for an example – if there is a technical problem to solve, 
let´s say in rendering.. A typical 3D male would go on the 
internet and search for days for a solution, until he finds it. A 
typical 3D female would first ask the people she knows, who she 
believes know the problem. While at first she will be frustrated 
with the thought that “she is not good enough” and go to an 
attack towards herself. She would also do a research but the 
attitude of solving the same problem would be more from an 
unsecure point of view. That creates a negative stress and after 
couple of such problems she will give up the whole business with 
the thought that she is not good enough, usually “burned out” 
as we call it.  
My theory of why that is because (coming from a different 
background) of “jantelagen” in Sweden and a less critical 
educational system. That makes the guide lines of the what is 
“good enough” very fuzzy and creates insecurity when students 
compare themselves with others. We need to have people that 
are best at something (anything) to know what to strive to.” 
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Hon menar alltså att många svenska kvinnor inom 3d-branschen, eller i en 
utbildningssituation, generellt lider av dåligt självförtroende och, om ett problem uppstår, 
utgår från uppfattningen att de inte klarar att lösa problemet själv. Hon säger att det kan bero 
på den kulturellt djupt rotade ”Jantelagen”. Jantelagen är ett uttryck som myntades av en 
norsk (av dansk härkomst) författare vid namn Aksel Sandemose på 30-talet. Jantelagen 
beskrivs som en mentalitet hos folket i de Skandinaviska länderna som bygger på att man inte 
ska tro att man är speciell, och att det är fult att sticka ut och tro att man är bättre än andra 
(Noack, Wigh, 2007). Man kan dock ställa sig frågan om detta är något som är unikt för 
Skandinaviska länder och om jantelagen gör sig speciellt ihågkommen hos kvinnor. Detta ger 
förslag till framtida studier, t.ex. vilken inverkan jantelagen har på personer inom 3d-
branschen? 
 Hon riktar också kritik till det svenska utbildningssystemet. Hon menar att den kritik 
som ges till studenter på svenska utbildningar är för snäll, och det leder till att studenterna inte 
har en tydlig uppfattning om vad som är ett bra resultat. Hon säger också att det behövs 
tydligare riktlinjer och fler förebilder så att studenterna vet vad de strävar emot. 
Dessa teorier sätter frågan i ett större sammanhang, ett sammanhang som berör svensk kultur 
och svenska traditioner. Det ger delvis svar på frågan om vad den ojämna könsfördelningen i 
3d-branschen kan beror på. Det belyser även frågan ur ett perspektiv som ger förslag på hur 
man skulle kunna gå vidare med att undersöka genusfrågorna. 
 När jag kommer till frågan om vad en jämnare könsfördelning i branschen skulle leda 
till, så är det svårt att hitta några konkreta svar. De flesta av respondenterna spekulerar i att 
det skulle leda till en mer balanserad och trevligare arbetsmiljö, eller att det skulle leda till nya 
idéer och nya synsätt på tekniska och kreativa problem. Men vad detta skulle betyda för det 
material som produceras är svårt att svara på. En av cheferna på Kaktus Film (Andreas) tar 
upp ett franskt 3d-produktionsföretag som exempel. Företaget heter La Maison, det som är 
unikt för det företaget är att samtliga personer som har en ledande roll är kvinnor. Andreas 
säger att det som produceras där är nyskapande och väldigt intressant ur ett kreativt perspektiv.  
 När jag i analysdelen skriver att var tredje person på en svensk 3d-relaterad utbildning 
är kvinna, medan endast var tionde anställd inom 3d-branschen är kvinna, så har jag inte tagit 
hänsyn till att 3d-relaterade utbildningar i hög grad riktar in sig på dataspelsutveckling. Jag 
har heller inte undersökt om könsfördelningen ser annorlunda ut på företag som utvecklar 
dataspel. Så möjligheten finns att fler kvinnor väljer att jobba på dataspelföretag efter sin 
utbildning. 
 På frågan angående vad kvinnor resp. män väljer för inriktningar inom 3d-branschen 
så följer svaren de klassiska stereotyperna vad gäller kvinnor och mäns tekniska och kreativa 
förmågor. Med klassiska stereotyper menar jag den etablerade uppfattningen om att män är 
bättre på att lösa tekniska problem. Men om detta verkligen är sanningsenligt i 3d-branschen 
är svårt att svara på. Det finns i dagsläget så få kvinnor i 3d-branschen så är det svårt att 
undersöka om män är överrepresenterade på det tekniskt krävande posterna. Men efter min 
undersökning står det klart att attityden i 3d-branschen pekar på att de klassiska stereotyperna 
råder. 
 Några gånger om året anordnas en tillställning i Stockholm som informellt kallas ”3d-
öl”. Detta är ett tillfälle då folk i 3d-branschen träffas och umgås. Jag var med vid ett sådant 
tillfälle och fick då chansen att diskutera genusfrågan med fler människor från 3d-branschen. 
Jag pratade med en kvinna som såg mycket positivt på att jag utförde undersökningen. När jag 
frågade om hon ville delta i undersökningen fick jag svaret att hon var rädd att bli identifierad 
bland frågesvaren. Hon sade också att hon var missnöjd med hur hon blivit bemött på de 
företag hon arbetat. Jag lovade henne anonymitet bland frågesvaren med hon ville ändå inte 
delta. Hon hade dock en intressant teori om varför det finns så få kvinnor i 3d-branschen. Hon 
menade att det finns så få instruktionsvideor (tutorials) som tilltalar kvinnor, och att detta 
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leder till att män får en bättre start och därmed också har bättre förutsättningar i 3d-branschen. 
Detta ger intressanta uppslag för fortsatta studier i genusfrågan, t.ex. vad som skiljer en 
instruktionsvideo som tilltalar kvinnor mot en som tilltalar män, eller vad en instruktionsvideo 
som talltalar kvinnor innehåller och hur den är utformad. 
 Kvinnan som jag intervjuade på Kaktus Film menade att det är svårare för en kvinna 
att ta sig in i 3d-branschen, därför att det oftast är män som tittar på och bedömer de portfolios 
och showreels, som lämnas med jobbansökningarna. Hon menade att det är män som gett 
upphov till de konventioner om vad som är bra och dåligt, och att det därmed är svårare för en 
kvinna att få jobb. Hennes tips till kvinnor som söker jobb i 3d-branschen är att producera 
material till sin portfolio som tilltalar män.  
 

