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Sammanfattning 
 

Uppsatsen är en reflekterande uppsats som behandlar ett verk som har skapats inom ramen för 
examensarbete i medier vid Högskolan i Skövde. Verket består av en kortfilm med 3D-element 
som interagerar emot en bakgrund som består av stillbilder ifrån den verkliga världen. Texten 
inleds med idén bakom verket och de mål som har satts upp för arbetet. Efter det ges en kort 
introduktion av den kontext som behandlar bakrundshistorien till filmen och dramaturgi och 
filmskapande begrepp som verket är avsett att behandla. Därefter följer reflektioner kring hur 
slutresultatet blev jämfört med målsättningen. I uppsatsens analysdel behandlas sedan verket 
utifrån en setförteckning som presenterar de miljöer som förekommer i verket samt en reflektion 
om hur jag tänkte angående detta. Därefter kommer en analys hur bild och form har använts för 
att uppnå en viss effekt samt en redovisning av de arbetsmoment som har ingått i framställandet 
av kortfilmen. Slutsatsen som sedan presenteras i rapporten är att mina val och de arbetsmetoder 
som har använts för att skapa en kortfilm som skall roa och väcka eftertanke har fungerat väl. 
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1 Inledning  
 
Som examensarbete bestämde jag mig för att förverkliga en idé om en kortfilm jag 
haft under en längre tid. Jag ville använda mig av de kunskaper jag skaffat mig 
under åren vid högskolan i Skövde och skapa något utifrån mina egna idéer till en 
färdig fristående produkt. Idéerna kretsade kring en 3D-karaktär som interagerar 
med verkliga människor och får dem att agera utefter hans önskemål. Grunden för 
arbetet skulle bygga på mina kunskaper i 3D-modulering samt i filmvetenskap. 
Redan från början var jag fast besluten att göra allt på egen hand då jag ville sätta 
en egen prägel på filmen samt att jag ville slippa vara beroende av någon annan då 
jag förverkligade min egen vision om hur jag ville ha min film – även om jag i 
många fall saknade kunskapen angående vissa element i filmskapandet. För att 
hinna med de mål jag satt upp för mig själv så skalade jag ner arbetet på vissa 
områden och fokuserade helt på de saker som verkligen var nyckelfunktionerna i 
det dramatiska berättandet i min film och det som gav störst slagkraftighet i 
berättelsen fick vara kvar. Det som jag fördjupat mig mest i är animation och 
karaktärernas ansiktsuttryck för att skapa de uttryck och känslor som mitt manus 
krävde och timingen mellan animationerna och scenerna.  
 

Mitt mål var att skapa en kortfilm med en början, mitt och ett slut så därför satte 
jag aldrig upp några fasta tidsramar utan jag jobbade kontinuerligt utefter mitt 
storyboard utan att betrakta hur lång/kort filmen blev, en vision som aldrig 
ändrades genom arbetet. Filmens tema är av den vardagliga sorten fast ur en mer 
parodisk synvinkel. 3D karaktären skulle vara den mest levande karaktären i den 
”verkliga” världen som mest består av schabloner och sterila och tråkiga 
byggnader.  
 

En bit in i arbetet bestämde jag mig för att inte använda mig av filmat material i 
bakgrunderna utan istället använda mig av stillbilder. Detta för att känslan av en 
parodi på den verkliga världen skulle bli mer påtaglig och möjligheten att 
kontrollera filmen och dess sinnesstämning blev mycket enklare och mer 
slagkraftig. På så sätt skapades en bestämd skillnad mellan 3D-karaktären och 2D-
bakgrunden som gynnade min grundidé - bakgrunderna/människorna blev således 
de rörelsehindrade elementen medan Cog/Huvudkaraktären blev en slags motpol 
till bakgrunderna som förde handlingen framåt. Som riktmärke och inspiration för 
detta har jag använt mig av ett inslag i spelet ”Grim Fandango”(Lucas Arts, 1998), 
speciellt det partiet då spelets huvudperson beger sig till ”The world of the living” 
och den världen (vår värld) består helt av bisarra utklippta bilder. Personligen så 
tycker jag om den estetik som de platta 2d bakgrunderna kontra 3d karaktärerna 
gav tillsammans även om det var en utmaning att få det att ”fungera” tillsammans 
emellanåt.  
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2 Problemställning och mål  

