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Sammanfattning 
Rapporten tar upp mina reflektioner dels angående projektarbetet både på ett 
personligt plan samt samarbetet mellan oss två som gjorde projektet. Vad har fungerat 
och vad har fungerat mindre bra under projekttiden? Från 2D till 3D är en röd tråd 
genom hela rapporten då vi gått från 2D-referernsbilder i barnboken Gabriel Glömmer 
till utrenderade 3D-sekvenser. Jag går igenom vad jag gjort och vad andra gjort under 
projekttiden då vi haft hjälp av lite olika människor. Dessa människor presteras 
snabbt, något annat som presenteras är boken och min relation till densamma.  

Resultatet av projektarbetet blev att vi lyckades med de uppställde mål vi hade innan 
projektet startades. 

Nyckelord: Animation, 2D till 3D, trailer, filmtrailer, bildmanus, iterationsprocess, 
referensbilder. 
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1 Inledning 
 

1.1 Idé 
När jag först började tänka på mitt stundande examensarbete var min första tanke 
att göra någon form av projektarbete tillsammans med en eller fler personer. 
Tillverka ett spel kanske eller varför inte producera en film? Diskuterade vidare 
med mina klasskamrater och min studiekamrat Jerry Högnäs sade att han hade 
funderat i liknande banor. Längre än så sträckte sig inte våra tankar just då. 

Idén föddes vid matbordet hemma hos mig några dagar senare då jag, min 
flickvän och vår treåriga son satt och åt kvällsmat samt diskuterade och bollade 
idéer gällande mitt stundande examensarbete. Plötsligt utbrister treåringen: ”Men 
pappa, varför gör du inte en Gabriel Glömmer-film?” Gabriel Glömmer (Löfgren 
1965) var den bok jag och han hade som favoritbok just vid denna tidpunkt. Jag 
sken upp och tänkte ”Det skulle vara fantastiskt roligt att göra!”  

Dagen därpå frågade jag Jerry om han skulle vara intresserad av att tillverka 
denna film och han ställde sig väldigt positiv till detta förslag. Vi kom gemensamt 
fram till att detta var vad vi ville göra som examensarbete.  

 

1.2 Boken Gabriel Glömmer och jag 
 

  
Bild 1. Boken Gabriel Glömmer © Ulf Löfgren 

Boken Gabriel Glömmer handlar om pojken Gabriel Glömmer som är en lite 
annorlunda och utstött pojke som har svårt att komma ihåg saker och ting. En dag 
när han är ute och är ”upptäcktsresande på långt håll”, en lek där han undersöker 
världen i sin kikare som egentligen bara är ett cementrör i lagom storlek att hålla 
i. Plötsligt får han syn på en pojke uppe bland molnen som håller i en röd 
ballongkanin. Förvirrad av detta går han ner mot ån och lägger sig och somnar i 
slänten ner mot ån. När han vaknar har det dykt upp en mystisk ö mitt ute i ån. 
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Han bestämmer sig för att undersöka denna ö och reser dit på tant Jonssons 
klappbrygga som har förvandlats till en flotte. 

Väl på ön stöter på nya vänner och fiender men mestadels är det vänner. Den 
första vännen han stöter på är Columbus Fubbel som flugit till ön från planeten 
bolombina med sin röda ballongkanin. Det var förstås honom Gabriel hade sett i 
sin kikare tidigare på dagen.  

De nya vännerna Gabriel och Columbus utforskar tillsammans ön och stöter på 
många nya djurvänner men vem är trollkarlen Monkel och hans elaka papegoja 
alla djur på ön är så rädda för? Och hur ska hela äventyret sluta? 

Detta är en snabb genomgång vad boken handlar om enligt min 
perceptionsförmåga. Vad är då mitt förhållande till boken? Som jag tidigare 
nämnt hade jag och min son på hösten 2007 haft Gabriel Glömmer som 
favoritbok och läst denna uppskattningsvis 10-15 gånger under 3 månaders tid. 
Det vanliga som händer annars är att jag tröttnar på de böcker som råkar vara min 
sons favoritbok för tillfället men inte denna bok. Det är något med den som håller 
intresset uppe även vid den tionde omläsningen. Det är en speciell bok som tar 
upp de starka känslorna glädje och sorg på ett sätt som känns hanterbart för mig 
som läsare. Kanske beror detta på att detta är en saga (Johansson, 2007) och inte 
en sägen enligt definitionen i häftet jag fått tillgång av min handledare. Detta 
upprepande läsande har gett mig en rejäl kunskapsbas gällande boken och dess 
karaktärer och miljöer. Vilket i sin tur ledde till att jag kunde ta fram ord som 
beskriver hur karaktärerna rör på sig och göra en karaktärsteckning över de 
karaktärer vi skulle ha med, dessa aspekter behandlas djupare i senare kapitel. 

 

1.3 Begreppsförklaring 
I rapporten kommer jag använda ett antal begrepp som kanske behöver klargöras 
innan de dyker upp. Jag hoppas att denna lilla tabell kan vara till hjälp för den 
oinvigde inom grafik särskilt vad gäller 3D. 