6. Slutdiskussion 
Genusundersökningen redogör inte för några faktiska förhållanden i 3d-branschen. Den visar 
snarare på tendenser om vad som kan ligga nära sanningen. Resultatet kan dock användas som 
språngbräde vid fortsatt forskning i området. Nya intressanta frågeställningar har också växt 
fram som t.ex. jantelagen och vad den kan ha för påverkan på kvinnor och män i 3d-
branschen, eller om en instruktionsvideo kan se olika ut, och om den tilltalar kvinnor och män 
olika? 
 Arbetsprocessen i en 3d-produktion är en lång och omfattande process, den kan också 
se olika ut beroende på vad som produceras. Det är därför svårt att beskriva hur processen ser 
ut på ett sammanfattande och enkelt sätt. Detta var något som jag inte räknade fullt ut med då 
jag startade arbetet. Det är därför också svårt att ge ett konkret svar på hur arbetsprocessen i 
en storydriven kortfilms 3d-produktion ser ut. Jag hoppas och tror att rapporten beskriver hur 
en sådan arbetsprocess kan se ut, utifrån de förutsättningar och den kontext den producerades 
i. Utifrån vad jag lärt mig under arbetet med musikvideon och rapporten, kan jag konstatera 
att arbetsprocessen i en 3d-produktion är en iterativ process, där en god planering ligger till 
grund för att det som produceras successivt ska växa fram. Tekniska förutsättningar och val 
av verktyg och metod är centralt vid skapandeprocessen. Något som förvånade mig vid 
arbetet med musikvideon var hur omfattande rendering och compositing arbetet var, och hur 
pass mycket den grafiska stilen faktiskt definierades i dessa steg. Jag kom dit med insikten att 
det var vid modellering, texturering och animation som stilen växte fram, och att rendering 
och compositing var nödvändiga måsten för att finslipa detaljer. Denna uppfattning har jag nu 
ändrat. 
 Frågeställningen i den här rapporten har kretsat kring hur arbetsprocessen faktiskt ser 
ut. Förslag till fortsatta studier skulle kunna vara hur man optimerar arbetsprocessen för 
speciella ändamål. Som jag nämnde tidigare slogs jag av hur omfattande rendering och 
compositingarbetet var. Det skulle vara en god idé att avgränsa sig till enbart dessa steg och 
göra en teknisk djupdykning och kanske använda flera olika metoder och verktyg för att sedan 
utvärdera dessa. 
 Något som skulle vara intressant att undersöka närmare är kontakten mellan 
uppdragsgivare och produktionsföretag, något som jag hade väldigt liten inblick i under min 
tid på Kaktus Film. Att göra en mer teoretisk analys av en musikvideo med utgångspunkt från 
de teorier som Marner, A. (1997) presenterar skulle också vara intressant. Man kan t.ex. 
utforska skivbolagens bakomliggande arbete med att etablera en artist som ett varumärke. Och 
sedan titta på hur de egenskaper som kännetecknas av artisten förmedlas från uppdragsgivare 
till producent och slutligen till musikvideons betraktare. Slutligen kan jag säga att Universal 
Records, som var uppdragsgivaren för detta projekt, var mycket nöjda med den musikvideo 
som levererades. 
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Bilaga 1 
 
