
Institutionen för kommunikation och information 
Vårterminen 2009

Utvecklingen av en animationspipeline
En handbok för animatören som är med och startar ett nytt spelprojekt

Karin Rindevall

Kurs: MY507G Examensarbete i medier: dataspelsutveckling 30 hp 
C-nivå

Handledare: Margareta Borg



Utvecklingen av en animationspipeline

Examensrapport inlämnad av Karin Rindevall till Högskolan i Skövde, för Filosofie 
Kandidatexamen vid Institutionen för kommunikation och information. Arbetet har handletts 
av Margareta Borg.

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.

Skövde, 2009-05-14



Utvecklingen av en animationspipeline

Karin Rindevall 

Sammanfattning
Denna rapport är en reflekterande text över skapandet 
av en digital handbok för animatörer som är med och 
startar ett nytt spelprojekt. Handboken är ett verk som 
gjordes som examensarbete på Högskolan i Skövde
vårterminen 2009.

Rapporten beskriver processen bakom skapandet av 
handboken. Denna process innefattar praktiskt arbete 
på företaget Junebug AB i Malmö, en förberedande 
litteraturstudie av hur text skrivs på ett tydligt,
pedagogiskt sätt, en ytterligare litteraturstudie av 
tidigare skrivna handböcker för animatörer, intervjuer 
med animatörer i branschen och på utbildningen och 
sammanställning av handboken. 

Den centrala frågeställningen var: Hur kan man i 
handboksform på bästa sätt förmedla hur en 
animationspipeline1 tas fram, underhålls/
effektiviseras och dokumenteras?

Målet med arbetet har varit att sammanställa en 
handbok som andra animatörer kan använda sig av. 
Syftet har varit att lära mig om en riktig arbetsmiljö i 
spelbranschen och förmedla detta i handboken. Ett 
sekundärt mål har varit att uppmana andra animatörer 
i spelbranschen och på utbildningen att bidra med 
sina erfarenheter, tips och råd genom intervjuer.

Resultatet blev en digital handbok på Internet för
animatörer som jobbar, eller snart ska börja jobba, 
med animation i spelbranschen.

Nyckelord: animation, pedagogik, spelutveckling, 
handbok, pipeline, informativt skrivande, 
projektarbete, dokumentation, instruktion

                                               
1 Pipeline är ett begrepp som i denna rapport betyder en kartläggning av arbetsflödet från en punkt till en annan i 
spelprojektsammanhang. Se figurer i Bilaga 5.
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1 Inledning
Under de tre år som jag har gått på dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde
har jag tagit del av fem olika spelprojekt: Jerry the Cloud (Spelprojekt 1), Showdown 
Challenge Duel, Elinor2 (Serious games), Four – Battle at Wind Peak (Spelprojekt 2) och 
Testament3 (Spelprojekt 3). Under samtliga projekt har jag märkt hur viktigt det är att 
dokumentera problem och lösningar i form av listor och guides under arbetets gång, även om 
vi som utvecklare tror att små uppgifter är lätta att komma ihåg. I ett större perspektiv när 
teamet expanderar och projektutvecklingstiden förlängs till månader blir det ofantligt mycket
uppgifter och information att lägga på minnet. Därför är det oerhört viktigt att dokumentera
listor, lösningar och den stegvisa processen att implementera material till en motor; att 
utveckla ett dataspel.

Idealgruppen i ett projekt är tio personer (Eklund, 2002). Detta på grund av att när det blir fler 
i projektet så löper det större risk att kommunikationen och arbetsmoralen brister. Detta gör 
det ännu viktigare att dokumentera och ha ett välstrukturerat arbetsflöde redan från start i ett 
projekt. Det är viktigt att inte bli för bekväm i att vara en liten grupp, för det finns alltid 
möjlighet att projektgruppen växer genom rekrytering eller samarbete med externa parter.

Av erfarenhet från min studietid på Högskolan i Skövde har jag märkt att fullständig 
dokumentation av tillvägagångssätt och planering lätt prioriteras ned i spelutvecklingsprojekt. 
Jag har även pratat med personer i branschen och har fått intrycket av att denna tendens finns
även där ibland. Av resultaten att döma under spelprojekten på Högskolan i Skövde och min 
praktik på Junebug AB4 är ett organiserat arbetssätt viktigt för att upprätthålla effektivitet i 
projektarbeten. Jag har fått det bevisat gång på gång att när tid har avsatts i början av ett
projekt åt att planera och strukturera dokumentation har arbetet efteråt varit mycket mer 
effektivt och motivationen har varit hög.

Under detta examensarbete har jag utgått från insikten att det kan finnas en brist på vilja eller 
kunskap gällande dokumentation och pipelineunderhåll5 i spelutvecklingssammanhang.

Med denna insikt som utgångspunkt har jag valt att göra en handbok som ska hjälpa 
animatörer, som befinner sig i samma situation som jag, att förstå hur användbart, viktigt men 
också enkelt det är att dokumentera och underhålla listor och instruktioner. Med handboken 
jag har gjort vill jag öppna upp för nya idéer om hur dokumentation kan skötas utan att 
spelutvecklare får känslan av att det är bortkastad tid på något som inte kommer till 
användning.

Anledningen till att jag ville göra denna handbok är att jag anser att det finns ett behov
eftersom jag inte har hittat någonting liknande. Det finns bra handböcker om hur en 
spelutvecklare animerar, men det finns inte handböcker om pipelinearbetet och 
dokumentationen kring processen.

Min definition av begreppet pipeline beskrivs ytterligare under rubriken Teoretiska 
utgångspunkter.

                                               
2 Ett rehabiliteringsspel för strokepatienter som gjordes i samarbete med KSS 2007-2008.
3 Är ett spel som beställdes av Svenska Kyrkan 2008 och ska fungera som undervisningsmaterial för konfirmander.
4 Junebug AB är ett dataspelsföretag som inriktar sig på free-to-play. Grundat november 2008.
5 Pipeline är ett begrepp som i denna rapport betyder en kartläggning av arbetsflödet från en punkt till en annan i 
spelprojektsammanhang. Se figurer i Bilaga 5.
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1.1 Syfte, mål och frågeställning
Mitt mål med detta arbete har varit att skapa en handbok om utvecklandet och 
dokumentationen av en animationspipeline. Som stöd till detta arbete har jag gjort en 
litteraturstudie på animationshandböcker som redan finns, på böcker om pedagogik och om 
hur informativ text skrivs.

Syftet med handbokskrivandet var att lära mig om en arbetsmiljö genom att ta del av en riktig 
spelutvecklingsmiljö och medverka i utvecklandet av en animationspipeline. På detta sätt har 
jag utifrån min erfarenhet kunnat skriva en handbok att ha som stöd vid utvecklandet av en 
pipeline i spelutvecklingssammanhang. Handboken är riktad till animatörer som befinner sig i 
samma situation som jag gjorde när jag började jobba för Junebug AB. Det innefattar 
animatörer som jobbar med spel eller ska börja jobba med spel.

Handboken ska göra läsaren medveten om vilka sorts förberedelser som bör göras vid uppstart
av ett nytt projekt och vilken slags attityd till problemlösning denne bör ha kontinuerligt 
under projektets gång för att utveckla en så effektiv pipeline som möjligt.

Ett sekundärt mål är att handboken ska inspirera andra att komma med förslag på mer 
effektiva sätt att dokumentera och underhålla en pipeline. Handboken ska alltså uppmana 
andra spelutvecklare, främst animatörer, i branschen att bidra med synpunkter och tips om hur 
arbetet med en pipeline kan effektiviseras. Därför finns denna handbok tillgänglig på Internet, 
eftersom det underlättar att kontakta mig och bidra med erfarenheter.

Ett direkt mål med arbetet var att bidra med animation och utveckla en pipeline till Junebug 
AB. 

Den centrala frågeställningen var:

 Hur kan man i handboksform på bästa sätt förmedla hur en animationspipeline tas 
fram, underhålls/effektiviseras och dokumenteras?

För att det skulle bli lättare att besvara denna frågeställning har jag delat upp den i mindre
frågeställningar:

 Hur arbetar man konkret med att ta fram, underhålla/effektivisera och 
dokumentera en animationspipeline i spelutvecklingssammanhang?

o Vem arbetar med dokumentationen av pipelinen?
o Varför arbetar man med dokumentationen av pipelinen?

 Hur skriver man en handbok på bästa sätt?
o Vad för riktlinjer finns det för informativt och pedagogiskt skrivande
o Hur har andra animatörer skrivit handböcker?

 Vad har andra animatörer i branschen och på utbildningen för erfarenheter av 
arbetet bakom en animationspipeline?

o Vad för lärdomar från animatörernas erfarenheter kan jag förmedla i min 
handbok?
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1.2 Teoretiska utgångspunkter
Nedan följer teori jag har haft som grund i min litteraturstudie. Studien gjordes i samband 
med att jag utvecklade min handbok för att förstå hur informativ och pedagogisk text skrivs 
och hur andra animatörer har skrivit handböcker.

1.2.1 Att skriva informativt
I Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin, Lundin, Wedin & Westman, 2003) finns det 
tänkvärda punkter att utgå från vid dokumentation i jobbet. Författarna tar specifikt upp hur 
en text ska skrivas och utformas visuellt för att bli så lättläst och begriplig som möjligt, hur du 
som skriver texten skapar hållpunkter för läsaren. Detta görs bland annat genom att:

 Anpassa din text för den givna målgruppen
 Använda tydliga bilder
 Använda tydliga punktuppställningar
 Använda tydliga rubriker
 Skriva tydligt, kort och koncist

(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003)

I min litteraturstudie har jag valt några viktiga aspekter ur Att skriva bättre i jobbet av 
Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) som stöd vid utvecklandet av min handbok. Dessa punkter går 
att läsa under rubriken Processen – analys och resultatredovisning, där jag analyserar och 
diskuterar vad som har varit användbart för mig när jag har utvecklat handboken.

1.2.2 Att vara pedagogisk
I en handbok som ska användas i lärande syfte är det viktigt att det finns en pedagogisk tanke 
bakom texterna och också en berättigad grund till det som skrivs; erfarenhet. Därför har jag 
läst om pedagogik i böcker för lärare samt intervjuat Eric Thelander, senior animator på Grin, 
före detta lärare på Högskolan i Skövde. I intervjun frågade jag honom bland annat om jobbet 
han gjorde på Högskolan i Skövde; de praktiska handledningarna och de instruktioner han 
skrev. (Se Bilaga 2)

I boken Mellan Praktik och Teori: tio didaktiska berättelser om undervisning skriver Morberg
(2002) att i utlärande är det viktigt att problematisera undervisningen istället för att återge och 
få elever att återskapa. Detta har blivit en viktigare utlärningsmetod på senare år. Hon menar 
att det fortfarande är viktigt att ge exempel i undervisning, men bara till den grad att det är 
som underlag för egen analys, problematisering och reflektion (Morberg, 2002, s. 133).

Problembaserat lärande är enligt Nationalencyklopedin en undervisningsform som syftar till 
en utveckling av de studerandes självständiga lärande, som bör utgå från kunskapsbehoven för 
att förstå och handskas med verkliga situationer (www.ne.se, 2009). Enligt Silén (2001) är det 
mest utmärkande för problembaserat lärande att utgångspunkten är individens lärande i 
motsats till fokus på undervisning och den som lär ut (Silén, 2001, s. 7).
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Thofelt (2001) skriver i sin bok Om undervisning i teori och praktik att det är viktigt att tvinga 
eleverna (och för all del läraren) att undersöka, att känna på tillvaron istället för att meddela 
tillståndet från katedern. Undersökningar skall komma före redovisningar, sammanfattningar 
och förklaringar. Praktiken föregår sammanfattningen. Han menar att momenten ska komma i 
denna ordning:

 undersök praktiskt
 red ut och organisera insamlade uppgifter
 redovisa resultatet
 diskutera och sammanfatta detsamma
 genomgång av teorin inom området 
(Thofelt, 2001, s. 57)

Eric Thelander, senior animator på Grin, säger att det största syftet med hans presentationer 
och instruktioner på Högskolan i Skövde var att uppmana elever att studera själva. Detta
eftersom kunskap som nås genom att själv experimentera är lättare att memorera än när någon 
ger direktiv som ska efterhärmas. (Se Bilaga 2)

1.2.3 Vad är en pipeline?
En pipeline är i denna rapport ett ord för att beskriva kartläggandet av ett flöde i ett projekt, 
från en punkt till en annan. Var en specifik uppgift startar, vilka deluppgifter denna är 
beroende av innan den kan påbörjas och vilka moment som i sin tur är beroende av den 
specifika uppgiften. I animationssammanhang inom spelutveckling kan detta till exempel 
innebära ett arbetsflöde från att skapa en karaktärs skelett/rigg till att få karaktären att röra sig 
i spelet. Denna uppgift innehåller i sin tur ett antal delmoment som till exempel att rigga6, 
skinna7, animera och exportera (se figurer i Bilaga 5). 

McKinley (2006) beskriver i the Game Animator’s Guide to Maya pipelinearbetet på följande 
sätt:

The art production pipeline is the path that a game object takes from 
beginning to end, from conception to effects. This path actually comprises 
only one facet of the overall game development pipeline. Understanding 
the pipeline processes early is a great asset to potential employers, as it 
gets you that much closer to being able to contribute to it.
(McKinley, 2006, s. 8)

Som dataspelsutvecklarstudent har jag märkt att det är viktigt att ha en översikt och veta hur 
ett projekts pipeline ser ut, som en guide. Därför är dokumentation av pipelinen nödvändigt. 
Dokumentationen kan bestå av ett flertal dokument, som beskriver specifika områden eller 
uppgifter. Om det finns en uppgift i ett projekt som är svår att genomföra utan rätt kompetens, 
är ett typiskt pipelinedokument att skriva en kort guide till hur den specifika uppgiften 
genomförs så att fler eller nya medarbetare kan sätta sig in i arbetet.

Jag har även noterat att en pipeline alltid är föränderlig så länge projektet pågår. Om det 
upptäcks senare i projektet att det finns mer effektiva vägar att ta för att slutföra en uppgift
uppdateras arbetsflödet/pipelinen och även dokumenten för pipelinen.  

                                               
6 Att rigga är att skapa en karaktärs eller ett objekts skelett eller rigg.
7 Att skinna är att reglera vikter i form av värden i riggen/skelettet: ju högre värde, desto större påverkan.
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1.3 Metod och avgränsningar

1.3.1 Metod
Metoden jag har använt mig av för att skriva handboken liknar det som Thofelt (2001) skriver 
om: att först undersöka praktiskt, organisera insamlade uppgifter och sedan sammanfatta 
resultatet (Thofelt, 2001, s. 57). Det är en inventerande, kvalitativ metod med didaktisk 
inriktning. Det innebär att jag har utforskat praktiskt och fått ett teoretiskt resultat (Bryman, 
2002).  Nedan beskriver jag mer utförligt hur jag har gått till väga.

Jag har skapat handboken utifrån en inventerande process. Under två tredjedelar av tiden har 
jag arbetat på Junebug AB med att utveckla och underhålla en pipeline och skapa animation 
till företagets spel. Det praktiska arbetet jag utfört på företaget har mer specifikt varit att rigga
och animera spelets karaktärer. Det innefattar problemlösning i form av testning av rigg- och 
animationssystem där det gäller att hela tiden komma fram till effektiva vägar. På detta sätt 
har jag utforskat hur det är att ta del av animationspipelineutvecklingen från start och 
kontinuerligt dokumenterat lärdomar som jag sedan inkluderat i handboken.

En tredjedel av tiden har gått till att skriva en reflekterande rapport och utveckla en handbok 
inom animationspipelineutveckling utifrån mina erfarenheter på Junebug AB. Utvecklandet
av handboken innefattar en litteraturstudie, intervjuer, sammanställning av allt material som 
samlats in under praktiken och intervjuerna, skapandet av bilder och utformning av hemsidan.