3D  Saker tillverkade i dator i speciella 3d-program. 

2D    Bilder tillverkade med papper och penna för hand. 

Texturering   Att färglägga och ge struktur till en karaktär. 

Riggning/att rigga  Att bygga upp ett skelett till en karaktär så den kan 
animeras. 

FinalRig Ett plugin till maya som hjälper dig att bygga upp ett 
skelett snabbt. 

Skinning/att skinna Konsten att knyta ett skelett till en karaktär. 
Bestämma hur mycket varje ben i skelett skall 
påverka ett visst område på karaktären. 

Skinningvärde Varje ben i skelettet har ett skinningvärde på totalt 
värde ett som man kan dela ut på olika 
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vertexpunkter och på så vis bestämma vad ett 
specifikt ben skall påverka. 

Rendera ut I Maya är varje sekund uppbyggd av 25 
frames/bilder. När man renderar ut betyder det att 
man får en bildfil för varje frame det vill säga 25 
bilder för varje sekund. 

Bumpmap Att fejka för kameran så att det till exempel ser ut 
som det finns struktur i håret, håligheter i hud, 
klädmönster som sticker ut eller är insjunkna och så 
vidare. 

1.4 Projektarbetet 
Projektarbetet har varit en väldigt stor del i arbetet med att ta fram vår trailer och 
har därför tilldelat stort utrymme i denna rapport. Ett antal personer har varit 
inbegripna i projektet i större eller mindre skala behandlas under denna rubrik, 
vidare tas rättighetsfrågan upp, begränsningar och resurser vi haft under projektets 
gång behandlas också. 

1.4.1 Samarbetspartners 

Under projektet har jag haft ett antal samarbeten med ett antal andra 
människor och dessa presenteras här nedan. 

1.4.1.1 Jerry Högnäs 

Jag och min studiekollega Jerry Högnäs har tillsammans gjort 
detta projektarbete. Detta projekt var inte det första projekt vi 
gjorde tillsammans då vi i kursen Animationsprojekt B11 även 
där samverkade med två andra klasskamrater och gjorde en 
speltrailer. Projektet i animation gick väldigt bra och var roligt 
så det stundande projektet såg jag fram emot med glädje. 

Tillsammans har vi dels tagit fram ett bildmanus som vi utgått 
ifrån när vi tillverkat filmen. Vidare har vi tillsammans 
bestämt att bilderna i boken varit vårt referensverk samt tagit 
fram en iterationsplanering, grundad på bildmanuset, denna 
planering har vi försökt följa under hela projekttiden. Vi 
bestämde att vi skulle arbeta i skolan mellan 09:00 och 16:00, 
tiden utökades senare till 08:00 till 16:00. Sista veckan av 
projektet jobbade vi betydligt mer än den tilltänkta arbetstiden, 
ungefär dygnet runt. Vidare tog vi fram en 
namngivningskonvention till projektet som senare inte följdes 
till hundra procent men mer om det i reflektionsdelen. 

Jag personligen har fokuserat på att ta fram karaktärer och 
varit lite av en konstnärlig ledare under arbetet beroende på 
mina kunskaper i boken. Jag har även röstskådespelat allt 
karaktärerna säger i trailern. Vi hade tänkt ta in andra 
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människor som skulle röstskådespela men det rann ut i sanden 
så vi körde på med mitt röstskådespeleri isället. Jerry har å sin 
sida fokuserat på att ta fram miljöerna och ta reda på vad som 
menas med definitionen filmtrailer. 

1.4.1.2 Petri Tuori 

Petri ryckte in i projektet för att framför allt modellera men 
även texturera vissa miljösaker. De saker Petri modellerade var 
flotten, stakpinnen, bord, tallrikar, sked/slev, klocka, pipa och 
boken som slår ihop i slutet av trailern. Av dessa texturerade 
han tallrik, sked, klocka och pipan.  

1.4.1.3 Musik och effektljud 

Musik har vi fått utav Alexander Björk som läser DSU-Ljud 
och effektljud har vi fått utav Johan Berndtsson och Kalle 
Jarland som läser ljud i Skara. 

1.4.2  Rättigheter 

När vi bestämt oss för vilket examensjobb vi ville göra sökte vi 
rättigheterna för att få använda Gabriel Glömmer. Detta gjorde vi genom 
att e-posta kontaktpersonen som stod på Ulf Löfgrens hemsida 
(www.ulflofgren.nu, 2008-05-08) Vi fick svaret att det inte var några 
problem så länge produktionen inte var kommersiell för i så fall var vi 
tvungna att ingå avtal med författaren. Vidare skrev de att de ville att vi 
skulle skicka vårt bildmanus när vi fick fram ett sådant. 

1.4.3 Avgränsningar 

Vi har valt att göra en trailer vilket begränsar filmens längd till 2 minuter 
och 30 sekunder (www.wikipedia.com, 2008-05-08). I projektet har vi 
även valt att inte skapa kompletta 3Dvärldar utan har istället en 
pappersbakgrund som vi placerar ut grundläggande element i som till 
exempel gräs runt karaktärers fötter men ingen annanstans i miljön. 
Karaktärers antal är en annan begränsning vi vidtog för att hinna göra 
trailern, detta tar jag upp under bildmanusiterationerna. 