 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
 

Bild 1: Brilliance (1984) Bild 4: Jurassic Park (1993) 

Bild 2: The Abyss (1989) Bild 5: Toy Story (1995) 

Bild 3: Terminator II: Judgement Day (1991) Bild 6: The Lord of the Ring (2001-2003) 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
Bild 1 - Film - Final Fantasy: The Spirits Within (2001) 
Högrealistisk stil 
 
 
 
 
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
 
 
 
Bild 2 - Film - Shrek 2 (2004) 
Halvrealistisk stil 
 
 
 
 
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
 
 
Bild 3 - Coca Cola reklam – The happiness factory (2006) 
Cartoon Stil 
 
 
 
 
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
 
 
 
 
 
Bild 4 - Kortfilm - The dog Who has a cat inside (2002) 
Abstrakt stil 

 
 
 
 
 
 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
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Bilaga 3 
 

  
Bild 1 – Renderingslager med Ria  Bild 2 - Renderingslager med 

bakgrunden 
 

  
Bild 3 -  Renderingslager med 
blodådrorna  

Bild 4 -  Renderingslager med 
djupinformation 
 

 
Bild 5 – Den färdiga bilden med alla renderingslager kombinerade 
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Bilaga 4 
 
                           Utbildning / könsfördelning på utbildning: 
Namn:                Huvudansvarsområde: 
 
 
 

1. Tycker du att det behövs fler kvinnor i 3d branschen? Varför? 

 
 
 
 

2. Hur blir du bemött som (ensam) kvinna på ett företag? 

 
 
 
 

3. Tror du att kvinnor och män skiljer sig åt stilmässigt och innehållsmässigt i det 
grafiska material som de producerar? Varför tror du att det är så? 

 
 
 
 

4. Tror du att kvinnor och män väljer olika inriktningar inom 3d branschen? Vilka? 

 
 
 
 

5. Tror du att branschen skulle se annorlunda ut om det var en jämnare 
könsfördelning? Hur? 

 
 
 

6. Tycker du att man som grafiker har något ansvar över de moraliska och etiska 
aspekterna i det material som produceras? 

 
 
 
 

7. Har du som grafiker någon möjlighet att påverka det slutgiltiga resultatet i 
produktionen? T.ex. story eller grafisk stil? 
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Bilaga 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 – Bild från musikvideo, Gorillaz – Clint Eastwood 
 
 
 
 
 
 
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 – Bild från musikvideo, Gorillaz – Clint Eastwood 

 
 
 
 
 
 
 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 
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Bilaga 6 
Bilaga 6 innehåller en sammanfattning av arbetsprocessen i en kortfilms 3d-produktion. Den 
bygger helt och hållet på information från boken Inspired 3D short film production (Cantor, J. 
& Valencia, P. 2004). Sammanfattningen är skriven av mig. 