2.1 Idén 
 
Min idé var att skapa en kortfilm om en 3D karaktär som interagerar med riktiga 
skådespelare genom att viska saker i deras öron. Huvudkaraktären heter Cog och 
han spelar rollen som vårt samvete eller mer den inre röst som vi nästan aldrig 
lyssnar på. Cog ska agera framför en ”verklig” bakgrund men då Cog ska te sig 
vara osynlig för människor så ska ingen speciell synkronisering mellan de båda 
medierna ske. Kortfilmen lämnar åskådaren betänksam och gärna road på samma 
gång. Filmen innehåller ett ljudspår med musik som finns där för att sätta humöret 
på scenerna, musiken har jag för övrigt valt att prioritera bort på grund av tidsbrist 
så filmen lämnas in med ett temporärt ljudspår och det riktiga ljudspåret ska 
komponeras och läggas in senare när tid finns över. Den färdiga produkten är det 
tänkt att jag ska ställa upp med i diverse kortfilmsfestivaler med samt söka jobb 
med för framtiden.  
 

2.2 Problemställning  
 
Problemställningen för mitt examensarbete är: hur förmedlar jag min idé och hur 
skapar jag de filmiska effekter jag är ute efter med hjälp utav 3D kontra 2D? Jag 
vill framställa en melankolisk stämning i min film som väcker engagemang hos 
betraktaren och som samtidigt skapar parodi på verkliga livet med hjälp utav 
simpla medel. Jag vill skapa ett varsamt porträtt ur den gråa vardagen med 
övernaturliga element samt ge filmen en innebörd med hjälp av symbolik och 
vardagliga föremål. Genom att blanda 2D och 3D-element tänker jag skapa en 
distinkt skillnad mellan huvudkaraktären och bakgrunderna och samtidigt ge 
verkligheten/bakgrunderna ett sterilt och likgiltigt intryck. 
 

2.3 Mål  
 
Filmen är i första hand tänkt som en fristående produkt som kan stå på egna ben 
och som kan roa och engagera utan att lämna några lösa trådar. På grund av att 
nästan alla de områden inom filmskapandet jag använt mig av i mitt arbete varit 
relativt nya för mig så har jag inte lagt så mycket vikt på vissa effekter utan hållit 
mig inom relativt enkla berättartekniker. Jag har till exempel låtit 3D-elementen 
vara oberoende av bakgrunderna vilket betydde att jag inte behövde tänka på någon 
synkronisering mellan 3D- och 2D-element. Kameran har varit fixerad genom hela 
arbetet, jag har på så sätt låtit kameravyn/scenen bestämma hur mycket frihet 
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aktören/aktörerna har haft på scenen och på så sätt även befriat mig ifrån eventuella 
kameraåkningar.  
 

Ett av målen är att få ihop ett flöde och en berättelse som fungerar rent filmiskt och 
dramaturgiskt genom att använda relativt enkla medel. Jag vill att min film ska 
öppna dörrar för de som ser den, de som har egna idéer men som inte tror att de kan 
bygga vidare och få ihop en hel helhet kring en liten idé.  
  

Då det gäller det visuella så vill jag skapa en parodisk version av den grå vardagen 
med återhållsamt animerade människor (stillbilder) där 3D-karaktären/ samvetet 
ska vara den mest rörliga karaktären av de alla och med sin interaktion får han 
saker och ting att hända i vardagen. På så sätt vill jag leka med tanken att den 
verkliga världen då blir den overkliga och de vi ser ur huvudkaraktärens ögon blir 
den verkliga världen. När det gäller helheten så är målsättningen att det färdiga 
verket ska uppnå produktionskvalitet, att filmen håller så pass hög bildstandard så 
att den håller måttet för den dvd-utgåva som komma skall. 
 