Vi har även fokuserat på att begränsa oss till barnfilm skapad i Sverige för 
en svensk publik i vår målgrupp. 

1.4.4 Resurser 

Under projektet har vi använt följande mjukvaror: Maya 8.5 (autodesk, 
2006), Photoshop CS3 (adobe systems, 2007) och After Effects CS3 
(adobe systems, 2007). 

Handledare Ulf Wilhelmsson, tack för uppslaget till rapportrubrik och all 
handledning som varit väldigt nyttig. 

Teknisk handledning Eric Thelander och Jonas Swahn, tack för all hjälp. 
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Tack till alla klasskamrater som satt med oss och jobbade med sitt i 
datorsalen och som hjälpt till kontinuerligt. 
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2 Mål och frågeställning 
I detta kapitel redovisar jag de olika mål gällande oss i projektet och mig enskilt under 
projekttiden. Sist i kapitlet kommer även min frågeställning. 

2.1 Personliga mål 
Mina personliga mål i projektet är att: 

1. Utveckla mina kunskaper i 3D-grafik. I att vägleda de tre karaktärerna hela 
vägen från referensbilder till fullt animerade 3D-figurer. 

2. Få fram material att använda i min portfolio för att söka jobb med. 

3. Testa på att göra animerad barnfilm då detta är något jag funderat över att göra 
efter att mina studier är avslutade på Högskolan i Skövde. 

2.2 Mål i projektet 
Målet för projektet var att ta fram en filmtrailer för att marknadsföra den fiktiva 
filmen Gabriel Glömmer samt att bibehålla den grafiska stilen från boken i 
trailern. 

2.3 Målgrupp 
Vi har valt målgruppen barn i åldersgruppen 3-6 år i Sverige. Vi tror filmen kan 
tilltala denna åldersgrupp på grund av att trailern håller ett lågt berättartempo och 
har glada färger som vi tror tilltalar den tilltänkta målgruppen.  

Vidare har vi valt Sverige som begränsning för målgruppen eftersom boken 
utspelas i Sverige i form av miljöerna innan de kommer till ön och kläderna. Vi 
har även valt Sverige för att jag och min kollega som gjort filmen är från Sverige 
och målgruppen representeras i grunden av min son och hans vänner som även de 
är från Sverige. Detta leder till att vi som kreatörer av verket samt författaren av 
boken har en västerländsk/svensk/kristen moral och värderingsgrund i våra beslut 
och handlingar vilket givetvis kommer att avspeglas i vårt verk.  

2.4 Frågeställning 
Min frågeställning i rapporten är som följer: Hur gör man för att omvandla 
barnboken Gabriel Glömmer till en 3D-animerad filmtrailer? 
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3 Arbetsprocessen ”Projekt Gabriel Glömmer” 
3.1 Att bibehålla grafisk stil från boken 

 
Bild 2. Gabriel Glömmer © 2Dbilder Ulf Löfgren, 3Dbild Daniel Rydin 

En av anledningarna till att vi valde Gabriel Glömmer var att vi tyckte om den 
grafiska stilen. Den ville vi absolut bibehålla i vår film. Detta tänkte vi göra 
genom att vi båda läst boken och att vi vid modelleringsfasen tog in referensbilder 
i scenen som vi vid uppstarten av projektet hade scannat in. Vidare tog jag fram 
sidor ur boken som tar upp ord som beskriver hur karaktärerna rör på sig i olika 
situationer samt en karaktärsteckning över karaktärernas personlighet. 

3.2  Bildmanusen 
Vårt bildmanus genomgick 3 iterationer innan vi fick fram det bildmanus vi till 
slut använde för vår trailer.  

3.2.1 Iteration 1 

Det första bildmanuset tog vi fram innan vi hade bestämt oss för att göra 
en trailer. Bildmanuset blev ett bildmanus över de 5 fem första kapitlen i 
boken plus en presentation av de viktigaste karaktärerna de möter på ön. 
Totalt antal karaktärer i bildmanus nummer ett hamnade på 19 stycken. Vi 
insåg det omöjliga i att få fram så många karaktärer på den utsatta tiden 
vilket ledde fram till nästa bildmanusiteration. Ett annat problem var att 
detta inte var en trailer utan snarare ett introducerande avsnitt i barnserien 
Gabriel Glömmer. Bildmanus nummer ett blev aldrig renskrivet då vi 
direkt insåg att detta kan vi inte få fram under projekttiden.  

Se bilaga 1 för att se det första billdmanuset. 

3.2.2 Iteration 2 

Den andra iterationen av bildmanuset påminde starkt om den första 
iterationen men vi har i den senare versionen tagit bort fem stycken 
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karaktärer. Problemet med avsaknad av trailerkänsla var dock tyvärr 
fortfarande kvar. I samråd med vår handledare bestämdes att Jerry skulle 
studera ett antal filmtrailers (Högnäs 2008) och analysera dessa samt att 
jag skulle ta fram karaktärsdrag och ord som beskriver rörelser från boken. 
Detta för att ta fram ett bildmanus som var en trailer och inte ett 
introduktionsavsnitt. 