2.1.1. Story 
En bra story är viktigare än ett bra utförande på det visuella i produktionen. En story kan 
beskrivas som en serie sammankopplade händelser, som genom konflikter ändrar ett scenario 
eller en karaktär. De fyra grundstenarna som behövs i en story är handling, karaktär, miljö 
(rum och tid) och konflikt. För att kategorisera storys har de delats in genrer, vilken genre en 
story tillhör avgörs oftast av miljö och visuell stil. Exempel på typiska genrer är drama, 
komedi, skräck och tragedi. Det är mycket vanligt att flera genrer kombineras i en och samma 
story. Genre kan ofta avgöras genom att studera publikens reaktioner, ett drama får publiken 
att relatera och bry sig om protagonisten, komedier får publiken att skratta, skräck får dem att 
skrika och en tragedi får dem att gråta. För kortare produktioner som reklam och musikvideos 
så är storyn oftast nedskalad för att enbart innehålla de nödvändigaste storyelementen. I 
produktioner av den här typen har kunden som beställer produktionen oftast en grundidé som 
sedan revideras till vad som är möjligt i förhållande till resurser som budget, tid och antalet 
människor som ska arbeta på projektet. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 19 – 56) 
 

2.1.2. Character 
Trovärdiga karaktärer som man kan relatera till och som är intressanta är minst lika viktigt 
som att ha en bra story. En välutvecklad karaktär kommer att hålla publiken engagerad och 
nyfiken. Men en komplex karaktär med djup är oftast omöjlig att introducera i en 
kortfilmsproduktion, det finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för att, storymässigt, bygga 
upp en sådan karaktär. Därför är det viktigt att i kortfilmsproduktioner överdriva designen och 
beteendet hos karaktärerna, för att på så vis skapa intressanta karaktärer. Det är också viktigt 
att karaktären har en ”båge”, alltså att karaktären genomgår förändring från början till slut, 
detta är något som implementeras i storyn redan från början. Exempel på typiska ”bågar” är 
från rik till fattig, från dum till klok, från levande till död. 
 Samtliga karaktärer i en story kan delas in i någon av de fyra följande kategorierna; 

1. Protagonisten – Hjälten, huvudrollen. 
2. Antagonisten – Antihjälten, skurken. 
3. Partner – Sidekick. 
4. Sekundära roller - Mindre roller som hjälper storyn framåt. 

Före, under och efter skapandet av storyn så fastslås attributen för karaktärerna med deras 
fysiska drag, personlighet, motivation, relation och personliga ”båge”. Karaktärernas resa från 
början till slut i storyn med de förändringar som det innebär kallas för karaktärsutveckling. 
(Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 57 – 96) 
 

2.1.3. Art Direction 
Vid art direction bestäms den visuella stil som det producerade materialet ska ha. Tanken är 
att man genom stilen ger indikationer om tid och plats samt att skapa en specifik 
sinnesstämning och atmosfär för storyn. Det är att föredra att använda subtila grafiska element 
för att bygga upp sinnesstämning hos publiken. Om produktionen ska hålla en hög grad av 
originalitet så bör man undvika allt för tydliga och klichéaktiga grafiska element som direkt 
talar om för publiken hur dom ska tolka det dom ser. 
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 I grova drag finns det fyra huvudsakliga stilar; 
1. Högrealistiskt – Datorgenererade filmer som har en hög grad av realism är mycket 

komplexa och tidskrävande att producera, men om det lyckas så kommer publiken 
redan på det visuella planet att relatera och engagera sig i filmen. Högrealism passar 
genrer av en mer seriös natur, som t.ex. drama, skräck och tragedi (bilaga 2, bild 1). 

2. Halvrealistiskt – Här ges det mer utrymme för att tänja på gränserna vad gäller form, 
färg och design, detta medför att det kan vara lättare att bygga upp den sinnesstämning 
och atmosfär som önskas. Halvrealistisk stil passar genrer som fantasy, satir och 
mindre seriös science fiction (bilaga 2, bild 2). 