Som en förberedande del av handbokskrivandet har jag gjort en litteraturstudie; jag har läst 
litteratur om informativt skrivande och pedagogik. Inkluderat i denna litteraturstudie är att jag 
läst tre olika handböcker om tillvägagångssättet i 3D-animation, jämfört dessa och använt de 
element från dessa böcker som jag tycker är mest lämpade för min handbok i pedagogiskt 
syfte. 

Ambitionen var att fler animatörer i branschen ska komplettera med sina erfarenheter i 
handboken. För att uppmuntra till detta och ge handboken fler än ett perspektiv redan från 
början har jag tagit kontakt med och intervjuat andra animatörer och dataspelsutvecklare. 
Dessa personer är Eric Thelander (Grin8), Jenny Hannula (BortByting studios9) och Lisa 
Lenkel (7th Day10). Jag har intervjuat dem angående hur pipelinearbetet ser ut på deras 
respektive företag och projekt. Detta innefattar dokumentation, skrivandet av guides och 
kommunikation.

Jag har haft för avsikt att ställa liknande frågor till alla för att få så jämförbart material som 
möjligt. Ett urval av frågorna går att läsa i Bilaga 1. För att läsa en sammanfattning av svaren 
från intervjuerna se Bilaga 2, 3 och 4. Resultatet i intervjuerna har använts som grund till att 
styrka varför det finns ett behov av en handbok och har även använts som material till 
handboken för att ge de som läser mer än ett perspektiv på spelutveckling och även för att 
uppmana fler att komma med sina idéer. En annan avsikt med intervjuerna var att besvara om 
min insikt om att det finns brister i dokumentation och pipelineunderhåll stämde.

                                               
8 Svenskt spelutvecklingsföretag, grundat 1997 i Stockholm
9 Animationsstudio i Kiruna, grundad 2007 i Kiruna
10 Spelutvecklingsteam som utvecklar spelet Testament åt Svenska kyrkan, 2008-2009
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1.3.2 Målgrupp
Målgruppen för handboken är personer som är i samma situation som jag; animatörer som 
arbetar eller ska arbeta med animation i spel. Min ambition var att använda mig av ett så 
enkelt språk som möjligt; jag har gjort en ordlista och tagit hjälp av beskrivande bilder. 
Ordlistan beskriver svåra termer men inte in i minsta detalj då den givna målgruppen 
förväntas kunna grunderna. Det ska vara lätt att läsa och förstå handboken. Därför innehåller 
den många punkter och korta stycken i stället för långa beskrivande textstycken. 

1.3.3 Format
Jag har valt att ha handboken i ett digitalt format på Internet för att göra den mer lättillgänglig 
och också lätt att förändra. Det gör det även lätt för läsaren att kontakta mig med synpunkter 
om tillägg och ändringar i framtiden, vilket var en ytterligare ambition med verket.

1.3.4 Val av pedagogiskt angreppssätt
Som pedagogiskt angreppssätt har jag valt den problembaserade undervisningsformen som 
grund. Det centrala i problembaserat lärande är dess fokus på att eleven själv ska analysera 
och experimentera med exempelscenarion som underlag (Moberg, 2002).

1.3.5 Val av intervjupersoner
Jag valde ut cirka tio personer som jag ansåg vara värdefulla att intervjua; studenter och 
branschfolk. Jag fick svar från sex personer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju 
för att hjälpa mig att samla in mer material till handboken. Alla hade dock inte tid förrän 
senare än vad jag hade tänkt mig, vilket gjorde att jag fick lov att begränsa mig till tre 
personer under examensarbetets tid. Resterande personer kommer jag att återuppta kontakt 
med efter examensarbetet för att låta dem vara med och bidra med erfarenhet till handboken.

1.3.6 Avgränsningar
Eftersom mitt huvudområde på företaget är animation, och jag i tidigare projekt på 
dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde jobbat mycket med animation, 
handlar handboken mest om det praktiska och tekniska kring pipelineutveckling inom enbart 
animation.

Handboken har beskrivande bilder men med tanke på att mycket i projektet på Junebug AB 
för närvarande är hemligt så har jag använt mig av specialgjorda exempelbilder eller bilder 
från tidigare spelprojekt som jag har varit med i. Jag har återskapat scener som avbildar det 
jag skriver om. Återskapningarna sker i form av illustrationer eller skärmdumpar från 
programmen jag arbetar i.

Jag har jobbat ungefär åtta timmar om dagen med företagets uppgifter och har med tanke på 
tidsbrist medvetet satt ett stopp för erfarenhetsmaterial till handboken tio veckor in i arbetet
även om informationen till handboken inte blivit fullständig. Detta har jag gjort för att ge mig 
mer tid och utrymme att göra litteraturstudier, intervjuer och sammanställa själva handboken. 
Med tanke på att ovanstående prioriterades högst för kvalitén på handbokens innehåll, har jag 
fått lov att prioritera ner fokus på webbdesign.

Som jag beskriver i handbokens mål är en del av syftet att låta andra animatörer komma med 
fler idéer och erfarenheter, vilket betyder att handboken inte kommer att vara komplett med 
enbart mina erfarenheter. Handboken ska gå att vidareutveckla och är någonting jag vill 
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fortsätta att arbeta med efter examensarbetet, eftersom en pipeline hela tiden uppdateras under 
arbetets gång, och Junebug AB:s projekt inte var klart när handboken blev klar.

I en tidigare version av rapporten hade jag som ytterligare syfte att beröra animationshistoria. 
Jag beslöt att ta bort det avsnittet då det inte kändes relevant i handboksskrivandefrågan. Dock 
är animationshistoria en viktig aspekt för animatörer. Därför har jag valt att lägga det som föll 
bort i Bilaga 7 för de som är intresserade.

1.3.7 Material
Litteraturen jag har studerat inför utformandet av handboken är manualen Att skriva bättre i 
jobbet av Ehrenberg-Sundin (2003) och animationshandböckerna Digital Character 
Animation av Maestri (1996), the Game Animator’s Guide to Maya av McKinley (2006) och 
the Complete Animation Course av Patmore (2003).

1.4 Disposition
Denna rapport kommer först att redogöra för den litteraturstudie jag gjorde innan jag skrev 
min handbok, följt av en kort redogörelse för resultatet av intervjuerna för att sedan direkt gå 
till resultatet av verket; hur handboken blev. 

Litteraturstudien innehåller först aspekter från boken Att skriva bättre i jobbet av Ehrenberg-
Sundin, m.fl. (2003) med en sammanhängande diskussion kring vilka av deras aspekter jag 
har använt mig av i min handbok. Följt av detta gör jag även en jämförande studie av 
animationshandböckerna Digital Character Animation av Maestri (1996), the Game 
Animator’s Guide to Maya av McKinley (2006) och the Complete Animation Course av 
Patmore (2003) där jag också diskuterar kring vilka element jag anser vara användbara för 
min handbok i pedagogiskt och informativt syfte.

Rubriken Verket, som är resultatet av handboken, är en analys av handbokens utseende; 
visuellt och funktionsmässigt. Jag tar även upp vad jag har för vision med handboken i 
framtiden.
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2 Processen – analys och resultatredovisning

2.1 Litteraturstudie av Att skriva bättre i jobbet
Nedan följer utvalda aspekter ur Att skriva bättre i jobbet av Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) 
som jag anser har varit till bra stöd i utförandet av mitt verk; handboken. Jag diskuterar i 
slutet av varje rubrik hur jag har använt den teori jag har tagit fram ur boken.

2.1.1 Att veta vem du skriver för
Det är viktigt att fråga sig själv vem du skriver för. Nedan följer ett par punkter som 
Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) tycker är viktiga att ha i åtanke innan du börjar skriva. 

 Det läsaren redan vet behöver du inte upprepa
o Tänk på den målgrupp du har

 Vad behöver läsaren veta?
o Vad har du för syfte med texten?

 Undvik luckor
o Ta inte saker för givet

 Besvara läsarnas frågor
o Försök förutse vilka frågor dina läsare kommer att vilja ha svar på
(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 31 & s. 16)

Det jag har funnit viktigt i dessa punkter är att kunna avgöra om det är en nybörjare eller inte. 
Gränsen jag har satt är baserat på målgruppen; det är en animatör som läser handboken som 
redan arbetar med spel eller ska arbeta med spel. Därför förklarar jag inte animationstermer
lika genomgående som till exempel verktyg som används i spelutvecklingssammanhang.
Verktyg och termer som jag anser måste förklaras för den givna målgruppen förklaras i 
handbokens ordlista.

Som Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) antyder så är det alltså en balansgång i att vara tydlig 
men ändå inte ta med sådant som är överflödigt. I skrivandet av handboken har fokus främst
varit att vara medveten om den givna målgruppen och anpassa språket och ordlistan efter 
detta.

2.1.2 Att vara personlig i sin text
Att använda sig av termer som Myndigheten, Bolaget och Verket kontinuerligt gör texten 
tung och onödigt opersonlig. Det är i stället bättre att i början av en text använda sig av dessa 
termer och sedan övergå till att skriva du, ni, vi eller jag. Texten blir då både lättare att läsa 
och att skriva (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 26).

Dock finns det en gräns för hur personlig man kan vara. Att anslå rätt ton kan vara en 
besvärlig balansgång. En för personlig text kan komma för nära inpå läsaren vilket kan 
medföra att tonen i texten känns ovänlig. Det finns inga enkla regler för vad som är tillräckligt 
personligt, utan det gäller att se till sammanhanget och också låta personer testläsa texten
(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 26).

Jag har valt att skriva du, ni, vi eller jag så gott det går för att få läsaren att känna sig på 
ungefär samma nivå som jag själv. Dock har jag undvikt att ha för mycket ”insiders” när det 
gäller termer; information som jag och en sluten arbetsgrupp förstår. Det är lätt hänt att man i 
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en sluten projektgrupp använder sig av egna termer. Tonen i handbokstexten är mer personlig
i delarna där jag skriver om mina egna erfarenheter och tips, medan jag försöker att ha en mer 
neutral ton i de andra bitarna av handboken.

2.1.3 Bilder uppmärksammas 
Talesättet lyder att en bild säger mer än tusen ord. Detta är bra att ta till vara på vid skrivandet 
på jobbet, speciellt i instruktioner och dokument som verkligen kräver läsarens 
uppmärksamhet. Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) beskriver detta på följande sätt:

Bilder har den fördelen att de uppmärksammas mer än den löpande texten, 
ett faktum som man bör utnyttja. Viktig information ska du alltså försöka 
sammanfatta i en bild. (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 70)

Dock ska bilder i en text användas i rätt kontext för att vara till hjälp. Ehrenberg-Sundin, m.fl.
(2003) menar att texten och bilden ska samverka. Annars kan det bli motsatt effekt: att 
bilderna tar för mycket uppmärksamhet och att läsaren inte förstår budskapet med texten. 
Därför är det bra att ha en förklarande text till bilden, där läsaren får besked om hur bilden ska 
tolkas, det vill säga, vad man kan läsa ut av den. Om bilder inte har någon annan funktion än 
att lätta upp texten riskerar de att splittra läsarens koncentration (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 
2003, s. 70 & s. 125).

När jag har använt mig av bilder i min handbok har jag varit noga med att kommentera bilden 
undertill och även sätta en så kallad ”tag” på bilden. Det innebär att om läsaren sätter 
muspekaren över bilden så kommer en förklarande text upp ovanför bilden i de vanligaste 
webbläsarna.

Bilderna illustrerar det jag förklarar och jag har haft som avsikt att de ska fungera som 
komplement mer än att stå på egen hand. Som Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) skriver så är 
det meningen att bild och text ska stå i samspel.

2.1.4 Att skriva instruktioner
Det är viktigt att skapa hållpunkter för läsaren, göra texten överskådlig. Detta är extra viktigt i 
instruktioner eftersom läsaren ska kunna utföra olika moment samtidigt som denne snabbt ska 
kunna återgå till texten. Instruktioner görs mer överskådliga med hjälp av 
punktuppställningar, tydliga rubriker och vägledande bilder (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 
164-166).

Punktuppställningar är vanligt i instruktioner. Det är viktigt att skriva så korta och tydliga 
punkter som möjligt för att göra texten överskådlig. Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) skriver 
att uppmaningar i punktform är ett bra sätt att beskriva moment i instruktioner. De tillägger att 
det är viktigt att inte blanda påståenden med uppmaningar. Det bör undvikas så långt det går.
(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 164-166 & s. 69-70)
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Nedan är ett exempel på hur en instruktion skrivs från Att skriva bättre i jobbet:

Så skickar du fax:

1. Lägg de dokument du vill skicka med texten vänd nedåt.
2. Tryck 0
3. Tryck faxnumret
4. Tryck på den GRÖNA knappen

(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 165)

När du skrivit din instruktion är det viktigt att testa så att den fungerar genom att testa alla 
steg. Det är även bra att låta någon annan testa instruktionerna för att se om det är några 
tankeluckor eller oklarheter (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 166).

Att skriva i punktform är överhuvudtaget användbart för att skapa en lättläst text. Ehrenberg-
Sundin, m.fl. (2003) menar att det är ett effektivt sätt att lyfta fram viktig information på
eftersom det både är lätt att läsa och lätt att skriva. Punktuppställning är ett av de tre olika 
sätten att skapa hållpunkter för ögat. De andra två är att använda sig av bilder och tydliga 
rubriker. De menar att ett systematiskt användande av dessa hållpunkter bidrar till bättre 
överskådlighet för läsaren (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 69 & s. 165).

Jag har använt mig av punktformer och listor så mycket som möjligt i handboken för att lätta 
upp texten. Dock har det varit problematiskt att hålla vissa punkter korta som Ehrenberg-
Sundin, m.fl. (2003) rekommenderar. Detta har jag löst genom att skapa mer rum mellan de 
längre punkterna; gjort texten mer luftig och lättläst. Jag har haft deras riktlinjer i åtanke när 
jag utformat punktlistorna.

Mina punktuppställningar är inte bara i instruerande form, utan snarare punktuppställningar 
med rekommendationer. Trots detta tycker jag att det som poängteras med instruktioner är 
lika användbart för min handbok som det som poängteras med punktuppställningar eftersom 
jag i handboken berör hur en guide, en instruktion, skrivs.

2.1.5 Att skriva rubriker
Rubriker ska fungera som vägvisare och intresseväckare. Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003)
presenterar tre olika sätt att skriva rubriker för att väcka intresse:

 rubriker som påståenden
o exempel: Ett nytt system innebär betalning i tre steg

 rubriker som uppmanar
o exempel: Planera texten

 rubriker som frågor
o exempel: Räknas tabeller till bilder?

(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 50)

Det är viktigt att skapa ett sammanhang mellan rubrikerna, så att läsaren leds framåt i texten 
bara genom att läsa rubrikerna. Detta är extra viktigt med en text som är skriven för att läsas 
på skärm, då många som läser på Internet först skummar för att snabbt hitta det de söker
(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 50 & s. 167).



Karin Rindevall                           Reflekterande rapport till examensarbete i medier, VT 2009

11

Riktlinjer för hur tydliga rubriker skrivs har varit mycket användbart för mig i mitt 
handboksskrivande. Jag har följt dessa så gott jag kunnat. Något som jag ägnade för lite tid åt, 
som jag hade velat lägga mer fokus på nu i efterhand, var att göra rubrikerna mer symmetriska
som Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) rekommenderar att man ska göra om tid och fantasi 
finns. Det innebär att ha likartad språklig uppbyggnad på rubrikerna i liknande avsnitt, till 
exempel att varje avsnitt har en rubrik som kallas för ”Min väg”, eller att alla rubriker är 
skrivna i uppmaningsform i samma avsnitt. Det var svårt för mig att följa detta helt och hållet, 
eftersom momenten i handboken skiljer sig så mycket åt.

2.1.6 Att skriva kort och koncist
Det är mycket viktigt att inte skriva för långa rader eller för långa ord. Radernas och ordens 
längd har stor inverkan på läsbarheten. Långa rader med liten stil gör det svårt för läsaren att 
hitta nästa rad och läsningen blir tröttsam. Dock menar författarna också att det inte är bra att 
bara skriva så korta rader som möjligt, då det även är viktigt att blanda kombinationen mellan 
korta och långa rader för att ge texten en bra rytm (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 19, s. 74 
& s. 102).