2.4 Personlig målsättning 
 
Min personliga målsättning med examensarbetet är att:  
1 Lära mig många nya saker genom att skapa en kortfilm i hög kvalitet från 

början till slut med alla de arbetsmoment som ingår i en sådan produktion.  
2 Speciellt fördjupa mig i animering, ansiktsuttryck och blendshapes samt 

klippning. Dessa moment har därför varit i fokus under arbetets gång.  
3 Få ett slutresultat att visa upp på kortfilmsfestivaler och som jag kan använda i 

min portfolio när jag söker arbete.  
 

2.5 Kontext 
 
Själva grundidén till min film fick jag då jag stod och reflekterade över ett nytt 
telefonnummer i min telefonlista. Numret hade jag fått kvällen innan utav en tjej 
som jag då morgonen efter inte kom ihåg så mycket om. För att göra en lång 
historia kort bestämde jag mig för att inte ringa henne då hon säkert inte var lika 
trevlig som jag kom ihåg henne, jag bestämde mig alltså för att inte lyssna på den 
lilla rösten som sa åt mig att ringa henne. Idén om att den lilla rösten säkerligen var 
en demon ifrån helvetet fick jag redan samma kväll och allt eftersom jag började 
skissa på hur den här demonen såg ut så tog en bakgrundshistoria form i mitt 
huvud. Bakgrundshistorien till Cog är vagt baserad på Todd McFarlanes serie 
Spawn (DC Comics, 1992). De element ifrån serien Spawn som inspirerade mig 
var inte seriens superhjältetema utan kampen mellan gott och ont. Seriens 
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huvudkaraktär står mitt i kriget mellan himlen och helvetet och han har till synes 
blivit general i helvetets armé. Att något som till synes är ont egentligen vill göra 
goda saker och på sätt återfå sin mänsklighet/tända sin gloria var det som 
inspirerade mig ifrån serien Spawn. Jag bestämde mig tidigt för att min film skulle 
vara oberoende av en bakgrundshistoria. Jag ville att min film skulle kunna stå på 
egna ben, här följer ändå en sammanfattning utav den bakgrundshistoria jag skrev 
ner till min grundidé. 
 
Cog föddes i helvetet men hans vistelse där blev inte lång. Han föddes med en 
gloria, visserligen en svart men en gloria likväl. Inom bråkdelen utav en sekund 
blev han förvisad till den hemskaste platsen i universum – jorden. Utkastad ifrån 
helvetet och inte berättigad en plats i himlen var han nu för evigt dömd att flyga 
omkring bland jordens enkelspåriga invånare. Hans öde vilade nu i hans egna 
händer, skulle han försöka få bort sin gloria så att han kunde återvända hem eller 
skulle han på något sätt tända sin gloria och förtjäna en plats i himlen?  
 
Jag ville som sagt skapa parodi med min film och en sökning på ordet “parodi” i 
sökmotorn Wikipedia – den fria encyklopedin gav mig ett passande begrepp att gå 
efter genom hela produktionen. 
 
“a parody is a work that imitates another work in order to ridicule, ironically 
comment on, or poke some affectionate fun at the work itself”1

 
Namnet ”Cog” är både en förkortning på ”Cogito”2 alltså det dramaturgiska ”jaget” 
samt ordet ”cog” som betyder ”kugghjul” på engelska. Ordet har således två 
betydelser som enligt mig passar utmärkt på filmens tema. Då jag ville göra en 
parodi på verkliga livet slutade inte mina försök vid det grafiska utan jag har även 
tagit vara på mina kunskaper i dramaturgi för att även kunna skapa parodi på 
dramaturgiska begrepp. Begreppet ”Deus ex machina”3 har jag tagit fasta på och 
lagt till i min film. Deus ex machina betyder ” en gud från maskinen” på latin och 
brukar appliceras på filmiska ”lösningar” i dramats handling. Detta begrepp brukar 
inträffa vid slutet av en film då allt verkar vara kantat av misär och inget hopp 
finns, som ifrån en klar himmel kommer då denna ”lösning” på det dramatiska 
problemet. Ett exempel på detta finner vi i Stephen Kings roman ”Pestens tid” 
(Stephen King, 1978) då Guds hand dyker upp i slutet och räddar hjälten/hjältarna 
och på så sätt även berättelsen. I Cog så dyker självaste Gud upp i slutet som ett 
slags ”katharsis”4 för publiken och blir därmed filmens Deus ex machina, allt i 