3. Cartoon – Härstammar från den klassiska tecknade filmen. Detta är en mycket populär 
stil som tillåter stor frihet vad gäller både karaktär och miljö. Det är vanligt med 
överdrivna proportioner och animationer hos karaktärerna samt stilistiska miljöer. 
Cartoon stilen behöver nödvändigtvis inte vara platt som en tecknad film, den kan ha 
ett djup och vara avancerat ljussatt. Det är främst karaktären och miljön som indikerar 
cartoon stilen. Denna stil passar bäst för komedier (bilaga 2, bild 3). 

4. Abstrakt och/eller symboliskt – Den här stilen har oändlig potential för stilistisk 
variation och frihet. Den här stilen gör sig bäst för mer konstnärliga ändamål eller 
filmer med ett gripande metaforiskt budskap (bilaga 2, bild 4). 

Den grafiska stilen indikeras ofta i storyn och det är viktigt att story och stil strävar åt samma 
håll för att förmedla det tänkta budskapet. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 97 – 124) 
 

2.1.4. Storyboard 
I ett storyboard illustreras storyn med hjälp av små bildrutor som innehåller information om 
vad som händer i scenen och ofta även om hur kameran rör sig. Ett storyboard fungerar som 
en visuell grund för hur storyn ska tolkas och utföras. Händelseförloppet illustreras med 
nyckelbilder, storyboardet innehåller alltså de bilder som är viktiga för att beskriva de 
skeenden som för storyn framåt. Kamerarörelser och karaktärer beskrivs med pilar av olika 
slag och bildrutorna kompletteras ofta med text för att beskriva vad som händer. Ett 
storyboard ska inte användas för att bestämma det exakta utförandet av storyn, det ska snarare 
beskriva händelseförloppet och ge förslag på hur det kan visualiseras. Det hjälper också till att 
få alla som arbetar på projektet att få en gemensam bild av vad de strävar efter. När 
storyboardet är klart så är det vanligt att det scannas in för att skapa en animatic, det är en 
digital version i form av en bildserie i filmformat, detta ger extra utrymme för att 
experimentera med timing och även kasta om scener. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 125 – 
142) 
 

2.1.5. Production Planning 
När utvecklingen av projektet är färdigt så gör man en produktionsplanering. Till en början 
görs en schematisk produktionspipeline, en beskrivning av arbetsflödet, precis en sådan som 
jag beskriver i rapporten (Se flödesschema på s. 3). Man stakar ut den väg som på smidigaste 
sätt möjliggör projektet. Här bestäms också namnkonventioner, strukturer och backup rutiner. 
Det är också viktigt att det görs en ekonomisk kalkyl under planeringen. Sist men inte minst 
så görs det en noggrann tidsplan över hela projektet, varje stadie och steg i produktionen 
tidsuppskattas. Här kommer återigen kunden in i bilden, om kunden vill att produktionen ska 
bli billig, vilket är mycket vanligt, så kommer den inte bli lika bra, och tvärtom, om kunden 
vill att produktionen ska bli mycket bra, så kommer den att bli mycket dyr. Här förs en dialog 
med kunden gällande balansering av tid, pengar och produktionens kvalitet. (Cantor, J. & 
Valencia, P, 2004 s. 153 – 193) 
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2.1.6. Vocal Tracks (dialogspår) 
Det är vanligt att det görs kortfilmer av olika slag som helt saknar röster, detta gör filmen 
lättare att producera och den når även lättare ut på en internationell marknad. Ibland kräver 
dock storyn att det finns röster, det kan t.ex. vara när en karaktär ska visa komplexa 
känslomässiga tillstånd, eller förklara historik bakom berättelsen. Men eftersom film primärt 
är ett visuellt medium så bör man hellre visa än berätta, men faktum kvarstår att röster 
skänker ytterligare en dimension åt filmen. Röster är mycket användbart för att indirekt 
beskriva känslotillstånd hos karaktärer, ett ord kan t.ex. sägas på flera olika sätt och få olika 
innebörd varje gång. Det finns tre olika sorters dialogspår som kan användas i en film–
berättarröst, monolog och dialog. När rösterna spelas in är det vanligt att röstskådespelarna 
filmas, för att senare kunna använda filmen som referensmaterial vid animation och läppsynk. 
(Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 201 – 218) 
 