Jag har varierat korta och långa rader och stycken i min handbok och varvat med bilder och 
punktuppställningar. Jag har även valt typsnittstorlek och radernas bredd med läsbarheten i 
åtanke. Typsnittet är något större än storlek 12 Times New Roman och radernas bredd är cirka 
15 ord.

Att växla mellan olika uttryck för en och samma sak ska undvikas. Annars försvårar det för 
läsaren att få ett sammanhang i sitt läsande (Ehrenberg Sundin, m.fl., 2003, s. 19). Jag haft för
avsikt att använda samma uttryck för samma sak i handboken, om motsatsen inte varit absolut 
nödvändigt. 

2.1.7 Att anpassa sin text till Internet
När en text skrivs för Internet följs de regler och ståndpunkter som tagits upp ovan, men en 
digital text läses inte på samma sätt som en text som är tryckt på papper. Därför finns det 
ytterligare riktlinjer för hur texter skrivs för Internet.

Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) menar att det är svårare för människan att läsa en text på 
skärmen jämfört med något som är skrivet på papper. Det finns därför olika sätt att anpassa 
sin text efter det format som väljs för dokumentation: digitalt eller analogt (Ehrenberg-
Sundin, m.fl., 2003, s. 167). Med tanke på att jag skriver min handbok i digital form så ska jag 
redogöra hur digital text kan göras mer lättläslig.

Anledningen till att det är svårare för människan att läsa text på en skärm är att det inte blir 
samma skärpa på texten som att läsa från ett papper. Dessutom skärs texten av på grund av att 
skärmen har ett begränsat utrymme, medan en bok är lätt att bläddra snabbt igenom och få en 
bättre överblick av. De flesta som läser texter genom Internet skumläser texter, eftersom de 
ofta söker efter en specifik information. Därför är det viktigt att göra en text som läses på 
Internet så överskådlig som möjligt och göra det lättare för läsaren att hitta det han/hon söker
(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 167-171).
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Nedan följer punkter som är bra att ha i åtanke för att göra en text på Internet mer överskådlig.

 Innehållsförteckning
 Sammanfattningar
 Menyer och tydliga länkar
 Informativa rubriker
 Nyckelmeningar som lyfter fram det viktiga i stycket
 Punktuppställningar
 Bilder
 Markering av nyckelord med fetstil
 Skriv kort och rakt på sak
 Ha en informativ och vägledande ingångssida
 Länkar ska vara i parenteser eller i slutet av en sida, inte fortlöpande i texten
 Stycken ska avslutas med blankrad
 Undvik kursiv stil
 Använd teckensnitt som är anpassade för skärm. t ex verdana eller georgia

(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s.167-171)

Alla dessa punkter underlättar för läsaren att hitta det denne söker. En luftig text med 
vägledande rubriker, länkar, sammanfattningar och punktuppställningar är viktigt för 
Internetpublicering. I min handbok har jag valt att följa vissa av dessa punkter mer än andra, 
men jag har dock provat på de flesta. 

Innehållsförteckning finns inte i återkommande form för varje avsnitt. Jag har i stället valt att 
göra startsidan till en slags introduktion, en sammanfattning på vad som ska komma; en 
informativ och vägledande ingångssida som författarna rekommenderar. Jag har även väldigt 
korta beskrivningar i början av varje avsnitt som beskriver vad avsnittet tar upp.

En meny har jag haft god användning av och även länkar fortlöpande i texten. Dock 
rekommenderar Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) att inte använda länkar i löpande text utan i 
stället sätta in dem i parenteser eller i slutet av sidan. Detta har jag testat att applicera i min 
handbok, men tyckte att länkar i den löpande texten lämpade sig bättre för mitt syfte: att sätta 
in länkar på ord som förklaras bättre i ordlistan eller i ett annat avsnitt. Läsaren får snabbt 
tillgång att klicka sig vidare på ord och ämnen som denne inte förstår.

Rubrikerna har jag gjort informativa och intresseväckande. Dock har jag inte använt mig av 
nyckelmeningar genomgående i texten utan har fokuserat på att i stället gå rakt på sak för att 
hålla stycken och meningar korta, vilket Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) också 
rekommenderar.

Punktuppställningar och bilder har jag använt mig av. Dock har bildanvändandet blivit mer 
sparsamt än vad jag från början planerade. De hamnade för mycket i fokus och jag har i stället 
använt dem där de verkligen illustrerar någonting tillsammans med texten och sedan lagt 
fokus på att göra texten luftig och intressant genom tydliga rubriker och punktuppställningar.

Jag har undvikit att ha markering av nyckelord, eftersom det redan finns en hel del länkar 
markerade i texten. För mycket markeringar i texten bidrog till att den blev svårläst. Jag 
gjorde ett medvetet val att behålla länkarna markerade fortlöpande i texten, men inte några 
nyckelord. Dock är många av länkarna viktiga ord och blir på så sätt markerade ändå.
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Det finns ingen kursiv stil i min handbok och varje stycke avslutas med blankrad för att göra 
texten luftigare och mer lättläst (Ehrenerg-Sundin, m.fl., 2003). Typsnitten jag har använt mig 
av är Arial och Verdana. Arial är det primära typsnittet och Verdana det sekundära. Det 
innebär att Arial är det sidan visas i som standard, men om den som besöker sidan inte har 
typsnittet Arial på datorn så visas Verdana i stället. Anledningen till att jag valde Arial i stället 
för Verdana är att jag i arbetet märkte att Arial var mer lättläst för mig. Båda typsnitten är 
linjära och är mycket lika varandra. Verdana presenteras i Att skriva bättre i jobbet som ett 
bra exempel på typsnitt för webben eftersom det är linjärt (Ehrenberg-Sundin m.fl., 2003), 
men eftersom Arial också är linjärt anser jag att även det är ett acceptabelt typsnitt.

2.2 Litteraturstudie av redan befintliga handböcker
För att se vilka olika sätt det finns att skriva pedagogiska och informativa handböcker på inom 
ungefär samma område som min handbok har jag läst tre handböcker om 3D-animation. Den 
ena är Digital Character Animation av Maestri (1996), den andra är the Game Animator’s 
Guide to Maya av McKinley (2006) och den tredje är the Complete Animation Course av 
Patmore (2003). Ur dessa böcker har jag tagit element som jag ville använda mig av i min 
handbok. Jag redogör i slutet av varje rubrik vilka element jag har använt mig av.

Anledningen till valet av böcker är att de har olika angreppssätt att lära ut och är skrivna med 
några års mellanrum.

2.2.1 Digital Character Animation
Maestri (1996) skriver teoretiska och informativa texter om hur det fungerar att animera i 3D, 
vad som är viktigt att tänka på och vad det finns för olika verktyg. Han går igenom termer 
inom 3D-animation kontra traditionell animation och ger bildexempel på hur det såg ut då han 
skrev boken. Det finns inte speciellt många praktiska övningar eller instruktioner i hans texter, 
mest upplysande information för den som precis börjat använda sig av 3D- animation. Nedan 
följer två utdrag ur boken.

Computer animators have some extra advantages when it comes to 
tweaking and adjusting their timing. The highly interactive nature of 
digital animation makes it very easy to make interim test. This instant 
feedback goes a long way. I remember when I was in animation school 
and had to film everything on Super 8 and wait days for pencil tests to 
come back. It was about as far from interactive as you could get, and 
learning which timings worked and which didn’t, took forever. When I 
finally got some cheap animation software and could see my pencil tests 
instantly my sense of timing improved immediately. (Maestri, 1996, s. 
171-172)

Remember that your 3D animated creation is almost always going to be 
shown on a 2D screen. The screen is your stage, with the audience 
viewing everything through the camera. As such, your characters must 
present their actions clearly to the camera so that the audience can read 
and understand them well. (Maestri, 1996, s. 157-159)

Det första utdraget är ett exempel på hur han presenterar fakta bakom 3D-animation som 
animatören kan ha användning av, medan det andra är något som ska uppmana läsaren att 
tänka till i sitt arbete.
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Det ger läsaren mycket utrymme att experimentera själv, vilket är viktigt enligt den 
problembaserade inlärningsmetoden (Morberg, 2002). Detta har jag utgått från. Min handbok 
lämnar utrymme för läsaren att utforska själv och testa de olika metoderna som presenteras. 
Det finns ingenting som är en definitiv lösning förrän läsaren har provat sig fram.

Maestri (1996) bryter ibland upp texten med enkla tips och anekdoter från sig själv, vilket 
bidrar till en känsla att det han beskriver faktiskt går att uppnå. Det gav också en personlig ton 
i texten vilket jag också har haft för avsikt att ha i min handbok av samma anledning.

Det jag har försökt undvika som Maestri (1996) gör är att skriva tunga, informativa texter som 
i längden blir svåra att läsa. Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) skriver att för att göra en lättläslig 
text är det viktigt att skriva korta ord, korta meningar, använda sig av tydliga rubriker och 
göra texten överskådlig med hjälp av punktuppställningar, bilder och diagram. Maestri (1996) 
gör det mesta bra, men ibland är styckena lite långa för läsaren att söka sig fram i. Det som 
gjorde hans text mer intressant och lättläst på sina ställen var de få gånger han inflikade med 
personliga erfarenheter. En annan anledning till att jag ville undvika att skriva för tunga, 
informativa texter var att jag gjorde en webbsida till skillnad från Maestri (1996), vars text är i 
tryckt form. Enligt Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) är en analog, tryckt text lättare att läsa än 
en digital text.

För att undvika alltför långa och informativa texter har jag följt Ehrenberg-Sundins, m.fl.
(2003) riktlinjer och också genom att inflika med tips och råd från mitt eget och andra 
animatörers perspektiv. Jag har valt att lägga stort fokus i min handbok på hur andra, 
inklusive jag själv, har arbetat med animation för att ge läsaren exempel på vilka metoder som 
finns och vilka fördelar respektive nackdelar det finns med dem.

2.1.2 The Game Animator’s Guide to Maya
McKinley (2006) har ett helt annat angreppssätt för sin handbok än Maestri (1996). Han 
använder sig ofta av beskrivande bilder i sin bok, vilket hjälper läsaren mycket. Hans 
användande av bilder ger dessutom en bra överblick och tydliga hållpunkter i processen som 
beskrivs, precis som Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) beskriver i Att skriva bättre i jobbet.

McKinley (2006) inleder med grundläggande fakta om spelindustrin, hur rollerna och 
arbetsprocessen ser ut och kortfattade, övergripande animationsprinciper. Mycket av det han 
skriver är utifrån hans egna erfarenheter i branschen. Efter det korta avsnittet om spelindustrin 
går han vidare med en stegvis guide på hur läsaren riggar en specifik typ av karaktärer i 3D-
programmet Maya. Det ligger mest fokus på hur man riggar mer än att animera.

Den stegvisa instruktionsguiden illustreras med skärmdumpar11 från Maya samtidigt som han 
jobbar. I boken medföljer en CD där läsaren får bokens karaktärer i Mayas filformat så att 
läsaren själv kan följa precis samma steg som honom vid läsandet av hans instruktioner om 
riggning. För att kunna följa hans arbete behöver läsaren förstås Maya.

Han använder sig speciellt mycket punktuppställningar och korta förklaringar vid sidan av 
bilderna, som rekommenderas att man bör göra i instruktioner och när bilder används 
(Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s.165 & s.70).

                                               
11 Digitala bilder som föreställer bildskärmar under specifika moment
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McKinleys (2006) språk är enkelt och personligt. Detta gör boken lättläst och medför att
läsaren oftast känner sig mer delaktig och välkommen (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003, s. 23-
26). 

Dock är det svårt som läsare att inte fråga sig om han ibland är på gränsen till att vara för 
personlig. Ett exempel på detta är när han helt plötsligt gör sig rolig över att hans
kvinnokaraktärs byst måste kunna studsa i form av secondary action12 och menar att läsaren 
kommer att behöva denna kunskap i framtida arbeten då det är ett krav i industrin. Det är lätt 
att misstolka denna sida eftersom han inleder med att göra sig rolig över bysten och sedan går 
in på secondary action. Första tolkningen blev då: ”läsaren måste ha kunskap om att bystar 
studsar vid riggandet” i stället för ”läsaren måste ha kunskap om secondary action i allmänhet 
vid riggandet”.

Jag märker en ton av att författaren antar att läsare, killar som tjejer, tycker att han är rolig 
med dessa inflikningar, men jag ser detta som ett typiskt exempel på att gå över gränsen när 
det gäller hur personlig man kan vara. Anledningen till detta är att i kontrast mot hans 
inledande texter, som är informativa och professionellt skrivna, blir han för personlig på vissa 
ställen under instruktionerna. Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) skriver att tonen i texten kan få 
läsaren att känna sig välkommen likväl som avskräckt och att det verkligen gäller att hålla en 
balansgång i vad som är acceptabelt i en personlig text. Jag anser att McKinley håller 
balansgången bra i merparten av sin text, men att vissa delar hade kunnat skrivas med en mer 
professionell ton utan att han hade riskerat att bli tråkig. 

De element jag vill använda mig av i McKinleys (2006) bok är användandet av bilder och 
känslan av att han har erfarenhet. Även om balansgången i att vara personlig i text är svår så 
vill jag även kunna vara så pass personlig i min handbok att läsaren känner sig välkommen 
och delaktig. Jag vill visa att jag har erfarenhet, men samtidigt kunna sätta mig på samma nivå 
som läsaren själv, eftersom läsaren kan vara på samma, eller till och med högre, nivå än mig.

Det jag vill undvika i min handbok är McKinleys (2006) sätt att knappt ge utrymme för 
läsaren att experimentera själv. Läsaren får följa hans exakta steg och får samma resultat som 
han får på bilderna. Jag har valt att göra en handbok med ett problembaserat lärande i fokus, 
vilket betyder att eleven ska få utrymme att lära och utforska själv. I McKinleys (2006) bok 
får eleven bara återskapa det han har skapat vilket är motsatsen till att problematisera 
undervisningen (Morberg, 2002).

Jag noterar att typen av instruktioner som McKinley (2006) använder sig av är ett bra sätt att 
sätta sig in i ett program för en nybörjare, men inte så bra för någon som redan jobbar med 
spelutveckling. Min handbok ska i första hand vara för dem som redan jobbar med spel eller 
precis ska börja jobba med spel, därför vill jag inte ha exakta steg för hur någonting ska göras.

2.1.3 The Complete Animation Course
Patmores (2003) bok är övergripande, kortfattad och lättläst. Den ger läsaren gott om exempel 
från branschen inom animation, verktyg, tillvägagångssätt och även övningar. Intrycket av 
boken är att det finns många vägar att välja mellan. Läsaren vet inte vilken väg som är rätt 
förrän denne har provat på lite av varje. De små övningarna är kortfattade och öppnar upp för 
att experimentera; de finns där för att få läsaren att komma igång. Det finns även intressanta 
anekdoter och faktarutor från industrin som ska väcka intresse hos läsaren.

                                               
12 En animationsriktlinje; En sekundär rörelse (Thomas & Johnston, 2001).
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Nedan följer ett exempel på en övning:

If you are new to using a graphics tablet, take the time to practice and 
familiarize yourself with how the pen responds. Tweak the controls for the 
pen in its own software, as well as in the drawing program. It will take a 
little time before you are comfortable with it. Remember how long it took 
for you to feel natural with a pencil or pen. (Patmore, 2003, s. 95)

I början av boken är det en kort genomgång vad syftet är med boken och hur den ska läsas för 
att få ut så mycket som möjligt av den. Enligt Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003, s. 41-45) är det 
viktigt att göra denna redogörelse i början av en text.