                                                 
1 Resultatet av en sökning på ordet ”parodi” på Wikipedia – den fria encyklopedin 
2 Sjöberg, Dramatik analys, 1999 
3 Aristoteles, Om diktkonsten, 2000 
4 Ett gammalt grekiskt ord som står för ”rening” som brukar användas i dramaturgiska 
sammanhang, Aristoteles, Om diktkonsten, 2000 
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ämne att skapa en parodi på så många plan som möjligt. Människorna i filmen har 
fått ett nerbantat rörelseschema och använder sig endast av överdrivna poser och 
ansiktsuttryck, snarlik den mimik som användes i tidiga stumfilmer så som i 
”Nationens födelse” (D.W. Griffith, 1915) samt Charlie Chaplins samlade verk. Ett 
medvetet val ifrån min sida samt en hyllning till de tidiga filmskaparna och deras 
bildspråk som med enkla medel berättade en komplex historia. 
 

2.5.1 Bakgrunderna/människorna  
 
Jag har försökt att skapa ett sterilt och på många sätt statiskt landskap i 
bakgrunderna. Jag har tagit flera kort på diverse miljöer och därefter klippt ihop 
dem i bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop CS utan att tänka på vinklar 
och ljus som inte stämmer, utan allt har varit medvetet för att skapa en mer ”egen” 
estetik som skulle hamna någonstans mellan realism och surrealism. Detta bidrog 
till att jag vid flera tillfällen fick förvränga kort i bakgrunderna som hade korrekta 
vinklar för att få dem att se skeva ut. Under mitt arbete med bakgrunderna har 
filmen ”Dr. Caligaris Cabinett” (Robert Weine, 1920) varit en inspirationskälla, 
den filmens försök att skapa diverse känslor hos betraktaren genom att använda sig 
av sneda perspektiv och vinklar i filmens sceneri var något jag eftersträvade i mitt 
verk. Grundtanken är att skapa en oberäknelig värld som huvudkaraktären skulle 
kunna forma som han ville med hjälp utav sina val, dessa val ska sedan ge stor 
slagkraftighet i den verkliga världen. Det handlade ofta om en bildbehandling jag 
var bekant med under arbetet men ibland stötte jag på moment jag inte prövat på 
innan, då sådana problem uppstod använde jag mig av bildbehandlingsboken 
Photoshop CS – Bildbehandling (Juha Kaukoniemi, Docendo, 2005). 
 
Jag har valt att ta bort all form av dialog och istället skapa ett mer universellt språk 
som oberoende av nationalitet kan förstås. Jag använde mig av beskrivande bilder 
och ansiktsuttryck för att på så sätt befria mig själv ifrån att vara beroende av 
någon förklarande dialog i filmen. Människorna har, som tidigare nämnts, fått ett 
nerdämpat rörelseregister men detta tar de igen genom att använda sig av extrema 
ansiktsuttryck och rörelser för at göra sig förstådda. 
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2.6 Avgränsning  
 
Jag har valt att göra min film helt i svartvit, först och främst för att jag tycker att 
det ger ett snyggt och tidlöst intryck samt att jag vill skapa en slagkraftig effekt 
mellan svart och vitt, gott och ont. Ett exempel på detta är Cogs gloria som går 
ifrån svart till ljusaste vitt i filmens upplösning. Då jag uteslöt färgen så behövde 
jag dessutom inte tänka på nyans- och mättnadsskillnader i färgskalan ifrån 
bakgrund till bakgrund samt färgskiftningar i Cogs hud. Detaljer i textureringen 
kunde jag således dra ner på. Mitt verk är en konstruktion av stillbilder och 
animation och valet att avgränsa filmen ifrån rörlig bild i bakgrunderna var ett 
stilistiskt val, detta bidrog även med att jag inte behövde synkronisera mina 
animationer med skådespelarnas rörelser i bakgrunden. För att skapa den stämning 
i animationerna som jag strävade efter fick jag även ibland dämpa ner vissa rörelser 
och ofrivilliga uttryck i Cogs animationer. ”Varsamhet” är det ordet jag strävat 
efter i mitt arbete med animationerna, jag har således även avgränsat mig ifrån att 
använda mig av ett överdrivet rörelsemönster liknande dem i Disneys 
animationsprinciper. 
 