2.1.7. Layout, 3d-animatic & Storyreel 
Dessa tre steg flyter i de flesta projekt ihop. Det kan beskrivas som en iterativ process, där 
temporära storyboardbilder och andra temporära scener, iterativt byts ut mot scener som mer 
liknar det färdiga resultatet som eftersträvas. Det viktigaste med dessa steg är att ytterligare 
förfina kamerarörelsen samt att förbättra timingen och flödet i filmen. Layout och 3d-animatic 
brukar allteftersom övergå till att bli storyreel. Storyreel är alltså där alla scener sammanställs 
till att slutligen bli den färdiga filmen. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 219 – 252) 
 

2.1.8. Modeling 
När man modellerar så skapar man de 3d-objekt som behövs i filmen, det kan vara karaktärer, 
rekvisita eller föremål i bakgrunden. Det är också vanligt att det görs temporära objekt som 
går snabbt att modellera, detta för att få in objekten i 3d-animatic eller storyreel, för att senare 
bytas ut mot en detaljerad version. Det beaktas inga tekniska aspekter av modellering i den 
här rapporten, men det finns många olika modelleringsmetoder som lämpar sig olika väl 
beroende på vad som ska modelleras. Det finns också många olika modelleringsprogram men 
metoderna i de olika programmen skiljer sig lite. Det är viktigt att alla modellerare är väl 
insatta i den visuella stil som råder för filmen, det är lika viktigt att modellerarna har samma 
vision om den visuella stilen. Det brukar därför finnas en art director som följer arbetet och 
ser till så att alla arbetar åt samma håll. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 253 – 270) 
 

2.1.9. Texture Mapping, materials 
En textur är en 2d-bild som appliceras på ett 3d-objekt. Det som kallas material är de 
egenskaper som ytan på 3d-objekten kan ha, t.ex. högglans, reflektion eller matt. Texturer och 
material kan ge objekten extra detaljrikedom och precis som i modelleringsstadiet så är det 
viktigt att alla grafiker följer den rådande visuella stilen. Texturer skapas inte alltid i ett 2d-
program. Många 3d-program har funktioner för att skapa så kallade procedurella texturer. 
Detta innebär att en bild genereras utifrån algoritmer som skapar mönster och färger i bilden. I 
vissa ändamål är procedurell texturering fördelaktigt att använda då det går snabbare att skapa 
texturerna. En annan fördel med procedurella texturer är att man undviker att få skarvar i 
texturerna på de objekt som textureras. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 271 – 284) 
 

32



2.2.1. Character Setup (Riggning) 
Character Setup kallas den process då de modellerade objekten riggas med ”skelett” och andra 
deformationsobjekt. Detta möjliggör att objekten kan animeras. Vanligast är att man riggar 
karaktärer, men man riggar även rekvisita som skall kunna röra på sig. Riggning är en teknisk 
och potentiellt problematisk process. Det viktigaste vid riggning är att det finns en god 
planering bakom objekten som ska riggas, så det står klart vad objekten ska kunna göra i 
filmen, t.ex. hur det ska röra sig och om det ska ha några övriga funktioner. Här är det också 
extra viktigt att det finns god kommunikation mellan animatör och riggare, så att objekten 
som ska animeras utformas med kontrollobjekt som på lämpligast sätt passar animatören. Vid 
riggning skapas också de olika ansiktsuttryck som används när karaktärer ska tala eller på 
annat sätt förmedla uttryck genom ansiktet. Vanligast är då inte att man bygger ”skellett” i 
ansiktet, utan man modellerar fram alla de olika ansiktsuttryck och miner som karaktären ska 
kunna göra. Genom att sedan blanda och ”morfa” de olika ansiktsuttrycken animeras 
karaktären till t.ex. tal. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 285 – 302) 
 

2.2.2. Animation 
Animation kallas det när man skapar rörelse genom att manipulera, rotera, förflytta och skala 
objekten och deras riggade kontrollobjekt. Det är vanligt att man animerar t.ex. en karaktär för 
att få den att visa personlighet, motivation och känslor. De två olika extremstilarna inom 
animation är realistiskt, där rörelsens och fysikens lagar åtföljs, och cartoon, där man 
förenklar och överdriver rörelsen. Animationsdelen i produktionen är kritisk, det är viktigt att 
få den bra och trovärdig eftersom den speglar väldigt mycket att karaktärernas personlighet 
och trovärdighet. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 311 – 350) 
 