The Complete Animation Course fungerar som ett stöd för en ny animatör i början av sin 
studie eller karriär. Patmore (2003) skriver själv:

The Complete Animation Course is designed to explain something about 
all the different aspects and types of animation, to act as a catalyst to 
stimulate you to try different things, and, hopefully, to make a career out 
of your talent. (Patmore, 2003, s. 6)

Till skillnad från McKinley (2006) så går Patmore (2003) inte in på några stegvisa detaljer om 
hur läsaren ska utföra en specifik uppgift, utan presenterar i stället olika verktyg och metoder 
för läsaren att utforska; ett problembaserat lärande.

Det Patmore (2003) använder sig av som jag har valt att ha med i min handbok är hur han 
presenterar fler olika metoder, verktyg och scenarion för att, som han själv understryker, 
stimulera läsaren att prova olika saker för att bli animatör. 

Jag vill, precis som han gör, låta det vara upp till läsaren att experimentera med det som 
presenteras och hitta sin egen väg; ge läsaren flera uppslag och tänkbara sätt, men inget av 
dem behöver vara rätt just för läsaren förrän denne har experimenterat och kanske kommit på 
någonting helt nytt som fungerar för just denne. Det är tankesättet och hur viktigt det är att ha 
en struktur i arbetet som jag vill understryka i min handbok, sedan får läsaren själv hitta det 
som fungerar bäst för det givna projektet.

2.3 Intervjuerna
Som grund till att få in fler perspektiv i handboken har jag intervjuat Eric Thelander (senior 
animator, Grin), Jenny Hannula (animatör, Bortbyting) och Lisa Lenkel (lead artist, 7th Day) 
och ställt frågor till dem som är anpassade till deras specifika arbeten. Jag har haft som mål att 
ställa liknande frågor till alla för att få så jämförbart material som möjligt. Frågorna går att 
läsa i Bilaga 1. Sammanställningar av intervjuerna finns i Bilaga 2, 3 och 4. Jag har låtit 
respektive person som jag har intervjuat läsa och kontrollera sammanställningarna av 
intervjuerna för att kontrollera att allt stämmer överens.

2.3.1 Behovet
Enligt resultatet från intervjuerna går det att understryka att det kan bli bättre när det gäller 
dokumentation och underhållning bakom pipelinearbetet i dataspelsutvecklingssammanhang. 
Tendensen är att i mindre företag finns det större brist på dokumentation och 
pipelineunderhåll än på ett stort företag som Grin. Dock finns det andra, mindre, 
synkroniseringsproblem på ett större företag som Grin. Detta eftersom de har fler kontor på 
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olika ställen i världen och är därför i större behov av en styrd dokumentationsstruktur för att 
få kommunikationen kontoren emellan att fungera vid samarbeten. (se Bilaga 2, 3 och 4)

Viljan att föra dokumentation saknas inte i de ledande positionerna, men hos dem som 
arbetar, där kortsiktig effektivitet av arbete och att leverera bäst praktiskt resultat anses vara 
viktigare. Lisa beskriver det bra: att hos spelutvecklare värderas andra, praktiska, kunskaper
högre (se Bilaga 3). Detta är dock paradoxalt eftersom alla jag intervjuat är överens om att en 
mer organiserad dokumentation och organiserat pipelineunderhåll effektiviserar utvecklingen.
Det finns alltså ett behov av att förbättra kunskaperna att dokumentera i dessa 
spelprojektsammanhang.

2.3.2 Material till handboken
Resultatet av intervjuerna har jag sammanställt och använt mig av kontinuerligt i handboken. 
Personerna har bidragit med olika perspektiv i form av råd och tips från branschen. Detta för 
att få med mer erfarenhet än enbart min egen; för att ge handboken djup. 

Merparten av resultaten från intervjuerna finns i handboken under avsnitten Andras väg. Läs 
mer om vad den rubriken betyder och hur resten av handboken är utformad under kommande 
avsnitt Verket.

2.4 Verket
Resultatet av det praktiska arbetet på Junebug AB, intervjuerna och litteraturstudien har blivit 
en digital handbok på drygt 8013 sidor som jag har publicerat på Internet. I handboken 
reflekterar jag över skillnaderna mellan att jobba på ett riktigt företag under en längre 
projekttid och att jobba i projekt i undervisningssyfte på Högskolan i Skövde. Jag har även 
inkluderat reflektioner och synpunkter från andra spelutvecklare som resultat av intervjuerna.

Handboken finns på adressen http://www.karinrindevall.com/handbok. För att se hur den ser 
ut finns det en bild i Bilaga 6. Jag ska nedan redogöra hur handboken är uppbyggd och vad 
varje sektion av handboken innehåller.

2.4.1 Pedagogik
Problembaserat lärande är det jag har som grund till min handbok. I min handbok presenterar 
jag många olika tillvägagångssätt för läsaren utifrån mitt och andra spelutvecklares perspektiv
utan att ge några definitiva svar på vad som är det absolut rätta tillvägagångssättet. 

Jag vill uppmuntra till självständigt lärande genom att presentera olika alternativ och 
arbetssätt som fungerar i olika sammanhang. Ingenting är rätt eller fel förrän läsaren har 
provat själv. Meningen är att läsaren ska hitta sin perfekta väg genom att experimentera med 
de tillvägagångssätt som presenteras i handboken.

2.4.2 Format och upplägg
Sidans layout är enkel och innehåller inte mycket layoutgrafik. Detta för att lägga fokus på 
texten och de informativa bilderna. Jag strävade efter att ha en så luftig, lättläst text som 
möjligt. Det är alltså mer fokus på att göra informationen lättläst än att göra själva 
webbdesignen attraktiv. 

                                               
13 Räknat genom att klistra in all text och bilder i Microsoft Word, textstorlek 12 med Times New Roman.
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Som tidigare nämnt i rapporten, blir det stora skillnader när en informativ text läses på en 
datorskärm jämfört med om den läses analogt (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 2003). Detta har jag 
tagit hänsyn till när jag utformat handboken. Det jag har lagt mest tyngd på är att göra 
handboken överskådlig med hjälp av tydliga rubriker, punktuppställningar och hänvisande 
bilder. 

Det första läsaren ser när denne går in på handbokens webbadress är en meny till vänster och 
en startsida till höger. På startsidan redogör jag handbokens syfte, bakgrund, framtid och 
upplägg. Läsaren får veta att syftet med handboken är att hjälpa andra animatörer att testa 
olika arbetssätt, att bakgrunden ligger i min praktik på Junebug AB och min utbildning på 
Högskolan i Skövde. Jag skriver också att mitt framtida mål för handboken är att jag vill att 
fler animatörer kopplade till dataspelsutveckling ska bidra med erfarenheter för att jag ska 
kunna fortsätta utveckla handboken. Därefter förklarar jag hur läsaren kan kontakta mig i fall 
denne vill dela med sig av erfarenheter eller har synpunkter på det som redan finns i 
handboken. 

Tillslut förklarar jag handbokens upplägg; hur läsaren ska få ut så mycket av handboken som 
möjligt. Upplägget förklaras enligt följande:

Varje rubrik innehåller först allmän information och flertal alternativ och 
scenarion utifrån vad jag har lärt mig av praktisk erfarenhet och utifrån att 
ha granskat andras arbetsmetoder. Sedan finns det en sektion som heter 
Min väg där jag skriver om vilket sätt jag själv rekommenderar för 
tillfället. Till sist finns det en spalt som heter Andras väg där jag har låtit 
personer i branschen beskriva hur de arbetar. Det är under allmän 
information och Andras väg som ni är välkomna att bidra med era 
erfarenheter och rekommendationer.

Det beskrivs också att läsaren själv kan välja i vilken kapitelordning denne vill läsa 
handboken. Alternativen är att gå till de olika avsnitten genom att klicka på länkarna på 
menyn på vänster sida eller klicka på Nästa eller Föregående på slutet av varje sida. Detta för 
att ge läsaren möjligheten att hoppa över rubriker som denne redan har mycket kunskap om; 
med andra ord underlätta skumläsning som är vanligt förekommande på Internet enligt 
Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003).

Menyn på vänster sida av hemsidan består av 17 olika länkar. Varje länk representerar en 
rubrik. När läsaren klickar på en av dessa visas respektive rubriks sida på höger sida, där 
startsidan från början är.

Jag kommer nedan att redogöra vad dessa rubriker innehåller. Dock vill jag påpeka att jag 
bara sammanfattar vad rubriken innehåller av den Allmänna informationen och inte Min väg
eller Andras väg. Detta eftersom det finns mycket under dessa rubrikerna som understryker 
det som redan skrivs i den Allmänna informationen, och det skulle göra nedanstående 
sammanfattningar repetitiva.

2.4.3 Startsida
När läsaren trycker på länken Startsida visas den sida läsaren såg när denne gick in på 
hemsidan första gången. Här står det om handbokens syfte, bakgrund, framtid och hur den ska 
läsas. Detta är en informativ och vägledande startsida, som Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003)
föreslår att man ska ha på en webbsida.
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2.4.4 Förberedelser
Här presenterar jag en lång punktuppställning med förberedande frågor som animatören bör 
ställa sig själv i perspektiv till hela projektgruppen och i perspektiv till sig själv som del av 
grafiker- och animationsgruppen. 

Jag tar också upp att det är viktigt att redan i början av projektet göra tydliga bestämmelser för 
möten och kommunikationsverktyg. Jag diskuterar även negativa och positiva aspekter med 
de olika verktygen.

2.4.5 En pipeline
Detta är ett avsnitt som närmare förklarar vad begreppet pipeline betyder i handboken med 
hjälp av olika figurer (se Bilaga 5), förklarande text och ett exempelscenario. Jag jämför en 
pipeline med många beroenden och en pipeline med färre beroenden och påpekar att det är 
viktigt att dokumentera arbetsflödet för att kunna underhålla pipelinen. 

2.4.6 Att dokumentera
Under denna rubrik börjar jag med att presentera vilka beslut som är bra att ta tidigt i projektet 
när det gäller dokumentation. Jag presenterar olika former av dokumentation och hur 
dokumentationen kan lagras.

Jag presenterar även tänkbara riktlinjer för dokumentation, vad som är viktigt att tänka på och 
i vilka scenarion dokumentationen kommer till användning. Nedan följer ett exempelscenario
från handboken:

Du har skrivit ner en guide på processen om hur du stegvis speglar dina 
animationer i en asymmetrisk rigg. En programmerare läser detta och 
skriver ett mel-script att göra processen mer effektiv. Du uppdaterar din 
guide; ersätter den gamla processen med programmerarens script.

2.4.7 Att göra listor och att göra guides
Att göra listor och Att göra guides är uppdelade i två separata rubriker eftersom begreppen
listor och guides skiljer sig i min handbok. Att göra en lista kan till exempel innebära att göra 
listor på olika uppgifter för att få översikt eller på riktlinjer eller bestämmelser som måste 
följas. En guide är mer av ett dokument som stegvis beskriver hur du genomför en uppgift; till 
exempel en punktuppställning på inställningar och tillvägagångssätt i olika program. 

Under dessa rubriker presenterar jag vilka slags program som kan användas för att skriva 
listor och guides, och att det är bra att försöka hålla sig till en standard så att alla i projektet 
kan läsa och skriva dem.

Jag ger också exempel på vilka slags listor eller guides som kan skrivas.

2.4.8 Spelmotorn
Jag förklarar under rubriken Spelmotorn att det är viktigt att veta vad motorn går för. Jag 
poängterar att en liten forskning om vad motorn har för begränsningar och fördelar är 
nödvändigt. Därefter ger jag förslag på vad läsaren gör om motorn inte stöder en 
animationsfunktion som är avgörande för spelet.
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Jag går igenom olika termer inom animation som är viktiga att känna till om spelmotorn 
stöder eller inte. Exempel på dessa är:

 Animationsinterporlation
 Uv-animation
 Vertex-animation
 Skinning

o Ben per vertex
 Riggning

o Max antal ben

2.4.9 Riggen
Under rubriken Riggen gör jag en punktuppställning med förberedande frågor inför riggandet. 
Det är till exempel bra att veta vad karaktären ska ha för funktioner och attribut samt motorns 
begränsningar eller fördelar innan läsaren börjar rigga.

Efter punktuppställningen diskuterar jag varje punkt och anger vad läsaren bör tänka på och 
vad för alternativ som finns. Delar av denna diskussion är kopplad till rubriken Spelmotorn.

2.4.10 Animationer och cykler
Under Animationer och cykler-rubriken börjar jag med att ta upp några exempel på tekniska 
förberedelser. Några av dessa är kopplade till punkter som tas upp i Spelmotorn och Riggen, 
det är därför Animationer och cykler kommer efter de två rubrikerna.

Därefter går jag igenom praktiska förberedelser. Det är till exempel bra för läsaren att veta 
vilka cykler som kommer att visas mest i spelet. På så sätt vet läsaren vilka animationer som 
det bör läggas ner mest tid på.

2.4.11 Stil och personlighet
Under denna rubrik förklarar jag hur det kan gå till när en grafisk stil tas fram och vilka 
ansvarsroller som kan vara inblandade i denna process. Sedan förklarar jag att det är bra att 
skapa riktlinjer för att hålla stilen och uttrycket och har två punktuppställningar med exempel. 
Ena listan är exempel på vilka riktlinjer hela projektgruppen kan ha medan den andra listan är 
ett exempel på vad animatörerna kan ha för riktlinjer. 

Jag uttrycker även min personliga syn och erfarenhet av hur animation av kön och 
personlighet ska hanteras. Nedan följer ett exempel:

Att animera för stereotypiskt kan vara provocerande för den som spelar 
spelet, men så länge ni gör ett medvetet val med hur en kvinnlig och 
manlig karaktär ska röra sig så går det att undvika att göra det smaklöst. 
Ibland handlar det som sagt om vilken grafisk stil ni har valt. En mer 
cartoony stil tillåter mer överdrivna rörelser än en realistisk stil till 
exempel.

Jag inflikar också med att den reflekterande rapporten för Kaplans (2008) examensarbete – Att 
skapa konsekventa animationer - visualisering av rörelsenormer i kvinno- och 
manskaraktärer samt i cartoon-figurer - är bra läsning i fall läsaren intresseras av detta ämne. 
Detta för att Kaplan jämför praktiskt arbete med litteratur om ämnet, vilket jag inte gör på 
samma sätt.
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Nedan följer ett exempel från Kaplans rapport:

För att särskilja på mannen och kvinnan har jag lagt till mer höftrörelse i 
kvinnans animation när hon står stilla. Höftrotation för en feminin kvinna är 
mycket väsentlig (Williams 2001). Även armarnas förhållande till kroppen är 
olika. Vid mina observationer av hur människor rör sig har jag iakttagit att 
kvinnor tenderar att ha sina armbågar närmare höften än vad män har.
(Kaplan, 2008, s. 7-8)

2.4.12 Underhåll
Jag förklarar i rubriken Underhåll hur läsaren bör tänka regelbundet för att underhålla 
pipelinen och hålla den effektiv. Sedan ger jag exempel på vad en bra pipeline innehåller. Till 
sist går jag igenom punkter på vad som är viktigt att göra då man upptäcker att pipelinen har 
brister. Detta gör jag i form av två exempelscenarios.

2.4.13 Avslutande ord
Under denna rubrik delar jag och de andra under Andras väg med oss av avslutande ord och 
tankar. Det är meningen att det som inte får plats under de andra rubrikerna hamnar under 
denna rubrik. Det kan handla om allmänna tips och råd till de som arbetar med spel eller vill 
arbeta med spel, eller en anekdot som inte passar in i något annat sammanhang,

2.4.14 Ordlista, Källor, Tutorials, Inblandade och Om mig
Dessa rubriker innehåller i princip det som rubrikerna säger. Ordlistan innehåller ord som jag 
inte vill ta för givet att alla känner till. Som Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) skriver, är det 
viktigt att vara medveten om målgruppen och inte vara övertydlig i förklaringarna, men inte 
heller lämna tankeluckor. Detta har jag försökt undvika genom att direktlänka ord, som jag 
tror att den givna målgruppen inte känner till, till Ordlistan.