3 Reflektioner kring resultatet  
 
Målet för mitt examensarbete var att förverkliga min idé om en kortfilm och skapa 
en parodi på verkligheten som lämnar betraktaren eftertänksam samt road. 
Resultatet ligger i betraktarens ögon men personligen tycker jag att jag skapat en 
kortfilm som fungerar rent dramaturgiskt och som bjuder på en egen estetik som 
skapar en dynamik mellan 3D och 2D som gynnar min grundidé. Verket är färdigt i 
den bemärkelsen att allt visuellt material är färdigställt men musiken är temporär 
vid denna inlämning. Idén med den sterila miljön i bakgrunderna gav ett uttryck 
som besvarade frågor men som även ställde nya. Den verkliga världen gav ibland 
intrycket av att vara en bilderbok som huvudkaraktären besökte utefter hans egna 
önskemål, denna tvetydiga uppfattning fann jag vara välkommen då det enbart gav 
betraktaren mer att reflektera över. De mål som jag satte upp har blivit uppnådda. 
När det gäller personliga mål så har jag lärt mig väldigt mycket inom animation 
och riggning samt nya kunskaper inom redigering som jag är väldigt glad över att 
ha bemästrat. Jag fick även oförutsett nya kunskaper inom bildbehandling då 
arbetet krävde att jag bemästrade nya områden i Adobe Photoshop CS. Jag har i 
slutändan fått ett arbete jag till stor del är nöjd med och jag har även fått en hel del 
erfarenheter att ta med mig till mitt nästa filmprojekt.  
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Det jag önskar kunde ha varit annorlunda var möjligheten att ta kort med en 
professionell kamerautrustning och en ljussättning som aldrig ändrade på sig från 
kort till kort samt den feedback en eventuell medarbetare hade bidragit med.   
 

4 Setförteckning  
 
”Set” används i den här uppsatsen för att beskriva en avgränsad miljö som fungerar 
som skådeplats i verket. Även de föremål som miljön innehåller räknas som en del 
av setet. Nedan följer en förteckning över alla set som jag har skapat för mitt verk, 
vad de innehåller samt en del om hur jag har tänkt och resonerat kring dem. Jag har 
delat upp min film i akter som fungerar som enskilda enheter, vissa är där för att 
visa skådeplatsen menas andra är till för att etablera och sedan återknyta till 
tidigare händelser. Betraktande mise-en-scène5 så har jag valt att hålla Cog i fokus 
(mitt i bild) under merparten av min film förutom då utomstående karaktärer ska 
presenteras, så som i bild nr 3 (Cafét), bild nr 5 (Paret) och bild nr 10 (Tända 
glorian). Jag har valt att använda mig mycket av olika former och vinklar för att 
ibland rama in vissa karaktärer och i vissa fall ”visa” betraktaren vart i rutan 
handlingen utspelar sig eller kommer att utspela sig. Ett exempel på detta finner vi i 
bild nr 9 (Det grälande paret) då jag placerat Cog långt ut till vänster i bild och 
lämnat ett stort tomrum till höger, samma tomrum som senare Gud uppenbarar sig 
i.  
 