Se bilaga 2 för bildmanus 2. 

3.2.3 Iteration 3 

Denna version av bildmanus blev vårt slutgiltiga bildmanus och det första 
som faktiskt var en trailer. En kraftig nerskärning av antalet karaktärer till 
fyra stycken var en drastisk åtgärd. Fast från start hade vi tänkt ha med 
ytterligare två karaktärer nämligen björnmamman och björnbarn som vi 
tänkte ta fram genom att duplicera björnpappan och modifiera om de olika 
kopiorna så vi fick fram en björnmamma och ett björnbarn. Senare fick vi 
dessvärre prioritera bort dessa. De karaktärer som slutgiltigt fick vara med 
var de två huvudkaraktärerna, björnpappan som fick symbolisera alla nya 
vänner de stöter på och den elaka papegojan som får symbolisera den onda 
sidan i vår trailer. Totalt fyra karaktärer vilket vi med nöd och näppe till 
slut fick fram.  

Ytterligare en nedskärning i denna version av bildmanuset var att vi tog 
bort berättarrösten helt och hållet. Vi hade väldigt mycket mängd 
berättarröst i de tidigare versionerna vilket drog upp längden i dem. Nu 
fick ner tiden med knappt 3 minuter. På det sättet fick vi till tiden som 
gäller för trailerformatet. 

När vi nu hade ett bildmanus vi skulle följa skickade vi det till Tomas 
Löfgren som var vår kontaktperson när det gäller rättigheterna för Gabriel 
Glömmer. 

Se bilaga 3 föratt se det slutgiltiga bildmanuset. 

3.3 Arbetsschema 
Utifrån de olika bildmanusen tog vi fram ett arbetsschema indelat i tre iterationer 
dels för karaktärer, saker att ta fram gällande miljöerna och vilka ljud och 
ljudeffekter som vi behövde till trailern. 

Vi tog fram ett arbetsschema redan till det första bildmanuset. Detta arbetsschema 
modifierade vi sedan allteftersom vi fick fram nya bildmanus. Iterationerna för 
arbetsschemat slutfördes när det slutgiltiga bildmanuset hade tagits fram och vårt 
arbetsschema fastställdes.  

Det visade sig att tidsplaneringen sprack redan efter en vecka på grund av 
skinningproblematiken. Sedan jobbade vi helt enkelt på och till slut fick vi fram 
det vi hade tänkt oss från början i den sista bildmanusiterationen minus de två 
bortprioriterade björnkaraktärerna. 

Se bilaga 4 
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3.4 Analys av bok 
Analys är kanske inte det korrekta ordet då jag inte utfört en regelrätt analys eller 
har någon analytisk grund att stå på. Det jag gjort är att jag, baserat på min 
erfarenhet av att ha läst boken upprepade gånger, tagit fram de sidor ur boken som 
har beskrivande ord som anger rörelse samt sammanställt en karaktärsteckning 
över karaktärerna, dessa kan man ta fram och titta på när det blir dags att animera 
specifika scener. Ett problem var att jag inte hittade dessa ord på speciellt många 
ställen utan mer i samband med introduktioner av karaktärerna och inte på så 
många ställen i själva händelsesituationerna. Orden på sidorna jag plockat fram 
beskriver hur karaktärerna rör sig och karaktärsteckningen är till för at beskriva 
sinnesstämningen/personligheten hos de olika karaktärerna. Detta arbete upptog 
en arbetsdag men i gengälld tjänade vi tid när vi satt och animerade. Så detta jobb 
var klart tidseffektiviserande. 

Se bilaga 5 för inscannade sidor från boken som beskriver ord angående rörelse. 

Se bilaga 6 för karaktärsteckningen. 

3.5 Karaktärer 
Mitt fokusområde inom projektet har varit att ta fram tre av fyra karaktärer hela 
vägen från referensbilder till helt färdiga animeringsfigurer. Från början var det 
tänkt att jag skulle få fram fem av totalt sex karaktärer men vi fick prioritera bort 
björnmamman och björnbarn efter skinningdebaklet. 

3.5.1  Gabriel Glömmer, Papegojan och Björnpappan 

 
Bild 3 Den elaka papegojan, Gabriel Glömmer och Björnpappan @Daniel rydin. 

 



 

 12 

Jag kommer att behandla de tre karaktärernas gemensamt i de olika 
underrubrikerna och därmed inte varje karaktär individuellt. 

 

3.5.1.1 Modellering 

Modelleringen av samtliga karaktärer gick helt enligt våra 
planer. 

 När jag skulle modellera hade jag tagit in två referensbilder 
direkt in i Maya för varje karaktär. Detta för att jag hela tiden 
skulle kunna följa upp att min modellering stämde överens 
med stilen från boken. Och detta tycker jag mig ha uppnått i de 
karaktärer jag modellerat. 

Modelleringsfasen var den fas i karaktärsuppbyggnaden som 
fungerade smidigast. 