2.2.3. Lightning & Rendering (Ljussättning) 
Rendering kallas det när de digitala bilderna framställs i sin slutgiltiga form. Under rendering 
så beräknas all geometri i scenen i förhållande till ljuset och de egenskaper som ljus och 
objekten kan ha. Detta tar ofta lång tid så det är vanligt att man har ett flertal datorer som är 
avsedda för just rendering. Beroende på produktionens typ och omfattning så brukar man dela 
upp objekten i scenen till olika renderingslager, detta för att i efterhand kunna justera varje 
lager separat. 
 Ljussättning är i många avseenden en viktig del i produktionen, nedan listas de mest 
grundläggande aspekterna av ljussättningen i en film; 
Stämning – Om ljusen används rätt kan man skapa olika stämningar i en scen, t.ex. en känsla 
av kallhet och ensamhet, med ett blåaktigt ljus, eller värme och välmod, med ett gulaktigt ljus. 
För att skapa en specifik dramatisk känsla kan man t.ex. placera ljuset så att det kastar långa 
skuggor på marken. Ett ljus som placeras högt ger ofta ett naturligt intryck medan ett ljus som 
placeras lågt ger ett mer läskigt intryck. 
Djup – Ljus och skuggor hjälper till att skapa en känsla av en 3d-värld på en 2d-skärm. 
Tid – Ljuset är även användbart om man vill förmedla vilken tid på dygnet det är eller vilken 
årstid det är. 
Optimering – Att använda många ljus leder sällan till ett bättre resultat, det leder snarare till 
längre renderingstider. Att istället använda ett fåtal väl placerade ljus, som ger den planerade 
effekten eller känslan, är att rekommendera. 
 Ljussättningen går naturligtvis hand i hand med den visuella stil som filmen har och 
den bör användas så att den förstärker stilen som råder i filmen. (Cantor, J. & Valencia, P, 
2004 s. 359 – 378) 
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2.2.4. FX 
Naturtrogen rörelse hos t.ex. tyg och kläder eller rörelser bland ett stort antal objekt kan vara 
svårt och mycket tidskrävande att animera för hand. Därför finns det i de flesta 3d-program 
lösningar som underlättar skapandet av dessa effekter. FX är en benämning på dessa visuella 
effekter. En typ av teknik man använder för att skapa visuella effekter är partikelsystem. Det 
vanligaste användningsområdet för partikelsystem är effekter som explosioner, snö, eld, rök 
och flockbeteende hos ett flertal objekt. Automatiska fysiska beräkningar används också för 
att skapa fallande objekt, tyg och vattensimulationer. Fördelen med att använda denna typ av 
effekter är att man sparar mycket tid och samtidigt får ett bra resultat, jämfört med om man 
hade gjort det för hand med vanliga animationstekniker. Användandet av visuella effekter är 
dock tekniskt krävande och förlänger ofta renderingstiden. Det är oftast nödvändigt att utföra 
omfattande tester för att få effekterna att se ut som man önskar och detta är tidskrävande. 
Därför överväger man noga för att avgöra om det är bäst att skapa effekten för hand eller med 
hjälp av visuella effekter. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 379 – 388) 
 
2.2.4. Compositing 
Compositing är ett steg i efterproduktionsstadiet. Det är här som filmklippen får sin 
sista ”touch” och den visuella stilen definieras. När renderingarna är klara så öppnas alla 
renderingslager i ett 2d-program och läggs ihop. Fördelen med att ha sin scen uppdelad i olika 
renderingslager är att man kan justera t.ex. färgstyrka, kontrast och fokus separat för varje 
lager. Detta underlättar mycket och öppnar för möjligheten att ångra sig och experimentera 
med olika inställningar. Det är också vanligt att man separerar saker som skuggor, reflektioner, 
högglans och annan ljus/färginformation innan rendering, för att i efterhand kunna justera 
fram exakt det resultat man önskar. (Cantor, J. & Valencia, P, 2004 s. 389 – 396) 
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