 

                                                 
5 Ett franskt uttryck som betyder ”placera på scen”, termen används på allt som syns i bilden såsom 
rekvisita, miljö, ljussättning, kameravinklar och bildkomposition, Bordwell, Thompson, Film art - 
an introduction, 2004 
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4.1 Titelväggen 

bild 1, Titelväggen 

 
Från början var det tänkt att det skulle vara en vägg som många människor går 
framför dag ut och dag in, ungefär som utanför ett varuhus. Den tråkiga och 
alldagliga väggen skulle på så sätt sätta filmens ”humör” och stämning angående 
den tråkiga vardagen, men då jag övergav idén med allt filmat material för att 
istället använda stillbilder så bestämde jag mig för att använda en tråkig och steril 
vägg men ändå lägga in lite ”liv” i bilden. Det sitter en hund i bildens vänstra hörn 
som i stort sett bara är där för att vilseleda, då inget händer under en lång stund 
förutom att filmens titel (Cog) dyker upp så kan det lätt tros att det är hunden 
filmen handlar om. Cog kommer in från höger som ett överraskande element 
senare. Jag har även valt att animera hundens huvud så att han vänder sig och tittar 
in i kameran för att tidigt etablera hur förhållandet mellan 3D och 2D förhåller sig i 
filmen. 
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4.2 Flyga omkring  
 

Bild 2 (Flyga omkring) 

 
Den här scenen visar hur Cog flyger omkring och ser sig omkring. Bakgrunderna 
(huset och himlen) är animerade så att de är i rörelse och det ser ut som att han 
flyger omkring. Då Cog upptäcker något försvinner han neråt och försvinner ur 
bild. Denna scens enkla upplägg beror på att den kommer att återvända senare om 
än i lite mer annorlunda tappning men det är tänkt att åskådaren ska känna igen sig 
senare. En etablering av miljön som återkommer senare i bild nr 6 (Flyga omkring 
2). Liknande teknik har använts i filmen ”Tillbaka till framtiden” (Robert 
Zemeckis, 1985) då filmens huvudkaraktär färdas tillbaka i tiden, snarlika 
kameravinklar används på redan etablerade ställen och publiken kan då associera 
tillbaka till tidigare parti i filmen och orientera sig i en tid 30 år mellan de första 
scenerna utan att en förklarande dialog krävs.     
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4.3 Cafét 

Bild nr 3 (Cafét) 

 
Cog flyger fram mot ett fönster och kikar in. Han ser en person som sitter och 
stirrar på ett foto, på bordet ligger även en mobiltelefon. Cog ser på kortet och på 
mobiltelefonen och flyger upp till killens axel och börjar viska i hans öra. Plötsligt 
får Cog ett slag i ansiktet men han ger sig inte utan han fortsätter viska i hans öra. 
Cog flyger senare ur bild och vi får se med en fem-bilds-animation hur killen 
plötsligt tänker efter lite och sen beslutar sig för att ringa ett samtal. Cog vänder sig 
om en sista gång innan han flyger ut för att se hur killen pratar med någon (tjejen 
på kortet?) i telefonen, Cog ler och flyger ut och ur bild. I denna scen har jag 
försökt att använda mig av symbolik och andra föremål vi kan känna igen i 
vardagen. I ett försök att skapa någon slags undermedveten association hos 
betraktaren har jag valt att ha ett kort på en klädaffär med en manlig och en 
kvinnlig skyltdocka i sitt skyltfönster i bakgrunden, tanken var att åskådaren 
undermedvetet skall koppla scenen till ett ”kille/tjej-scenario”. Även Cogs avsikter 
presenteras i den här scenen, han får ett slag i ansiktet då han försöker hjälpa till 
men Cog blir inte avskräckt utan han fortsätter viska i killens öra. Resultatet är 
återigen upp till betraktaren. För att göra scenen så intressant som möjligt så har jag 
blandat hårda och mjuka former, bordet i scenen är runt medan fönstret och 
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fönsterkarmen är fyrkantiga. Formerna återkommer senare i kaffekoppen och 
mobiltelefonen, där av valet av en äldre och kantig mobiltelefon. Jag valde att inte 
ge den här scenen det sneda intryck som husfasaderna i utomhusscenerna (Bild nr 2 
och nr 9 framförallt) har för att jag ville att det skulle vara en uppenbar skillnad på 
interiör och exteriörscener. Interiörscenerna ska kännas mer instängda och 
planerade medan utomhusscenerna ska vara mer stilistiskt fria, detta för att 
möjligtvis förmedla en undermedveten känsla av ensamhet och klaustrofobi. 
 