Nej, björnpappan har inga ben och han ser helt klart fyrkantig 
ut. Dessa två saker är fullt medvetna val som jag gjort under 
modelleringsfasen. Ben har han helt enkelt inte därför att de 
aldrig skulle synas i filmen vilket de inte heller gör. Vad gäller 
att han ser fyrkantig eller lådaktig ut bestämde jag att han 
skulle vara när jag tittat på referensbilderna av honom från 
boken. Jag tycker det är så han ser ut, som två lådor som 
motsvarar huvud och kropp. 

En allmän sak att tänka på i 3Dprogram överlag och i Maya i 
synnerhet är att ta för vana att ta bort historiken i scenen. 
Matthew Omernick (Omerick, 2004) tar upp ämnet i boken 
Creating the art of the game som jag läst och lärt mig mycket 
ifrån innan och under projekttiden. Jag har inte i detta projekt 
men i tidigare projekt bittert fått erfara vad som händer om 
man inte gör detta enkla steg. ”Sprängda” karaktärer är det 
resultat jag brukar få om jag glömmer att ta bort historiken. 

3.5.1.2 Texturering 

Arbetet med att texturera de tre karaktärerna gick också väldigt 
bra. När det gällde textureringen så fanns det beskrivet i boken 
hur figurerna ser ut och vilka färger de har, dock bara de mest 
framträdande kläderna. Till detta lade vi till lite konstnärlig 
frihet i form av till exempel hudfärg, färg på glasögon och på 
björnpappans fluga. Detta på grund utav att det i boken inte 
står exakt alla färger på sådana detaljer som i exemplen. 

Tyvärr hann vi inte göra bumpmaps till karaktärerna på grund 
av tidsbrist. Hade vi fått med bumpmaps så hade karaktärerna 
fått mera liv, djup och detaljrikedom enligt min mening. 
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3.5.1.3 Riggning och skinning 

Visade sig bli projektets stora flaskhals. Riggningen i 
FinalRigpluginet i Maya gick allmänt smärtfritt, trodde jag 
åtminstone till en början men det visade sig att så inte var 
fallet. Allt uppenbarade sig i skinningfasen där det till slut 
visade sig att FinalRig delat ut extra många ben på varje 
benposition i skelettet. Totalt gjorde jag fem olika riggar till 
huvudkaraktären Gabriel Glömmer, två till papegojan men 
bara en till björnpappan. 

Skinningen var rent ut sagt ett rent helvete. Problem var till 
exempel filer som inte såg ut som när jag sparade dem varje 
gång jag öppnade upp en sparad fil. Skinningvärden som 
ständigt hoppade runt på karaktären är ett annat exempel. Som 
till exempel om jag skinnat klart fingrar och hand, fortsatte 
med armbågen och sedan axeln så var fingrar och hand åt 
skogen igen när axeln var färdig. I en sådan evighetscirkel 
kunde jag sitta fast i dagar. Jag var nära att bli galen någon 
vecka senare, när plötsligt som en blixt från klar himmel, 
fungerade allt smärtfritt och underbart. Sedan flöt all skinning 
smärtfritt på under arbetet med de tre karaktärer jag gjort. 
Förseningen av skinnningen gjorde att vi fick skära ner på 
andra saker i projektet vilket var väldigt trist. 

Exemplen ovan är bara en liten bråkdel av de problem jag 
stötte på under skinningarbetet men desssa var de mest 
frekventa och störst problematik med så därför har jag valt att 
belysa just dessa exempel. 

Den var definitivt den här delen som tog klart längst tid i 
framtagningen av karaktärerna. 

3.5.1.4 Animation 

När jag väl lyckats skinna färdigt karaktärerna var det dags för 
mig att starta upp animationsfasen. Tid var en kraftig bristvara 
när jag väl kom igång med denna fas men jag hann i alla fall 
animera tre scener till trailern med dessvärre varierande 
kvalité. Som jag tar upp senare i rapporten fick vi tyvärr 
prioritera ner tiden vi hade på oss att animera varje 
scen/sekvens. Vi hade velat putsa varje scen under en längre 
tid för att polera varje animation tills vi var helt nöjda med 
animationen vi jobbade på. Som det nu var blev det 
kommentaren ”okej, det här får duga” som blev den 
dominerade kommentaren vad gällde bedömning av 
animationerna. 

I denna fas kom mitt jobb med att ta fram ord som beskriver 
rörelser och karaktärsteckningen mycket väl till pass. Dessa 
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saker underlättade och snabbade upp processen med att 
animera eftersom vi då hade referenspunkter att utgå ifrån. Sen 
tillkom självklart även den egna konstnärliga friheten för att få 
till en mer levande animation.  

3.6 Postproduktion 
Vi postproducerade allting i programmet After Effects.  

Först gjorde vi klart animtionerna och renderade ut dessa i Maya. De utrenderade 
bilderna tog vi sedan in i After Effect och satte ihop allt utrenderat material från 
Maya till en hel film. Till denna film lade vi till tal, musik och ljudeffekter samt 
tajmade dessa så de passade in. När allt var på plats i After Effects renderade vi ut 
filmen. 