Källor tar upp litteraturtips men också litteratur som jag har tagit hjälp av i mitt skrivande av 
handboken. Tutorials är en rubrik som innehåller länkar till olika guider på nätet som är 
kopplade till animation i spel eller 3D-animation. Under rubrikerna Inblandade och Om mig
så går det att läsa vilka som har varit med och hjälpt mig utforma handboken, lite fakta om 
dem som står med i avsnitten Andras väg och fakta om mig. Mina kontaktuppgifter finns även 
under rubriken Om mig.

2.5 Problem och lösningar

2.5.1 Pendlandet
Innan jag började arbeta med examensarbetet var jag förberedd på att jag skulle få lov att 
pendla en hel del med tanke på att företaget jag har jobbat för är i Malmö. Dock var jag inte 
alls förberedd på hur tungt det skulle bli med alla omställningar efter varje resa. Redan de 
första veckorna började jag att planera mitt resande och efter ett tag insåg jag att mycket tid på 
mitt examensarbete försvann genom att sitta på en buss eller ett tåg. Jag räknade ut att ungefär 
tre arbetsveckor skulle försvinna under hela mitt examensarbete och det hade jag inte planerat 
för fullt ut. Anledningen till att det var mer tid än planerat var att jag inte hade räknat med att 
åka buss till och från jobbet i Malmö en timme och 40 minuter varje dag, vilket blev fallet när 
jag bodde hos min väninna som bor i utkanten av Malmö.
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En lösning till allt detta blev att jag ibland fick stanna i Skövde under längre perioder än tre 
till fyra dagar för att jobba ikapp på mitt examensarbete och jobba med företagets uppgifter 
hemifrån. Det har fungerat mycket bättre än att jobba på kvällarna i Malmö.

2.5.2 Sammanfogandet av arbetet på företaget och arbetet med handboken
Även om jag är nöjd med mitt resultat och att jag har fått mycket positiv feedback från de som 
läst handboken, kan jag tycka att det hade varit bra om jag hade försökt att sammanfoga mitt 
verk mer med det praktiska arbetet jag gjorde för företaget. Det praktiska arbetet på företaget 
var en del av min studie inför att skriva handboken. Dock pågick det praktiska arbetet under 
hela examensarbetet och inte bara innan jag skrev handboken. Handboksskrivandet gjorde jag 
inte under arbetstid, om inte projektledaren gav mig ledigt för att skriva.

I samband med problemen som uppstått med pendlandet och boendet så har detta lett till att 
jag ofta arbetat mycket mer än åtta timmar om dagen på mitt examensarbete och det har varit 
påfrestande. Jag tycker dock inte att detta syns i mitt verk, men jag känner i efterhand att jag 
hade kunnat må bättre och arbetat bättre om jag från början hade sammanfogat 
handboksarbetet med det praktiska arbetet på företaget. Till exempel hade det varit bättre om 
jag hade avsatt två timmar om dagen på kontoret att enbart jobba med examensarbeterelaterat 
skrivande i stället för grafik till företagets projekt. Anledningen till att jag inte gjorde detta var 
att jag trivdes bra på kontoret och kände mig peppad att jobba med företagets uppgifter när 
jag var på plats snarare än mitt examensarbete.

Den mindre bra lösningen på att arbetet på företaget inte var sammanfogat med handboken 
var helt enkelt att jobba mer på kvällarna. Den bättre lösningen var som sagt att jag fick 
stanna hemma i Skövde längre perioder ibland och att jag de sista två veckorna av 
examensarbetets period fick ledigt för att polera det sista på handboken och rapporten.

2.6 Framtid
Min vision är att fler spelutvecklare ska läsa denna handbok och komma med fler 
exempelscenarion och erfarenheter för att ge läsaren ett bredare utbud. Jag vill att 
spelutvecklare som är eller har varit i samma situation som mig ska hjälpa varandra genom 
handboken.

Jag har haft god kontakt med fler spelutvecklare för intervju än de som faktiskt har hunnit ta 
sig tid till att bli intervjuade. Första steget i min framtidsvision är att kunna lägga in resultatet 
av återstående intervjuer i handboken så snart som möjligt.
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3 Reflektion och slutsats

3.1 Intervjuerna och litteraturstudien
Intervjuerna och litteraturstudien var inte någonting jag hade planerat in i min tidsplan från 
början. 

Jag hade som plan att få in fler animatörer från branschen i handboken, men att det skulle ta 
form av intervjuer hade jag inte haft i åtanke förrän första milstolpsredovisningen då jag fick 
idén efter ett förslag.

Litteraturstudien var något som tog en hel del tid från mitt handboksskrivande. Nu när arbetet 
är färdigt inser jag dock hur bra det var att jag mitt i projektet planerade in att göra denna 
studie eftersom det har gett mitt arbete mer kvalitet och djup.

Även om jag är nöjd med resultatet inser jag att om jag hade planerat inför litteraturstudien 
och intervjuerna redan från början hade jag kunnat göra en ännu djupare analys och på så sätt 
fått ett ännu bredare resultat i min handbok.

3.2 Handboken
Jag är mycket nöjd med mitt resultat och också förvånad över hur mycket jag har hunnit med 
under den tid som jag har avsatt för att jobba med utformandet av handboken; inklusive 
litteraturstudien och intervjuerna. Som jag beskriver under rubriken Metod är merparten av 
tiden utsatt till att jobba med praktiska uppgifter på företaget och på så sätt lära mig hur 
pipelinearbetet ser ut i en riktig arbetsmiljö. Jag har lärt mig mycket som jag kommer att ha 
nytta av i min karriär.

3.2.1 Handboken i förhållande till branschen
Det intryck jag fått från inblandade och de som fått se handboken är positivt. De tycker att 
handboken är ett bra initiativ och vi spelutvecklare verkligen behöver uppmärksamma 
pipelinearbetet. De som jag tog kontakt med inför intervju (även de som jag inte hann få med 
i handboken) insåg till och med mitt i frågorna hur det faktiskt saknades ett fullständigt 
pipelineunderhåll på deras respektive arbetsplats och hur det stundvis påverkat arbetsflödet till 
det sämre. Alla konstaterade att pipelinen hela tiden kan bli bättre och att det är något som 
alla spelutvecklare bör sträva mot. Det som gör mig glad här är att jag fick intrycket av att de, 
under frågorna, själva insåg att det inte var så svårt att ta tag i det hela när de listade ut vad 
som var bristen i arbetsflödet.

3.3 Slutsats
Nedan följer jag upp mina frågeställningar och besvarar dem efter det praktiska arbetet jag 
utfört: praktiken på Junebug AB och utformandet av handboken och det resultat jag har fått.

3.3.1 Hur kan man i handboksform på bästa sätt förmedla hur en animationspipeline tas 
fram, underhålls/effektiviseras och dokumenteras?
För att kunna besvara denna frågeställning blev jag tvungen att dela upp den i fler delar. 
Nedan följer svar på de olika frågeställningarna som uppstod då jag delade upp den centrala 
frågeställningen.
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3.3.2 Hur arbetar man konkret med att ta fram, underhålla/effektivisera och 
dokumentera en animationspipeline i spelutvecklingssammanhang?
Arbetet med att utveckla en animationspipeline sker iterativt. Animatören får tillsammans 
med de personer som denne är mest kopplad till ta fram en fungerande pipeline och sedan 
underhålla den iterativt utefter projektets behov. Det går inte att svara på exakt hur en 
animationspipeline utvecklas till det bäst möjliga, men det går att ge exempel på hur många 
andra gör för att ge en animatör en god start i vad denne bör tänka på vid uppstartandet av ett 
nytt projekt. Det är detta jag har presenterat i min handbok.

Ett exempel på ovanstående är att tidigt i projektet bestämma dokumentationsmallar, 
mötestider, dokumentationslagring och vilka program som ska användas för dessa dokument.

3.3.3 Vem arbetar med dokumentationen av pipelinen?
Alla som är kopplade till animationsarbetet jobbar huvudsakligen med animationspipelinen.
Det kan handla om assisterande grafiker eller programmerare som hjälper till med 
animationsverktyg.

I större företag är det leads som gör de mest avgörande valen för pipelinen och i ett mindre 
företag får alla inblandade hjälpas åt att se till att pipelinen dokumenteras och underhålls. 
Denna tendens har jag själv noterat genom mitt praktiska arbete på Junebug AB och att jag 
har fått veta hur andra animatörer i branschen och på utbildningen arbetar eller har arbetat 
genom de intervjuer jag har genomfört (se Bilaga 2, 3 & 4).

3.3.4 Varför arbetar man med dokumentationen av pipelinen?
För att se till att företaget får ett så smidigt och effektivt arbetsflöde som möjligt. En pipeline 
kan alltid underhållas till att bli bättre så länge projektet pågår.

3.3.5 Hur skriver man en handbok på bästa sätt?
En handboks skrivs på bästa sätt genom att vara tydligt skriven. Detta har jag uppnått genom 
att studera boken Att skriva bättre i jobbet av Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003). Enligt min 
studie av tidigare handböcker skrivna för animatörer har jag noterat att ett problembaserat 
lärande i fokus gör det mer intressant för läsaren. Dessutom lämnar det mycket utrymme för 
läsaren att utforska själv. 

Enligt studien av handböcker som andra animatörer har skrivit är det också effektivt att vara 
personlig i sin text, eftersom det tar läsaren närmare författaren. Det förstärker känslan av att 
kunna uppnå det som det skrivs om. Dock menar Ehrenberg-Sundin, m.fl. (2003) att det är 
viktigt att inte vara för personlig i texten, då det kan avskräcka en viss målgrupp. Att använda 
bilder och punktuppställningar i texten gör att läsaren kan relatera till de olika situationerna 
och gör det också lättare för läsaren att orientera sig i läsningen (Ehrenberg-Sundin, m.fl., 
2003).

3.3.6 Vad har andra animatörer i branschen och utbildningen för erfarenheter av 
arbetet bakom en animationspipeline?
Min ambition med handboken var att uppmuntra fler animatörer att bidra med tips, råd och 
erfarenheter i framtiden, och därför göra handboken så lättillgänglig som möjligt. Därför blev 
det digitala formatet på Internet ett lämpligt val för min ambition. Första steget i att få fler att 
bidra med erfarenheter var att ta fram erfarna animatörers erfarenheter genom intervjuerna. 
Resultatet av detta går att se i handboken och att läsa i Bilaga 2-4.
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5 Bilagor
Bilaga 1 – Intervjufrågor

Nedan följer några frågor som ställdes under intervjuerna. Jag har dock försökt sammanfatta 
dem till gemensamma frågor i denna Bilaga. Därför finns det kanske någon fråga som inte 
ställdes till en av personerna (på grund av att någon av personerna inte jobbar med motion 
capture, till exempel).

Frågor angående ditt jobb/projekt 
(Frågor ställda till Eric, Jenny och Lisa)

Lite om företaget/projektgruppen

 Hur många anställda är det på företaget? / Hur många är ni i gruppen?
 Hur många anställda är det specifikt på ditt kontor?
 Hur många grafiker finns det på ditt kontor/i din grupp?
 Hur många animatörer finns det på ditt kontor/ i din grupp?

Kommunikationen
(rent allmänt, via dokument, listor och guides)

 Hur fungerar kommunikationen mellan företagets/gruppens olika kontor vid 
samarbete? 

 Har ni samma... 

◦ dokumentstruktur/standard

◦ pipeline / arbetssätt

◦ system
… kontoren emellan?

 Hur fungerar kommunikationen mellan de anställda på kontoret/i gruppen?

◦ Möten

◦ Dokument

 Hur fungerar kommunikationen mellan grafikerna på kontoret/i gruppen?

◦ Möten

◦ Dokument

 Hur fungerar kommunikationen mellan animatörerna på kontoret/ i gruppen?

◦ Möten

◦ Dokument

Dokumentation
 Brukar du eller de andra grafikerna dokumentera ert arbete i form av listor och guides?

o Om ja:
 Vad för slags dokumentation?
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 Vad använder du dig av för program när du dokumenterar?

o Om nej:
 Varför inte?
 Har ni haft andra knep för att undvika missförstånd i arbetet?

 Vad använder du dig av för program när du skriver listor?
 Hur skriver du dina listor?

◦ Finns det någon standard?
 Vad för användningsområden har de?

◦ (exempel: lista på tasks, lista på olika filer, lista på moment i spelet)

 Vad använder du dig av för program när du skriver guides?
 Hur skriver du dina guides?

◦ Finns det någon standard?
 Vad för användningsområden har de?

◦ (exempel: bestämmelser, processer, användning av program)

 Vad använder ni för format på er dokumentation och hur lagrar ni den?

◦ Wikipedia

◦ SVN

◦ Analogt

◦ Annat

 Är dokumentationen tillgänglig för alla i företaget/gruppen, eller för enskild 
grupp/team/disciplin?

 Kan alla ändra dokumentationen? 

◦ Exempelvis fylla i listor eller ändra guides?

 Har ni specifika listor för animation?

◦ Hur ser de ut?

Namnkonvention
 Vad har ni för namnkonventionssystem?
 Är det något som täcker hela företaget eller har ni det...

◦ Projektvis?

◦ Disciplinvis?

 Följer ni namnkonventionen i arbetsfilerna också eller bara i content-filerna i 
projektet?

 Fungerar det bra?

◦ Nackdelar
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◦ Fördelar

Roller
 Har ni olika roller på företaget/i gruppen?

◦ Riggare

◦ Animatör

◦ Konceptare

 Har ni någon tech artist?
 Hur ser arbetet ut bakom riggar?

◦ Testar ni ofta?

◦ Hur mycket av riggarbetet ligger hos er animatörer?

▪ Hur mycket av riggens funktioner kan ni själva påverka?

 Har ni någon som enbart jobbar med animation?

 Få ni animatörer jobba något med partikeleffekter?

Pipelinen
 Hur ser pipelinen ut från koncept till att en animation finns i spelet (konkret)?

◦ Hur många personer ingår i denna kedja? (på ett ungefär)

◦ Har ni en karaktär/varelses rörelsemönster i åtanke redan under koncept- och 
modellfasen?

▪ Hur påverkar detta arbetet?

 Har ni en in house motor eller ej? J/N

◦ Hur påverkar detta ert arbetsflöde?

◦ Hur anpassningsbar är motorn när ni stöter på tekniska problem?

Animation

 Vad använder ni för program?
 Använder ni er mycket av cykler?
 Återanvänder ni animation på något sätt? (exempelvis för andra karaktärer)

 Har ni någonsin använt er av motion capture eller liknande ”fånga rörelser”-teknik?
 Hur mycket av er animation gör ni ”för hand” och hur mycket gör ni med hjälp av 

motion capture?

 Hur går ni till väga när ni gör motion capture data till cykler?

◦ Hur förbereder ni er inför en motion capture session?

▪ Plan?

▪ Manus?

▪ Listor?
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◦ Hur bearbetar ni arbetet efteråt?

◦ Vad är viktigt att tänka på? Tips och råd?

 Hur arbetar ni med cinematics/film? 

◦ Manus?

◦ Storyboard

◦ Liknar det arbetsprocessen som ni har bakom animationcykler?

 Hur animerar ni ansikten?

◦ Hur gör ni en ansiktsrigg?

▪ Ben?

▪ Blend shapes/deformers?

▪ Texturanimation?

◦ Animerar ni det för hand eller med hjälp av motion capture?

 Hur har ni kommit fram till er grafiska stil och personlighet/image?

Reflektion
 Är du nöjd med hur pipelinen/underhåll av pipelinen ser ut på företaget/gruppen 

(dokumentation, guides, listor, system)?

 Finns det något som du tror skulle kunna bli bättre på ditt företag/grupp när det gäller 
dokumentation och underhåll av pipelinen?

 Har du några knep du använder dig av i dina egna personliga projekt som du skulle 
vilja applicera på företaget/i gruppen i framtiden om du fick chansen?