4.4 Mata ankor  

Bild nr 4 (Mata ankor) 

Cog sitter på ett staket och matar ankor. En närbild så att åskådaren ser att han 
verkligen är lycklig för stunden. Tanken är att den här scenen ska understryka hur 
genuint god den här karaktären är. Ankorna presenteras genom stillbilder. Cog 
kastar en brödbit som är pålagd och animerad i After Effects 7.0. Det är tänkt att 
staketet i den här scenen skall föra tankarna till en instängd miljö. Ankorna är 
liksom människorna instängda och mer eller mindre likgiltiga gentemot Cog, Cog 
som är glad bara över att få hjälpa till. 
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4.5 Paret  

Bild nr 5 (Paret) 

En kille och en tjej sitter på varsin sida av en säng. Cog kommer in i bild och kikar 
in i parets fönster. Vi får se en närbild på paret och deras ledsna/ arga 
ansiktsuttryck. Cog flyger fram och tillbaka mellan paret som någon slags 
medlande agent. I nästa klipp står paret och kramas och vi får se Cog som sitter och 
ler på en köksstol samtidigt som han betraktar paret. I den här scenen vill jag 
ytterligare förtydliga vad filmen handlar om och vad Cog har för uppgift i filmen. 
Paret blir här presenterat och med hjälp av närbilder på arga och ledsna miner skall 
en stämning förmedlas samt etablera hur de båda karaktärerna ser ut så publiken 
känner igen dem senare i filmen. I den här scenen så har jag använt mig mycket av 
vinklar och utrymmen för att skapa ett intressant och symboliskt bildspråk. Först en 
övergripande bild på allt som scenen innehåller och ska förmedla. Fönstret är fullt 
synligt till höger och samtidigt får Cog en passande entré in i scenen. Det finns 
inget på väggarna i rummet och det tycks vara oändligt stort. Killen och tjejen har 
en stor säng mellan sig men framför sig tycks de ha oändligheten. Scenen är tänkt 
ska symbolisera något som säkerligen alla som varit med om ett förhållande kan 
känna igen sig i, att vända ryggen åt problemet och känna tomheten runtomkring 
sig. När paret sedan kramas så gör de det i en dörröppning. Den dörröppningen är 
till för att visa att Cog befinner sig i ett annat rum men den är också där för att sätta 
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en ram kring paret och släppa in lite väggar i det oändliga rummet. Scenen skall där 
få en poetisk innebörd, en tavla för just det ögonblicket i deras liv. Efter denna scen 
avslutas den första halvan av filmen och inför nästa akt visas nu Cog utifrån hans 
lyckligaste sida. Detta har jag gestaltat genom att låta honom le, vifta på öronen 
samt att vicka på tårna när han sitter på en köksstol samtidigt som filmen sakta går 
över till svartruta. 

4.6 Flyga omkring 2 

Bild nr 6 (Flyga omkring 2) 
 

Filmen tonas nu upp ifrån att varit en svart ruta för att skapa tanken av att en viss 
tid har gått mellan scenerna. Cog flyger återigen omkring fast den här gången är 
han glad och han letar inte efter något speciellt men plötsligt får han syn på något 
och försvinner återigen ner och ut ur bild. I den här scenen valde jag att 
återanvända samma bakgrunder och i stort sett samma bildspråk som ifrån förra 
”flyga omkring” scenen (Bild 2). Filmens andra hälft börjar nu och det är viktigt att 
kopplingen mellan de två scenerna fungerar.  
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4.7 Cafét 2 

Bild nr 7 (Cafét 2) 