Den första filmen vi renderade ut fick vi handledning på och handledningen 
pekade på att vår clippning inte var riktigt tillfredställande. Så vi tog åt oss av 
kritiken och gjorde de förändringar som förevisades av vår handledare. När 
förändringarna hade gjorts renderade vi ut den nya filmen med de nya 
klippningarna mellan klippen. Resultatet blev bra mycket bättre och filmen blev 
skönare för ögat att titta på. 

Det var mestadels Jerry som satt och gjorde detta arbete men jag var med och tog 
beslut angående det mesta i det jobbet, dock mest i en konsultroll. Jodå, jag 
jobbade också i After Effects men inte alls i samma utsträckning som Jerry gjorde 
detta. 

3.7 Verket 
När hela arbetsprocessen var över hade vi fått fram en trailer av god kvalité 
omständigheterna till trots. Det inlämnade verket är totalt 1 minut och 53 
sekunder långt med allt inräknat. Själva verket är 1 minut och 43 sekunder med 
uttoning inkluderat följt av 10 sekunder eftertexter med svart bakgrund. 
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4 Reflektioner 
Under detta kapitel tar jag upp de reflektioner angående målen och projektarbetet som jag 
kommit fram till. 

4.1 Målen 
Hur har de olika målen blivit uppfyllda? 

4.1.1  Projektets mål? 

Jag tycker att vi har lyckats med de mål vi satt upp för projektet. Vi hade 
som mål att ta fram en trailer vilket vi lyckats med. Att bibehålla den 
grafiska stilen från boken i trailern är också något vi har lyckats väldigt bra 
med enligt min mening. Detta mycket tack vare de metoder vi valt att 
använda som till exempel att ta in referensbilder i Maya att modellera 
efter.  

Något som tyvärr är mindre tillfredställande är att vi fått fram en trailer 
som vi vet skulle ha kunnat vara av högre klass men så fungerar det tyvärr 
ofta i projekt, att man får prioritera om och dra ner på saker. Det känns 
ändå lite trist så här vid rapportskrivningen. Sammantaget är jag dock nöjd 
med trailern. 

4.1.2  Personliga mål? 

Mitt första mål har jag lyckats med då jag känner att jag utvecklats starkt 
inom 3Dgrafiken under projekttiden. Jag har fått väldigt mycket träning på 
alla faserna i framtagandet av en fullt animerbar karaktär. 

Det andra målet anser jag att jag uppfyllt då jag tagit fram en del saker jag 
mycket väl skulle kunna tänka mig att skicka med i min portfolio. Många 
av sakerna håller en betydligt högre nivå än jag tidigare uppnått. 

Mål nummer tre var kanske så inte speciellt svårt att uppfylla då själva 
examensarbetet var att göra en animerad barnfilm om än i trailerformatet. 
Det blir oundvikligt att testa på att göra animerad barnfilm då. Vad jag 
däremot kan säga är att jag definitivt inte blivit avskräckt att jobba med 
detta i framtiden, snarare tvärtom då detta projekt varit väldigt roligt och 
givande att jobba med. Och det jag känner efter avslutat projekt är bara en 
stark mersmak av att göra animerad barnfilm i framtiden. 

4.2 Projektarbetet 
Tankar och funderingar gällande projektarbetet behandlas i detta kapitel. 

4.2.1  Vad fungerade bra? 

Samarbetet med Jerry fungerade alldeles utmärkt, ett konstant friktionsfritt 
sammarbete under hela projektet. Vi har fått fram det vi var ute efter 
nämligen en trailer om än inte lika bra kvalitetsmässigt som vi hoppats på. 
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Vi har suttit tillsammans och arbetat i skolan vilket jag bara ser positivt på. 
Det har lett fram till att eventuella problem i projektet genast kunnat 
diskuteras och lösas direkt på plats. Att vi fått fram en film där den 
grafiska stilen är väl bevarad känns också bra. I slutet av projekttiden fick 
vi låten och ljudeffekter. Låten var precis som ville ha den, det vill säga 
den förmedlar rätt känsla till vår film. De flesta ljudeffekter funkade 
utmärkt medans andra inte riktigt fungerade i vår produktion. Det var synd 
att vi fick ljudeffekter och musik så sent under projektet. Hade vi fått dessa 
saker tidigare hade vi kunnat kommunicera med dem som tog fram 
grejerna om att de kunde göra om vissa effektljud så vi hade kunnat få in 
dessa i vår trailer också. 

4.2.2  Vad fungerade mindre bra? 

Det största problemet i projektet är som jag tidigare tagit upp 
skinningprocessen. Denna process upptog alldeles för mycket tid i 
projektet. En annan mindre sak var att vi var dåliga på att följa den 
namngivningskonvention vi ställt upp i början av projektet. Det ledde till 
att det hade varit omöjligt att hitta vissa filer om till exempel Jerry varit 
sjuk vilket han som tur var inte var. Hade det varit fallet kunde verket ha 
fallerat. Att vi var tvungna att under projektets gång prioritera bort och om 
saker och ting känns inte helt och hållet tillfredställande. Detta gjorde att 
vår sluttrailer inte blev lika bra kvalitetsmässigt som den hade kunnat bli. 
Det vi fick prioritera ner var de två karaktärerna björnmamma, björnbarn 
och tiden vi hade på oss att animera varje sekvens. Men så här i efterhand 
tycker jag att avsaknaden av karaktärerna inte spelar någon som helst roll. 
Men alla animationssekvenser känns inte hundraprocentiga. 