 Vad är, enligt dig, det viktigaste att ha i åtanke när det gäller pipelineunderhåll? 
(dokumentation, planering, kommunikation etc)

Allmänna frågor
 Vad är din allmänna uppfattning/erfarenhet när det gäller pipeline / dokumentation i 

branschen? 

◦ Har det fungerat bra?

◦ Finns det brister?

Min erfarenhet som elev på Högskolan i Skövde och även vad jag hört från andra ute i 
branschen så finns det brister i underhållet av en pipeline / dokumentation i spelutveckling. 
Ibland prioriteras dokumentation och underhåll av att effektivisera pipelinen bort, vilket leder 
till kommunikationsmissar, att planeringen inte håller eller produkten inte blir som väntat. 

 Vad tror du detta beror på? 
 Varför är detta återkommande trots att det nästan är självklart att framförhållning 

underlättar? 
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◦ Tidsbrist, brist på kunskap?

En fråga till Eric, om hans jobb på DSU14

Du gjorde väldigt bra och pedagogiska guides och slides på Högskolan i Skövde. De gav 
precis den informationen man behövde och lämnade även utrymme för en att lära sig själv och 
utforska själv.

 Hade du några specifika riktlinjer när du gjorde dessa eller gjorde du dem bara på 
känsla?

                                               
14 Dataspelsutvecklingsutbildningen
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Bilaga 2 – Intervju med Eric Thelander

Renskriven intervju i löpande text
Eric Thelander, senior animator på Grin i Göteborg
Intervjuad: 20090327
Renskrivet 20090329

Allmänt om företaget
Jag frågade Eric om hur många som är anställda på företaget och hur kommunikationen 
fungerar och gemensam struktur de har på kontoren emellan.

Det här 250-260 st anställda på Grin totalt. Av dessa är ca 30 st anställda i Göteborg. De är 4 
stycken animatörer sedan augusti 2008.

Dokumentationsstruktur/standarden mellan kontoren skiljer sig. Rent generellt så har 
Göteborg en mer styrd struktur. Enligt Eric är det lite mer excel (lite mer listor) i Göteborg 
jämfört med Grin i Stockholm. Pipelinen och arbetssättet är på ett ungefär på samma sätt 
kontoren emellan, med hänsyn till att det skiljer sig lite från projekt till projekt.

Alla på företaget är uppkopplade till SVN15, alla kan checka ut och checka in. Det finns två 
olika SVN-mappar, en för själva spelet/det enskilda projektet och en med alla källfiler. 
Källfilerna är åtkomstbara och ändringsbara per disciplin. 

Att jobba mot SVN är väldigt smidigt. Om det blir fel när någon har ändrat och laddat upp en  
fil så är det lätt att kolla vem som gjort det och spåra/lösa problemet. Till exempel kan det 
hända att det är filer som ändrats som inte ska laddas upp, men att de laddas upp ändå av 
misstag och att det i sin tur leder till att spelet inte fungerar.

Det går att kommentera allt som laddas upp i SVN, men de som mest använder sig av 
kommentarer vid uppladdning är oftast programmerare – det är viktigare för dem att 
kommentera vad som laddas upp än för andra discipliner.

Kommunikationen mellan de anställda på kontoret i Göteborg fungerar på så sätt att de har 
stormöten varje dag på morgonen där de större rollerna (administratör och kontorschef) pratar 
en kort stund om läget. Därefter samlas disciplinerna och går igenom vad som har gjorts och 
vad som ska göras: allmän status update.

Utöver detta har Grin i Göteborg även fredagsfika och Grin-gympa!

Varje fredag har animatörerna screening-möte, där kollar de på alla animationer som gjorts i 
veckan. De går igenom 

- hur mycket som hunnits med
- de ger inte nödvändigtvis varandra feedback om ingen specifikt ber om det

Alla börjar mellan 8-17 eller 9-18. Oftast väljer folk att börja vid 9. 

                                               
15 Versionshanterinsprogram
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Dokumentation
Jag har frågat Eric om hur dokumentationen och underhåll av dokumentation ser ut på Grin.

Listorna skriver Eric i Excel. Han använder sig av formler och färgkoder för att enkelt se hur 
mycket som är kvar i projektet och hur mycket som har gjorts kontra hur långt projekttid som 
är kvar.

De andra animatörerna får fylla i listorna själva allteftersom de jobbar. Det var lite segt i 
början och mycket av skrivandet hamnade på lead (eric), som flera gånger fick se till att de 
andra uppdaterade listan. Nu fungerar det mycket bra och alla animatörer har lärt sig 
uppskatta listan på lång sikt och tycker att listan är till stor hjälp – speciellt i fall då de jämför 
med hur andra kontors listor /icke befintliga listor kan se ut.

Sammanfattning: mycket arbete för leaden som organiserar listan i början, sen väldigt 
smidigt. Exceldokument tar kortare tid att uppdatera, ger bättre översikt, än att till exempel 
skriva listor i Word.

Det finns ingen standard på listorna. De är mer anpassade efter uppgifterna och områdena i 
sig. Dessutom har varje disciplin sin egen sorts lista. Det är många olika 
användningsområden, därför finns det inte en definitiv standard som alla måste följa.

Användningsområdena för listor kan till exempel vara en lista på varje individuell animation 
som är grupperade efter enhet. Enhet betyder olika varelser eller ting som animeras i spelet. 
En enhet kan vara en spelare, en enhet kan vara en boss etc. I varje enhetslista så är det 
uppdelat i olika lägen som enheten kan befinna sig. Sedan finns det en översiktlig fil som 
listar absolut allting – status för allting globalt.

Eric skriver inte så mycket guides på Grin. Det har hänt en gång att han fick skriva guides på 
exakt hur de exporterar animationer. Så hittills skriver de endast guides vid samarbeten med 
andra kontor, för hittills har det varit mer effektivt att bara visa varandra hur saker och ting 
går till eftersom de är så få animatörer fortfarande. 

Dock tycker Eric att det borde finnas fler dokumenterade guides, för det skulle underlätta 
framtida samarbeten med kontor och i fall nya anställs.

Grin använder sig huvudsakligen av Wikipedia och SVN för sin dokumentation. 
Programmerare använder överlag wikipedia, medan andra discipliner använder sig av SVN. 
Eric vet inte riktigt varför, men han tror att det har med externa samarbeten att göra. Om ett 
manus eller en guide ska skickas ut externt är det lättare att maila över ett dokument i form av 
en separat fil, än att skicka en länk till wikin. Dessutom ska wikin bara vara tillgänglig internt 
på Grin. 

Dokumentationen är tillgänglig till alla i produktionen för ett specifikt spel. Dock finns det 
hemliga dokument som, till exempel bara producern och chefen har tillgång till.

Namnkonventionen på Grin i göteborg har fram tills nu varit lite luddig. De har kört efter 
programmerarnas krav. De har en standard för spelet och en standard i arbetsfilerna. Hittills 
har det varit krångligt, men exceldokumenten är till stor hjälp i detta sammanhang. 
Namnkonvention ska styras upp mer på företaget.
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Det fungerar bra annars, men det är svårt med tanke på att man inte kan ha hur långa namn 
som möjligt i motorn (?). Fungerar inte lika bra för utomstående (exempelvis andra Grin 
kontor) på grund av samma anledning. Längdbegränsningen kan göra så att ett filnamn till 
exempel blir: RUN_NT_CR – och det är givetvis svårt för en utomstående att förstå vad det 
ska betyda utan beskrivning. Det är här exceldokumentet kommer in!

Roller och pipeline
Nedan följer lite information om hur rollerna är uppdelade på företaget, och hur deras 
pipeline ser ut, också med hänsyn till motorn de jobbar mot.

En technical artist finns i Göteborg. Han fixar allting som har med technical art issues att 
göra. Det är inte bara inom animation, utan också t ex texturer som flimrar. 

De gör inga riggar själva, eftersom motion builder fixar en hel del åt en (lägger in kontroller 
etc). Det finns också möjlighet att skala om riggen, i fall motion capture skådespelaren är 160 
och karaktären i spelet är 180. Då ställer man riggarna bredvid varandra och plockar 
information med hänsyn till egen begränsning: för att t ex undvika att armar går in i kroppen 
på karaktären och liknande. Denna process fungerar bra.

Animatörerna kan gå in och fixa riggens funktioner själva om de måste och om det handlar 
om små saker. Ibland får de ta krångliga vägar runt problemen på grund av att motion bilder 
inte har samma funktioner som andra 3Dprogram som t ex Maya.

Animatörer på Grin jobbar inte med partikeleffekter. Det finns 3 st anställda på Grin som bara 
jobbar med specialeffekter så som vatten, eld, explosioner etc.

Eric har svårt att svara på hur många personer som ingår i pipelinen från idé till att 
animationen är inne i spelet eftersom han kom in i företaget precis efter prototyparbetet. Men 
han kan tänka sig att det ser på ett ungefär ser ut så här: Design-> Art Direction -> Concept 
Art - > Modellering (?) - > Animationslead (som diskuterar fram processen). 

Det finns oftast en tanke bakom konceptet från början. På grund av detta så går det att 
animera tempfiler redan i tidigt stadium. Så länge det är en människoliknande varelse så är det
lätt att göra tempfiler. Att visualisera och tänka sig en figurs rörelsemönster testat alltså redan 
i prototypfasen.

Vissa saker kan ändå i slutändan få göras om. Det är sånt man får räkna med, hur mycket man 
än planerar. Det händer alltid. Men det är ändå viktigt att arbeta iterativt.

På Grin har de en så kallad in house motor, vilket innebär att den utvecklats inom företaget. 
Den kallas för Diesel. All kunskap om motorn finns inom teamet på företaget, det gör så att 
om man har problem så kan man alltid få svar väldigt snabbt om hur man löser problemet. 
Om det inte finns någon lösning på det så måste de som utvecklar motorn sättas på den 
uppgiften. De har ett separat motor-team i Stockholm. Programmerarna i Göteborg jobbar inte 
på motorn utan jobbar enbart på spelet. 

Även om det är smidigt att ha en in house motor så kan det hända att de som jobbar med 
motorn också gör en ändring som ställer till med problem och pajar allt. Det kan ta ett tag att 
åtgärda. Det kan handla om att nya funktioner pajar, eller gamla slutar att fungera när de 
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uppdaterats. Detta bidrar till ett stopp i att lägga in nya saker i spelet, men det går så klart 
fortfarande att fortsätta jobba lokalt på sin egen dator.

Men bortsett från detta är det väldigt smidigt att ha en motor in house eftersom det är lätt och 
går fort att få fram lösningar på tekniska problem.

Animation
Eric berättar lite om vad för program animatörerna använder och hur processen ser ut när 
rörelser spelas in med motion capture.

Animatörerna på Grin använder sig av Motion Builder men har nyligen börjat använda sig av 
Maya. Anledningen till att Motion Builder används är att det programmet är utvecklat 
huvudsakligen för att underlätta motion capture-bearbetning. Grin använder sig till större del 
av Motion Capture.

Motion Builder är annorlunda jämfört med Maya på många sätt, men det går snabbt att sätta 
sig in i det. Programmet har många funktioner som är speciellt bra i motion capture 
bearbetning som maya inte har, samtidigt som programmet saknar funktioner som skulle vara 
lättare och mer effektivt att använda i Maya.

Motion Builder är ett program som inte är så välanvänt av många, och det är därför svårt att 
hitta lösningar på till exempel forum på Internet. Anledningen till detta är förmodligen att 
motion capture fortfarande är en dyr teknik, och det finns inte många privatpersoner som sitter 
hemma och experimenterar med det. 

På Grin används huvudsakligen motion capture tekniken när det gäller animation, men det 
varierar från projekt till projekt. I Terminatorprojektet spelades alla humanoida karaktärers 
animation in med hjälp av motion capture och bearbetas sedan noggrant för att kunna passa i 
spelet. De icke humanoida karaktärerna animerades för hand. Det är således på ett ungefär 
85%-90% av alla animationer som spelas in med motion capture först, och resterande 
animeras helt och hållet för hand. 

Motion capture data kräver mycket efterarbete, även om det är inspelade rörelser. Det finns 
mycket att rensa upp innan animationerna kan användas i spelet. Exempel på saker som måste 
rensas upp är att det blir ”ryck” i motion capture datan, eller att kroppen ser onaturlig ut i 
hållningen eftersom skådespelaren kan vara annorlunda byggd jämfört med skelettet. Det som 
är smidigt med Motion Bulder vid upprensning av motion capture data är att du, precis som i 
Photoshop, använder dig av lager. Originaldatan finns i lagret längst ner, medan dina 
ändringar bara byggs på lager ovanpå. Detta gör det enkelt att gå tillbaka i fall du behöver 
återgå till originaldatan om du ändrat för mycket.

Innan en motion capture session så skrivs listor på allt som de tror kommer att behövas men 
det läggs även till saker live vid inspelningen. Det finns alltid en plan. Till exempel att en 
karaktär är kaxig, ängslig och medveten om sin omgivning. Detta förmedlas till skådespelaren 
vid sessionen. Skådespelarna får inte materialet innan sessionen, allt sånt sker på plats (?? 
Storleaden i stockholm sköter det?). 

Efter inspelningen kommer en bearbetningsperiod där klipp sållas bort. Under denna period 
tas vissa klipp vidare, ungefär 4 av 10 kommer med i nästa fas. När dessa är utvalda levereras 
de från motion capture sessionen och de kommer i form av en pinnfigur/skelett. Under denna 
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fas granskas klippen, deras användbarhet och vad som måste göras för att de ska fungera: 
springer de rakt? Hur är hållningen? Hur håller de fingrarna?

Det som är viktigt att tänka på är att dokumentera alla extrarörelser som görs under session. 
Annars är det lätt att man tappar bort dem i mängden. Det är väldigt bra om man får med sig 
videofilm från motion capture-sessionen, för då kan man jämföra 
dokumentationsbeskrivningen och videofilmen och se vilka klipp som är vilka. Det 
underlättar urvalsprocessen.

Eric har inte gjort cinematics i motion capture, men i vanliga fall utgår de från manus och 
storyboard.

Det finns ingen ansiktsrigg för motion capture, men de har testat ett system där det finns 
fördefinierade blend shapes som automatiseras från ljudklippet. Det brukar se väldigt lustigt 
ut och behöver redigeras efteråt.

Reflektion
Eric är nöjd med pipelinen och underhåll av pipelinen till den mån det har fungerat men anser 
att allting kan bli bättre, speciellt när det gäller dokumentation. Även om man är på samma 
företag, fast på olika kontor, så är det väldigt lätt att missförstå varandra. I fall då alla 
animatörer kanske behöver samarbeta kontoren emellan skulle det verkligen behövas 
tydligare dokumentation för att effektivisera arbetet. Detta eftersom kontoren har någorlunda 
olika arbetsstruktur.

På Grin kommunicerar de mycket via Skype, med skrift, och det kan därför lätt bli 
missförstånd. Det är alltid bäst att träffas för att lösa problem, det är mer effektivt och 
missförstånd undviks eftersom det alltid finns en undermening i kroppsspråk trots allt. 

Eric säger att det är svårt till en början att få alla att följa en struktur/standard. Det ligger 
mycket arbete bakom att organisera listor och mallar och få dem att fungera. Som exempel så 
var det svårt att få alla att följa och fylla i hans olika exceldokument till en början. Alla 
behöver verkligen följa dessa listor i punkt och pricka, annars får leaden städa upp efter de 
andra. Allt sådant fungerar bättre nu och de andra har lärt sig att uppskatta det, att listorna 
underlättar. Men det kan så klart fortfarande bli bättre. 

Erics största tips är att man ska lära sig excel och skriva listor det programmet. Det är lätt att 
få en tydlig översikt, och också räkna ut hur mycket som är kvar att göra i projektet relativt till 
hur mycket tid som är kvar. Eric använder sig mycket av formler och färgkodning. 

Erics Slides och Guides som lärare på DSU
Erics guides och powerpointslides tyckte jag som elev var väldigt pedagogiska och bra som 
stöd både innan och efter föreläsningar. Jag frågade därför om det fanns någon pedagogisk 
tanke bakom dessa.