4.3 Verket 
Vårt färdiga verk fick ett helt klart acceptabelt resultat estetiskt, då jag tycker att 
trailern blev vacker och skön för ögat att titta på med färger som samverkar med 
välmodellerade modeller och filmklippning för att få fram en barnfilmstrailer i 
skön estetisk symbios. Trailern fungerar utmärkt vid en jämförelse med filmserien 
bamse (www.bamse.net 2008-06-06) som jag tar upp mer djupgående i 
slutdiskussionen. 

Jag är nöjd med verket som helhet trots de bakslag, förseningar och 
bortprioriteringar vi fick göra under projektets gång. Vi har ändå tagit fram en 
trailer som jag tycker är estetiskt tilltalande att titta på. Frågan är vad de 
bortprioriterade sakerna hade gjort för skillnad rent estetiskt? Inte så hemskt stor 
skillnad tror jag som sagt då vi fått fram de viktigaste elementen till vårt verk. 
Visst hade vi kunnat putsat en hel del på verket men som helhet är jag ändå nöjd 
med verket vi fått fram. 
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5 Slutdiskussion 
Jag ser hela projektet som ett lyckat projekt eftersom vi uppnått de mål vi ställt upp både 
för projektet som helhet och på ett personligt målplan. Även om vi valt att priotera ner 
antalet karaktärer, nämligen björnmamman och björnbarnen samt att vi fått skära ner på 
tid till animering av scenerna. 

Examensarbetet har enligt mig varit väldigt roligt och givande.  

En rolig sak är att jag fått använde de kunskaper jag införskaffat under mina tre år på 
Högskolan i Skövde i praktiken samt att fördjupa dessa. Och detta har fungerat utmärkt 
under detta projektarbete.  

Skinning var under projekttiden helt enerverande sinkade. Dessvärre är det så att jag inte 
vet än idag vad jag gjorde för fel eftersom jag inte ändrade mitt arbetssätt men att det helt 
plötsligt fungerade och detta är fortfarande en gåta för mig. Men som tur var funkade det 
till slut så vi kunde få fram alla karaktärer. 

Den uppmärksamme betraktaren har kanske sett att vi bara har manliga karaktärer i vår 
trailer. Detta grundar sig helt enkelt på att de framträdande karaktärerna i boken alla är 
pojkar/män. Kvinnokaraktärerna i boken för en allmänt undanskymd och typiskt 
kvinnliga karaktärsdrag som till exempel Fröken Felicia eller skogens ängel som hon 
även kallas i boken, vars enda uppgift tycks vara att bara gå runt och pyssla om djuren på 
ön. Men det faktum att det är övervägande manliga huvudkaraktärer i barnböcker visar 
studien som Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (Kåreland 2005) har gjort på 
barnböcker som finns i förskolor. Studien visar att 50 av 70 huvudkaraktärer i de 
barnböcker de studerat har manliga karaktärer. Nu tror jag inte att Gabriel Glömmer är 
den värsta boken som kommit ut på marknaden utan mer att den är typisk för sin genre, 
barnböcker. 

Jag har undersökt om det har producerats eller produceras någon 3danimerad barnfilm i 
Sverige för att kunna placera in vår trailer i marknaden. Det enda jag hittade som sysslar 
med att ta fram 3danimerad barn/ungdomsfilm var företaget Whiteshark AB 
(www.whitesharkfilm.com, 20080604). De håller i nuläget på att producera två filmer 
samtidigt nämligen filmerna Gnomes & Trolls och Astrid Silverlock. Dessa filmer har 
inte samma målgrupp som vi utan riktar sig till en mera bred publik och de produceras för 
den internationella marknaden på engelska. Filmtrailerserna skiljer sig även på den 
punkten att de har fulla 3dmiljöer som vi valt att prioritera bort på grund av av vår 
begränsning av projekttid. Det märks att de har längre tid och mer resurser för att ta fram 
dessa då de håller en väldigt hög nivå gällande kvalité och professionellism. Detta 
behöver de så klart ha med tanke på att de konkurrer med branchledande företag som 
pixar (www.pixar.com 2008-06-06) som har titlar som till exempel cars, finding nemo, 
och ratatouille samt dreamworks (www.dreamworks.com 2008-06-06) som har titlar som 
till exempel shrek, madagascar och bee movie. Tempot i filmerna verkar också vara 
högre än det vi använder i vår trailer även detta är beroende på den bredare målgruppen 
som verkar vara alla i alla åldrar i hela världen som förstår engelska. Vi har ju som nämnt 
valt att bara inrikta oss på den svenska marknaden och till en mer specifiserad målgrupp. 
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En filmserie som ligger mer nära vårt verk är bamse (www.bamse.net 2008-06-06) från 
1972 fram till 1991 som i berättartempo och målgrupp översenstämmer mer med vår 
trailer. Ett lugnt berättartempo och långsamma animationer som jag vet funkar 
utomordentigt på vår målgrupp i konkret form bestående av min son och hans jämnåriga. 
Bamsefilmerna är de filmer som jag anser ligga närmast vårt verk och det var dessa 
filmer jag hade i bakhuvudet när vi tog fram vilken målgrupp vi var ute efter då dessa är 
de i princip enda filmer framtagna för denna åldersgrupp. Det klart att det finns serier och 
barnprogram för denna åldersgrupp men bamse är de animerade barnfilmer jag tänker pä 
när jag tänker på denna målgrupp. Och vårt verk ligger väldigt nära just bamse rent 
estetiskt med ett långsamt berättartempo och glada och vackra färger och modeller. 
Vilket gör att vi lyckats väl med vårt estetiska verk tycker jag. 