Tanken bakom just powerpointsslidsen var att de skulle bli en aptitretare, och att eleverna 
själva skulle söka sig vidare genom källorna för att lära sig mer. Det var även viktigt att inte 
skriva allt för ordagrant i slidesen eftersom det kan leda till att elever i stället inte 
uppmärksammar/antecknar det som sägs på föreläsningen och ibland till och med inte går på 
föreläsningen om slidesen läggs upp på kurshemsidan innan. 
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Guidsen fanns mer som självstudie, eftersom allt inte gick att ha med på föreläsningar. Det 
skulle dessutom bli för mycket att anteckna. De var ett litet knep att få studenter att studera 
lite själva. Enligt Eric så lär man sig som bäst när man studerar, experimenterar och utforskar 
själv: det sitter längre än om en lärare eller kompis hela tiden pekar på vad man ska göra eller 
var man ska klicka. Detta känner Eric med tanke på sin egen studietid, då han lärde sig det 
mesta inom 3D genom att studera själv efter en väldigt grundläggande kurs: en kurs som 
liknande Introduktion till 3D-modellering som han själv undervisade på Högskolan i Skövde.

I övrigt har Eric läst en kurs för undervisning, men det var inte någonting han gjorde innan 
han blev lärare på DSU, utan det gjorde han något år innan han slutade som lärare. Det tyckte 
han var bra eftersom han hade mer kött på benen och kunde jämföra med sig själv och kursen 
vad som fungerat och inte hade fungerat i praktiken när det gällde att lära ut.

Allmänna frågor
Jag undrade lite om Erics allmänna uppfattning och erfarenhet när det gällde pipeline  /  
dokumentation som lärare kontra spelutvecklare.

Dokumentations- och strukturtänkandet kom när Eric jobbade som lärare där han tog som 
vana att dokumentera i princip allting. Det fanns ett stort behov att hålla koll på saker och ting 
för att effektivisera arbetet, därför föll det sig naturligt att börja skriva excelark för att få 
överskådlighet och för att kunna automatisera visst arbete. 

Eric har även jobbat på spelprojektet Headhunter 2 :Redemption (2003) en relativt kort tid 
eftersom han kom in i slutet av projektet. Han kom inte i kontakt med någon dokumentation, 
men de använde sig av Alienbrain (versionshanteringsprogram?) i projektet. Förutom att hans 
första dagar på företaget var smått förvirrande, då han fick lov att bygga ihop sin egen dator 
av datorskrot, så hade de andra i projektet väldigt bra koll på vad som behövde göras. Eric var 
dock inte så delaktig i själva planeringen.

På Terminatorprojektet på Grin var allting väldigt uppstyrt. Det fanns tydliga datum och 
riktlinjer och planeringen fungerade jättebra. De delade upp arbetet i fokusgrupper där en 
grupp fick en specifik funktion eller fiende. Alla hade en varsin whiteboard där det fanns 
olika spalter för uppgifters status: ska göras, påbörjade, klara och verifierade. Det var därför 
lätt att se om någonting saknades och också lätt att sätta upp nya post-it-lappar om nya 
funktioner eller uppgifter blev aktuella. Man kan säga att det är som ett IRL exceldokument. 
Det är väldigt lätt att följa upp.

Som elev på högskolan i Skövde har jag sett hur en del projekt inte ägnat sig åt planering fullt 
ut och inte heller regelbunden dokumentation med argumentet att det tar för lång tid. Dock 
har dessa projekt väldigt ofta inte fått ut det de velat av projekttiden.

Enligt Eric så var det  tydligt och uppenbart att de projekt som tog sig tid i början att planera 
och sätta upp ramar för projektet alltid fick bäst resultat. Med en stadig planering fanns det 
sällan moment under projekttiden där arbetsmoralen sjönk, eftersom alla hela tiden visste vad 
de skulle göra. I fall då planering och struktur saknades kunde det hända att uppgifter kom i 
fel ordning: någon modellerar en karaktär innan design och koncept är klart eller liknande, 
och modellen måste sedan skrotas; arbetstid försvinner. 

Eric citerar en viktig insikt från en programmerare på DSU: 



Karin Rindevall                           Reflekterande rapport till examensarbete i medier, VT 2009

37

”Spelprojekt 2** är precis som spelprojekt 1*, fast med fem veckors extra utveckling”. 

Han menar att det är viktigt att planera för helheten i stället för att tänka att fem extra veckor 
betyder dubbelt så mycket funktioner, dubbelt så mycket spel. 

* Spelprojekt 1 – en kurs som omfattar ett spelutvecklingsprojekt om 5 veckor på helfart.
** Spelprojekt 2 – en kurs som omfattar ett spelutvecklingsprojekt om 10 veckor på helfart.

Eric tycker att spelutvecklingsprojekten på Högskolan i Skövde är ett ypperligt illfälle att lära 
sig att planera och också vara professionell. Eleverna hamnar ofta i samma grupp med nära 
vänner, och då är det extra viktigt att lära sig att våga sätta gränser och säga ifrån: vara 
professionell.
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Bilaga 3 – Intervju med Lisa Lenkel

Renskriven intervju i löpande text
Lisa Lenkel, lead grafiker på projektet Testament
Skriftlig intervju
Intervjuad: 20090407
Renskrivet 20090419

Allmänt om projektet
Jag frågade Lisa allmänt om spelprojektet och deras grupp.

I Testament-projektet är de totalt åtta stycken, varav tre stycken är grafiker.

Kommunikationen i projektet hanteras till största delen muntligt via möten och samtal. De 
använder sig av listor och dokument som alla kan komma åt som stöd. Det kan bland annat 
handla om planeringslistor och storydokument. 

Eftersom grafikerna är en liten grupp och är väldigt tighta sker kommunikationen mellan 
grafikerna på en ganska enkel, muntlig nivå eller via små möten där alla tar upp olika problem 
och lösningar. Precis som i hela gruppen använder grafikerna sig även av listor och dokument 
för att skriva ned vad som de bestämt. Detta kan handla om animationsbestämmelser och ”att-
göra-listor”.

I testamentprojektet har de inte samma dokumentstruktur eller standard mellan disciplinerna, 
och inte heller samma arbetssätt/pipeline. Detta på grund av att de har väldigt olika sorts 
uppgifter.

Lisa säger att någonting de har saknat är strukturerade möten. Det är något som de dock 
bestämde att ha på regelbunden basis, men det är ingenting som de har lyckats följa under 
exjobbsperioder. I stället för att ha regelbundna möten har de i stället kallat på möten när det 
behövts. T ex om det finns något specifikt problem eller ämne att diskutera.

Dokumentation
Jag har frågat Lisa om hur dokumentationen och underhåll av dokumentationen ser ut på 
Testamentprojektet.

Testamentgruppens grafiker brukar dokumentera arbetet i form av listor och guides. Exempel 
på dessa är: planeringslistor, guider för animation, prioriteringslistor och ”att göra listor”. När 
de skriver dessa dokument använder de sig av Microsoft Word, Wordpad och Notepad. 

De har ingen speciell standard på dokumentationen utan skriver den på känsla. 
Användningsområdena för dokumenten är bestämmelse- och planeringsdokument. De lagrar 
sina dokument på versionshanteringsprogrammet SVN och använder sig även av analoga 
listor uppsatta på väggen. Dokumenten är tillgängliga för alla i projektet. Alla har tillgång till 
att ändra dokumenten men ändringarna ska ske via leadsen.
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Listor som skrivs specifikt för animation är ett dokument med animationsbestämmelser där 
det står hur långa olika typer av cykler ska vara och andra tekniska detaljer som hur många 
ben varje vertex högst får vara skinnad till. De har även listor över vilka cykler varje karaktär 
ska ha.

Lisa säger: 
Namnkonventionen vi grafiker använder i Testament är namn och numrering. Alla filer som 
hör till ett objekt ska ha samma namn. Vissa objekt kräver även kategorisering för att 
underlätta för alla som ska jobba med filerna. Vid kategorisering ska underscora användas. 
Mer specifik än så är inte vår namnkonvention.

Ex1: josef01
Ex2: egy_house04 

Namnkonventionen gäller disciplinvis. Grafiker har alltså ovanstående 
namnkonventionssystem.

Arbetsfilerna använder inte alltid namnkonventionerna. Det är viktigast att filerna i spelet 
följer namnkonventionen.

Lisa säger att det är svårt att komma på den ultimata namnkonventionen från början, vilket 
gör att den oftast ändras med tiden. Detta har för dem lett till att namnkonventionerna inte 
fungerat till 100%, men det har ändå underlättat. Nackdelen med att arbetsfilerna inte alltid 
följer namnkonventionerna är att det är svårt att arbeta med andras arbetsfiler. De håller dock
på att införa en mappstruktur med sorterade originalfiler med rätt namnkonvention för att 
undvika detta problem.

Roller och pipeline
Nedan följer lite information om hur rollerna är uppdelade i Testamentgruppen, och hur 
deras pipeline ser ut, också med hänsyn till motorn de jobbar mot.

Testamentgruppen har inte någon tech artist. De har inte heller någon som jobbar enbart med 
animation, utan de hjälps åt. Arbetet bakom animation och riggar sker ganska evolutionärt 
genom att följa de bestämmelser de har satt upp och så ändrar de på sådant som de upptäcker 
fungerar mindre bra längs vägen.

De har inte någon som specifikt jobbar med partikeleffekter. Det är samma sak som ovan att 
alla kan jobba med det. De använder sig av deras motors system för partiklar.

Pipelinen från koncept till att en animation finns i spelet ser ut på detta sätt i Testament. 
Koncepten tas fram för att visualisera karaktärernas personlighet och utseende. De tar inte 
fram några särskilda animationskoncept, men vi har användning av koncepten i 
animationsfasen i och med att man kan få inspiration till rörelsemönster från dem. Efter 
konceptfasen tar en modellerare och texturerare över och efter det kommer riggning, skinning 
och animation och till sist exportering. Ungefär 2-3 personer ingår i denna pipelinekedja.

De har rörelsemönster i åtanke när de konceptar och modellerar, och idéer som de senare 
använder kan uppstå, men det är inte det de prioriterar högst vid skapandet av koncept och 
modell. 
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Testamentprojektet använder sig av Maya när de animerar. När de exporterar animation 
använder de sig av motorns exporter samt plugins. De återanvänder animation på fler 
karaktärer i ganska stor utsträckning.

Testament har en motor som gjorts av en programmerare som jobbade i gruppen de första 20 
veckorna. Detta tycker Lisa är positivt. De har fått tillgång till bra fungerande exporterare och 
modelviewer. Grafiker kan göra mycket själva utan att behöva en programmerare. Om 
problem uppstår är det också väldigt smidigt att fråga programmeraren som skapat motorn. 
Motorn har med tanke på detta varit ganska anpassningsbar.

Reflektion
Lisa är nöjd med hur pipelinen och underhåll av pipelinen ser ut i gruppen men tror att de 
skulle kunna bli ännu mer effektiva om de hade en ännu mer strukturerad pipeline.
Hon tror att just underhållet av pipelinen skulle kunna bli bättre. Om en ändring behövs göras 
skulle vi behöva genomföra ändringen ordentligt och jag och de andra leadsen skulle kunna 
vara tydligare med dessa ändringar och bestämmelser.

Lisa säger att det viktigaste att ha i åtanke är att använda sig av sunt förnuft och utforma 
kommunikationssätten så att det blir så lätt och tydligt för alla som möjligt. Att ha mycket 
dokumentation är bra, men hon tror också att det är viktigt att kommunicera mycket muntligt. 
Det blir lätt att dokument bara ligger och skräpar i någon mapp och inte kommer till 
användning. Lisa tror också att det är viktigt att vara tydlig med beslut som tas. Det är lätt att 
någon bestämmer något och så skrivs inte detta ned eller förmedlas till alla i temat. Därför är 
det bra med möten där man klargör olika beslut tydligt för alla och att man dessutom skriver 
ned sådant som bestäms.

Allmänna frågor
Jag undrade lite om Lisas allmänna uppfattning och erfarenhet när det gällde pipeline  / 
dokumentation som student på DSU.

Lisas allmänna uppfattning är att pipeline och dokumentation har varit väldigt nedprioriterat i 
spelprojektgrupperna på dataspelsutvecklingsutbildningen. Det beror nog på att spelprojekten 
pågår under en ganska kort period och inte är tänkta att fortsätta efter kursernas slut. Det blir 
då mindre viktigt med en strukturerad pipeline (även om det skulle underlätta mycket). Det är 
lite synd eftersom det är viktigt och bra att kunna.

Lisa tycker att det vore bra om utbildningen kunde fokusera lite mer på dokumentation och 
pipelineutveckling för att det anses vara någonting som saknas. 

Hon tror också att den enkla anledningen till varför det prioriteras bort av elever och andra 
dataspelsuvecklare är att det är en brist på kunskap och erfarenhet. Inom spelutveckling kan 
hon tänka sig att andra kunskaper värderas högre. Sedan är det ju ganska tråkigt med 
dokumentation jämfört med annat i spelutveckling, och det håller säkert de flesta med om. 
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Bilaga 4 – Intervju med Jenny Hannula

Renskriven intervju i löpande text
Jenny Hannula, animatör på Bortbyting i Kiruna
Intervjuad: 20090408
Renskrivet 20090420

Jenny som student på utbildningen på DSU
Jag frågade Jenny om hennes utbildningsår på Dataspelsutvecklingsutbildningen i Skövde. 
Hon gick där år 2003-2006.

Det var ett tag sedan Jenny gick på utbildningen, men hon har gjort sitt bästa att försöka 
komma ihåg hur det såg ut de i projektarbeten hon vad med i.

Kommunikation
Jag frågade Jenny om kommunikationen och dokumentationen i spelprojekten hon var med i 
under utbildningen.

Jenny säger att kommunikationen mellan grafiker fungerade bra till och från. Det berodde på 
gruppen som helhet och hur organiserade de var.

Hennes grupparbeten var väldigt varierande. De två första var de väldig få i gruppen (3-4) och 
hade knappt någon dokumentation eller standard mer än ett storyboard att följa. I det tredje 
projektet bestod de av en större grupp med totalt 8 stycken, varav 3 grafiker. Då var det mer 
uppstyltat vad som behövde göras för grafiker och ett schema på vem som skulle göra vad och 
när det skulle vara färdigt. Dessa scheman var i form av listor och skrevs i excel eller word. 
Trots detta var det ganska dåligt uppstyrt med dålig kommunikation mellan grafiker, 
designers och programmerare. T ex: om de fick reda på hur standarder i filsystem skulle se ut 
så fick det reda på det för sent.

Som versionshanteringssystem och ställe att lagra filer och designdokumentation på, hade de 
Alienbrain. Arbetslistorna hade de för sig själva och redovisade en gång i veckan. Annars så 
fanns den mesta av dokumentationen tillgånglig för de som ville ta del av den. De flesta 
kunde ändra på dokumentationen och uppdatera listorna, men det uppskattades inte av 
designers.

Jennys grupper var ganska ostrukturerade, och det bidrog till att grafiker oftast fick gå på 
känn när det gällde namnkonvention och fick därför döpa om filerna i ett senare skede om det 
behövdes. Namnkonventionen var som viktigast i contentfilerna.

Roller och pipeline
Nedan följer lite information om hur rollerna är uppdelade på projekten Jenny var med i, och 
hur deras pipeline såg ut.

De hade en tech artist i spelprojekt 2, det fanns en person som tyckte det var kul och 
förståeligt och fick därför ta den rollen.
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De hade inte heller någon specifik person som enbart jobbade med animation. Jenny menar att 
då hade de inte hunnit bli klara med all grafik i spelet. Dock fanns det nog någon i gruppen 
som tog på sig animationsrollen mer än andra.

Riggarna testades inte speciellt mycket i Maya, eftersom de fungerade felfritt i just det 
programmet. Däremot fick riggen göras om ibland så att den kunde exporteras till spelmotorn.