Om jag ska sammanfatta hela projektarbetet är jag väldigt nöjd med det vi presterat under 
denna period. Visst fick vi dra ner på vissa grejer och prioritera om men min erfarenhet 
av projektarbete är att det är oundvikligt med nedskärningar och omprioriteringar. Vi har 
haft roligt och projektet har gett nya kunskaper framför allt i form av mer erfarenhet att 
jobba i projektform och att ta fram karaktärer för 3danimering. Resultatet av vårt 
projektarbete, nämligen trailern, är också helt klart acceptabelt både kvalitémässigt och 
med tanken på tiden vi haft på oss. 

Resultatet av projektarbetet har gett en kraftig mersmak för jobba med denna typ av 
projekt även i framtiden. 



 

 19 

Källförteckning 
Litteratur 

Högnäs, Jerry (2008) Från 2D till 3D. Skövde, Instutitionen för kommunikation och 
information Högskolan i Skövde 

Johansson, Birgitta (2007) Litteraturvetenskaplig introduktionskurs hemtentamen, 
DEL1:prosa, Instutitionen för kommunikation och information Högskolan i Skövde 

Kåreland, Lena (2005) Modig och stark – eller ligga lågt. Stockholm: Bokförlaget Natur 
och Kultur  

Löfgren, Ulf (1965) Gabriel Glömmer. Stockholm: Almqvist & Wiksell/Gebers förlag. 

Omerick, Matthew (2004) Creating the art of the game. Berkeley: New Riders Publishing 

 

Datorprogram 

After Effects CS3 (Version 8.0.2.27) (2007) [Datorprogram] Adobe Systems, Inc. 

Maya (Version 8.5) (2006) [Datorprogram] Autodesk, Inc. 

Photoshop CS3 (Version 10.0.1) (2007) [Datorprogram] Adobe Systems, Inc. 

 

 

Internet 

www.bamse.net [http://www.bamse.net/rune_bamse.asp] (2008-06-06 13:34) 

www.dreamworks.com [http://www.dreamworks.com] (2008-06-06 12:07) 

www.pixar.com [http://www.pixar.com] (2008-06-06 11:52) 

www.ulflofgren.nu [http://www.ulflofgren.nu] (2008-05-08 18:02) 

www.wikipedia.com [http://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_%28film%29] (2008-05-08 
18:07) 

www.whitesharkfilm.com [http://www.whitesharkfilm.com] (2008-06-04 14:52) 

 

 

 

 

 



 

 20 

Bilagor 
Bilaga 1 



 

 21 

 

Bilaga 2 



 

 22 



 

 23 



 

 24 



 

 25 



 

 26 



 

 27 

 
 

 



 

 28 

Bilaga 3 



 

 29 



 

 30 



 

 31 

 
 



 

 32 

Bilaga 4 



 

 33 



 

 34 



 

 35 

 



 

 36 

Bilaga 5 



 

 37 



 

 38 



 

 39 



 

 40 



 

 41 



 

 42 



 

 43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

Bilaga 6 
Karaktärsteckning 
 
Gabriel Glömmer 

Huvudkaraktär i filmen.  
Är lätt hopkurad som grundställning. 
*Tystlåten 
*Snäll 
*Mobbad 
*Tillbakadragen 
*Fantasifull 
 

Columbus Fubbel 

Är vice huvudkaraktär i filmen. God och glad men nedstämd med jämna mellanrum. 
*Glad 
*Uppsluppen 
*Studsig vid lycka (och hjular ibland) 
*Verkar lyckligt korkad 
*Känslomänniska - lätt till hela känslospektrat 
 

Trollkarlens elaka Papegoja 

Är rakt igenom ond. 
*ONDSKEFULL 
*Vill världen illa och föraktar den 
 

Björnpappa 
Förvärvsarbetare 
*Självgod 
*Stolt över sin klocka 
*Snäll 
*Tobaksberoende 
*Sysslar inte med ”typiskt kvinnliga” aktiviteter (läs hushållsarbete) 
 

(Björnmamma 

God och glad hemmafru. 
* Snäll 
*Fyller år 
*Hunsad? 
 

Björnbarn 
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Har inte stor roll i filmen. 
*7 flickor 
*2 pojkar) 