Pipelinekedjan från koncept till animation såg ut på detta sätt: koncept – modellering –
riggning/skinning (och textur) – animation – export.
Hur många personer som var med i denna kedja berodde på hur många som arbetade på just 
den karaktären. Det kunde variera mellan 2-3 personer. 

Den enda karaktären de hade rörelsemönstret i åtanke när de konceptade var huvudkaraktären. 
Hon skulle kunna kung-fu, och eftersom hon skulle röra sig mycket undvek de långt hår, samt 
stora bröst. De var två tjejgrafiker, så de lyckades faktiskt få igenom ”bröstgrejen”.

Animation
Jenny berättar lite om vad för program de använt sig av.

Jenny säger att de använde Maya under spelprojekten. De återanvände inte någon animation 
eftersom karaktärerna var ganska olika. Det hade sett helt tokigt ut om en gammal gubbe gick 
som en tjej. Däremot hade nog alla människor samma rigg.

Reflektion
Jenny säger att hon tror att man retrospektivt kan säga att pipelinen var katastrofal. Grafiker 
emellan fungerade den hyfsat, men utanför deras väggar blev det nog en hel del kaos.

Hon tror att man hade kunnat styra upp det bra mycket bättre om lead artist (dvs Jenny själv) 
hade varit mer drivande och haft bättre kontakt med designers och programmerare. Eller att de 
hade haft en annan person som lead artist.
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Jenny som animatör på företaget Bortbyting
Jag frågade Jenny om hennes tid på företaget Bortbyting, där hon har jobbat sedan hösten 
2007. 

Allmänt om företaget
Jag frågade Jenny om hur många som är anställda på företaget och hur kommunikationen 
fungerar.

Det är två stycken som är fast anställda i studion. De har varit fyra stycken med fast 
anställning som mest och har datorer för fyra arbetare i studion. 

Kommunikationen fungerar så att de försöker ha ett möte en gång i veckan för att se hur 
arbetet går, men det är inte direkt svårt att kommunicera eftersom alla sitter i samma rum.  
Utöver detta har de också möten när det behövs. 

Dokumentationen är tillgänglig för alla eller blir tillgängliga om det frågas efter den.

Dokumentation
Jag har frågat Jenny om hur dokumentationen och underhåll av dokumentation ser ut på 
Bortbyting.

När de skriver listor och guides så skiftar de mellan att skriva analogt eller i excel. De har en 
specifik standard för listorna. De analoga listorna är veckovisa och uppskattningar av vad de
ska uträtta under en tidsperiod. Excel-dokumenten är tidsrapporter där de även skriver i hur 
många timmar de jobbat med ett projekt (och med vad i projektet).

Jenny säger att de inte har några guides. Hon skriver eller skissar ner det hon behöver veta i 
ett kollegieblock. Detta använder hon sig av för att påminna sig om hur saker och ting ska
vara inställda när saker och ting renderar ut i olika projekt eller hur vissa saker genomförs i 
programmet de använder sig av: Lightwave.

Dokumentationen lagras i pärmar om de är analoga, och de digitala lagras på företagets 
storhårddisk som alla i företaget kommer åt. Alla kan ändra i dokumenten, men det finns 
ingen anledning att ändra i dem.

Deras mappstrukturer för animationsscener brukar se ut så här:
-PROJEKTNAMN
--SCENES
---SC(nummer)
----KL(nummer)
----ev en WIP för gamla filer

Lämpligt är att döpa arbetsfilerna till karaktärens namn och vad den gör. Exempelvis: 
lukasdeppar001.fxs. Alla animationer som de bakar ut för referens brukar få heta ”POO” i 
slutet. 

De jobbar med animationerna i Messiah och exporterar därefter filerna till Lightwave, och
oftast får de då dela upp scenerna i olika lager, så då gäller det att döpa filerna logiskt, 
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exempelvis: SCENENSNAMN_KARAKTAR.lws. Jenny tycker att detta är något som de har 
lyckats bra med i studion.

Mappstrukturen för exempelvis modeller ser likadan ut. De delar upp om det rör sig om props, 
karaktärer, djur osv. Allt för att det ska vara lättare att hitta bland sakerna.

Alla projekt går efter samma standard och struktur. Det är inte något som är per disciplin 
heller: animatörerna och 3D-grafikerna har samma standard och struktur.

Jenny tycker att det fungerar jättebra, så länge alla kommer ihåg att rensa bort de filer som är 
gamla i fall någon annan än en själv ska jobba med arbetsfilerna.

Roller och pipeline
Nedan följer lite information om hur rollerna är uppdelade på företaget, och hur deras 
pipeline ser ut.

Jenny säger att de för tillfället är två 3D-grafiker, varav en är en senior som gör allt, och 
dessutom konceptar, och den andra är junior som koncentrerar sig på animation och ibland 
modellerar och riggar enklare props. De har även haft en 2D-artist som bara jobbat med 
bakgrundbilder och viss koncept art.

Arbetet bakom riggar är något som seniorgrafikern får stå för, och de testar och fixar buggar 
efter hand som de animerar. Rigging och skinning i Messiah är väldigt smidigt dock, så det är 
lätt att ändra småfel i riggen i efterhand. Du behöver exempelvis inte skinna om karaktären.

Så här ser pipelinen på Bortbyting ut på ett ungefär:

Manus – concept art – modellering/riggning – storyboard – animation (och 
bakgrundsskapande) – ex extra piff i Lightwave (partiklar) – rendering – eventuell uppiffning 
av renderat material – compositing i aftereffects – filmklipp i premiere.

Denna kedja kan variera mellan 1-3 personer, beroende på projekt.

Det finns oftast mycket tanke bakom karaktären och hur den ska se ut för att kunna röra sig på 
bästa sätt och ändå se tilltalande ut. Det finns nog alltid en tanke bakom ungefär hur 
karaktären i fråga ska röra sig. Exempelvis brukar seniorgrafiken ofta posera karaktären i en 
pose som representerar den väl och Jenny brukar försöka följa den känslan när hon animerar 
den karaktären.

Jenny tycker att deras arbetssätt fungerar förhållandevis bra, även om hon ibland får lite att 
göra då hon inte kan göra alla uppgifter som seniorgrafikern gör, så det kan ibland bli en 
flaskhallseffekt.

Animation
Jenny berättar lite om vad för program animatörerna använde.

De använder sig av programmet Messiah när de animerar, Lightwave till modellering, 
partiklar och rendering.
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De använder sig väldigt sällan av cykler. Ibland kan det hända att det används när fötterna inte 
syns på karaktärerna.

De har inte använt sig något av motion capture, utan använder sig i stället av referenser: på sig 
själva i rörelse eller youtube-klipp. De har inte använt sig av någon regelrätt rotoscope-teknik 
eller motion capture.

När de skriver manus så skriv det efter en standardmall. De räknar med att det är en minut per 
sida, på ett ungefär. 

Tecknade storyboards gör de till längre filmer, men kortare filmer sätter de upp grundposer på 
karaktärerna och renderar ut i stillbilder som de sedan ljudlägger. Det senare är det smidigaste 
tillvägagångssättet, tycker Jenny, då man direkt ser vad som fungerar eller inte och så får de 
kameravinkeln redo för 2D-grafikern så att han får en mall att gå efter när han ska måla 
bakgrunden.

När de animerar ansikten kör de uteslutande med blendshapes.

Deras grafiska stil och personlighet/image är utifrån chefen på företagets personliga 
tecknarstil Tanken är att allt ska se ut som 2D-animation, vilket gör att figurerna blir ganska 
enkla i formerna. De använder sig av lite olika renderingsmetoder i varje projekt, vilket leder 
till att de olika filerna får lite olika utseenden. Det beror helt på känslan de vill uppnå med 
filmerna.

Allmänna frågor
Jag undrade lite om Jennys allmänna uppfattning och erfarenhet när det gäller pipeline  /  
dokumentation som spelutvecklare och filmskapare.

Jennys allmänna uppfattning och erfarenhet när det fäller pipeline och dokumentation i 
dataspelssammanhang på hennes utbildning är att det verkar som om det blir bättre för varje 
år som går. Hon var en av de första studenterna på utbildningen och tror att hennes och de 
närstående årskullarna fick prova sig fram hur arbete i projekt går till. Hennes intryck är att 
spelprojekten på utbildningen blir bättre och mer seriösa för varje ny årskull. 

Hon är lite osäker på hur det såg ut för andra projekt på DSU när hon gick där, men hon 
tycker att det verkade som att dokumentationen var lite bristfälliga på sina ställen och säkert 
kunde ha varit mer specifika. Nu när hon jobbar med åt film- och TV-branschen kan hon säga 
med säkerhet att dokumentation såsom manus, bildmanus, listor på vem som gör vad är 
superviktigt eftersom de har som krav på att producera en minut animation var per månad för 
att budgeten ska gå runt. Liknande scenarios finns trots allt i spelbranschen. 

Jenny säger att det självklart finns möjlighet till mer dokumentation även på hennes företag, 
men eftersom de fortfarande är ett så litet företag och de jobbar så nära varandra är det mycket 
enklare att fråga på plats när problem/funderingar dyker upp. Hon tror dock att studion kan få 
lite pipelineproblem om de blir fler grafiker och inte skapar fler guides för rendering och 
dylikt.

Jenny tror att det här med att det finns pipelineproblem kan ju vara att det är en liten kärna i 
gruppen som jobbat med något och de vet precis hur saker och ting ska vara, och för dem är 
det självklart hur saker och ting ska styras. Men om företaget expanderar och får in nytt folk 
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som inte har någon koll på hur saker och ting sköts, och om det dessutom inte finns 
dokumentation, ”för inte behöver man dokumentera självklarheter”, kan det bli problem. Det 
kan säkert vara en an anledning till varför pipelineproblem uppstår i en studio av vilket slag 
som helst. De flesta studios startas väl som oftast av en liten kärngrupp. 

Ett exempel på hur det kan se ut när det kommer nytt folk om företaget inte är 
dokumentationsmässigt förberett på nya anställda är att man helt plötsligt får sätta sig att 
skriva guides. Jenny fick till exempel skriva en guide till deras 2D-grafiker på hur saker 
renderas, eftersom han innan bara fått en muntlig, snabb redovisning. 
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Bilaga 5 – Figurer för pipelines
a)

b)

c)
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Bilaga 6 – Skärmdump från handboken



Karin Rindevall                           Reflekterande rapport till examensarbete i medier, VT 2009

49

Bilaga 7 – Animationshistoria och definition

Historia och definition
Människan har alltid velat illustrera liv och rörelse. Långt innan animationen fanns 
illustrerades liv och rörelse på grottväggarna, i skulpturer och i målningar. Dessa medium 
kunde fånga liv och rörelse i ett givet moment, men inte det som hände innan eller efter. 
Sökandet att sätta liv på ett verk fortsatte och dagen då filmkameran och rullfilm började ta liv 
föddes animationen på riktigt (Thomas & Johnston, 1995).

Innan filmkamerans tid fanns andra sätt att illustrera rörelser på ett liknande sätt. Till exempel 
krukor som på utsidan hade illustrationer av en rad olika poser i en rörelse, och när krukan 
sattes i spinn fanns det en känsla av rörelse. Denna metod liknar stroboskopet, eller det så 
kallade Wheel of Life, som uppfanns 1867. Det var en cylinderformad leksak med ett långt 
papper längs innanväggen som på samma sätt som krukan innehöll en serie med poser i 
rörelse på rad. När denna cylinder vevades igång kunde en rörelse skådas genom ett kikhål
(Williams, 2001).

Mellan 1896 och 1906 skapades det som sägs vara den första tecknade animationen. James 
Stuart Blackton, tecknare för New Yorks tidning, intervjuade Thomas Edison, en uppfinnare 
som under denna tid experimenterade med rörlig bild. Blackton blev tillfrågad av Edison att 
teckna en serie med skisser. Senare fotograferade Edison dessa, vilket är den första gången 
fotografi och tecknad bild slås samman. 1906 släppte de Humorous Phases and Funny Faces 
som innehöll sekvenser av rörlig bild: Blackton hade tecknat ungeför 3000 bilder i denna 
sekvens som sägs vara det första animerade inslaget någonsin (Williams, 2001).

Efter detta följde en rad av exempel av animerad film. Gertie the Dinosaur (1914), the 
Sinking of the Lusitania (1918), Steamboat Willie (1928) och Flowers and Trees (1932). 
Steamboat Willie var den första tecknade filmen som hade synkroniserat ljud till och Flowers 
and Trees var den första tecknade filmen i färg. Efter detta kom Disneys Snow White and the 
Seven Dwarfs, den första tecknade långfilmen, följt av Dumbo, Bambi och Fantasia. Denna 
tid sägs vara the animationens gyllene år (Golden Age) (Williams, 2001).

Kvinnligt och manligt i animationsbranschen

I boken the Illusion of Life (1995) finns kvinnor nämnda men majoriteten av animatörerna 
som nämns i boken är män. Det räcker med att bläddra igenom boken och studera alla 
historiska fotografin på stora animatörer för att se tendensen att de första största animatörerna 
var män. Kvinnor hade svårt att få jobb i animationsbranschen. Se bilden på nästa sida som 
visar ett avslagsbrev från Disney 1938, publicerad i New York Entertainments webbsida 
(2007). Tillgänglig på Internet:
http://nymag.com/daily/entertainment/2007/07/disney_animation_1938_no_girls.html

I dag går det att se en tendens av fler kvinnor i animationsbranschen genom att studera nya 
filmers sluttexter, även om männen fortfarande dominerar listorna. Se Bilaga 8 som består av 
sluttexten av Wall-E (Pixar, 2008) där jag har markerat alla kvinnor med gult.



Karin Rindevall                           Reflekterande rapport till examensarbete i medier, VT 2009

50

Från: 
http://nymag.com/daily/entertainment/2007/07/disney_animation_1938_no_girls.html
http://www.flickr.com/photos/polaroid/632255233/
Hämtad: 2009-03-13
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Bilaga 8 – Sluttext från Wall-E
Gulmarkerat = kvinnor. Gråmarkerat = osäkert.

End Credits – Animators
Simon Allen .... additional animator 
Simon Allen .... crowd animator 
Dovi Anderson .... crowd animator 
Alan Barillaro .... supervising animator 
Rodrigo Blaas .... animator
Adam Burke .... animator
Andrew Cadelago .... layout artist 
Shaun Chacko .... animator
Louis Clichy .... animator
Brett Coderre .... animator
Don Crum .... animator
Arik Ehle .... crowd animation lead 
Doug Frankel .... animator
Curran W. Giddens .... fix animator 
Kearsley Higgins .... layout coordinator 
Mark Cordell Holmes .... computer graphics artist
George Hull .... visual development artist 
Steven Clay Hunter .... supervising animator 
Guilherme Sauerbronn Jacinto .... animator
Nancy Kato .... animator
Patty Kihm .... animator
Ken Kim .... animator
Robert Kinkead .... layout artist 
Todd Krish .... animation simulation artist 
Bruce Kuei .... animator
Jaime Landes .... animator ((oftast ett tjejnamn)
Holger Leihe .... animator
Angus MacLane .... directing animator
Michal Makarewicz .... animator
Steve Mason .... animator: additional animation
Ted Mathot .... story artist 
Paul Mendoza .... animator
Sarah Mercey-Boose .... animator
Victor Navone .... animator
David Park .... animation coordinator 
Sukwon Park .... layout artist 
Jeff Pidgeon .... story artist 
Amber Rudolph .... animator (as Amber Martorelli) 
Brett Schulz .... animator
Bob Scott .... animator: end titles
Mark Shirra .... layout artist 
Raphael Suter .... animator
Rob Duquette Thompson .... animator
Kristoff Vergne .... animator
Bob Whitehill .... layout artist 
Stephen L. Wong .... crowd animator 
Kureha Yokoo .... animator
Tom Zach .... fix and additional animator 
Ron Zorman .... animator

Hämtad från [2009-05-06]: http://www.imdb.com/title/tt0910970/fullcredits#cast