Cog flyger rakt in i ett fönster för att kika in, och vi ser snart att det är samma café 
som förut och samma kille om än i andra kläder. På bordet ligger nu ett kort på en 
annan tjej bredvid mobiltelefonen. Cog flyger upp till killens öra men den här 
gången vet han inte riktigt vad han ska säga. Han tänker efter men han får inte fram 
ett ord. Till slut blir Cog irriterad, ger killen fingret och flyger iväg. I stort sett 
samma bakgrund som den första café-scenen förutom vissa ändringar i killens 
kläder då det ska föreställa att det gått någon dag sen sist vi såg honom. Jag ville ge 
Cog ytterligare en dimension genom att göra honom riktigt arg på killen och på så 
sätt göra honom mer mänsklig och lättare att ta till sig. Cog får nu även ett nytt 
minspel med sina ögonbryn, tanken är att han först blir förvånad, betänksam och 
sedan frustrerad. Inspirationskällan till Cogs enkla men slagkraftiga minspel är 
Charlie Chaplins skådespeleri i speciellt filmen ”Guldfeber” (Charlie Chaplin, 
1925). I den här scenen utvecklas huvudkaraktären uttrycksmässigt och han får 
således mer tid framför kameran.  
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4.8 Inga ankor  

Bild nr 8 (Inga ankor) 

Cog sitter ledsen på samma staket som i mata ankor scenen (bild nr 4) men den här 
gången finns det inga ankor att mata. En scen för att bygga upp en känsla av sorg 
och förtvivlan. Cogs öron slokar nu och han tittar sorgset efter ankorna som nu inte 
finns sen stirrar han rakt framför sig, allt detta väldigt långsamt. Avsaknaden av 
ankor skall symbolisera en tomhet och förtvivlan samt att jag ville visa en närbild 
på Cogs ansikte för första gången i filmen och kanske möjligtvis skapa en närhet 
till publiken och på så sätt skapa sympati för Cog. Tempot på scenen är medvetet 
nedtonat och scenen avslutas med att gå över till svartruta, detta för att lura 
publiken till att tro att filmen tar slut precis här då det är som sorgligast. Ett knep 
som användes av regissören Peter Jackson i filmen ”The lord of the rings- the 
return of the king” (2003) då filmens hjälte/hjältar har utfört sitt uppdrag men 
fortfarande befinner sig i fara på domedagsbergets sluttning, lavan närmar sig men 
filmen går då över till svartruta och i ett ögonblick som varar i 6 sekunder råder det 
ovisshet om filmen är slut eller inte. Ett liknande knep använde jag mig av här för 
att vilseleda min publik för några ögonblick. 
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4.9 Det grälande paret (vändningen)  

Bild nr 9 (Det grälande paret) 

Bilden tonar fram och Cog sitter på en fönsterkarm och stirrar tomt rakt framför 
sig. På andra sidan gatan är ett fönster och därinne grälar paret vi såg tidigare. Cog 
sitter där tyst och betraktar det grälande paret. Plötsligt dyker en ny karaktär (Gud) 
upp på fönsterbrädan bredvid honom. Den här scenen bygger upp och visar upp 
platsen där filmens upplösning ska äga rum. Cogs ansiktsuttryck och de långa 
klippen ska bygga upp en sorgsen stämning samt en förväntan. Som en blixt ifrån 
en klar himmel kommer Gud (Deus ex machina). Cogs slokande öron används 
återigen men nu ännu mer slokande för ett ännu mer sorgset intryck. Öronen 
fungerar här som en slags katalysator för Cogs överraskade uttryck, då Cog senare 
får syn på Gud bredvid sig, blir rejält överraskad och då vecklas således öronen ut 
sig igen. I den här scenen så finns det flera olika fönster som alla har olika vinklar. 
Rent berättarmässigt har inget löst sig i den här scenen utan det finns fortfarande 
lösa trådar i berättelsen, detta ville jag visa genom att skapa disharmoni i scenen 
genom att låta fönstrens vinklar inte vara beroende av varandra. För att senare 
skapa ett ännu mera oroligt intryck så lät jag de båda husen luta mot varandra. För 
att gestalta ett grälande par i stillbilder på bästa sätt använde jag mig av 
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slagkraftiga poser (ge fingret). För att ytterligare förstärka intrycket av ett gräl 
kommer jag senare att addera ljudeffekter ifrån ett grälande par. 

4.10 Tända glorian 
 

Bild nr 10 (Tända glorian) 

 
Cog tittar eftertänksamt på Gud. Gud börjar plötsligt röra på sig och gå mot Cog, 
då han väl kommit fram till Cog ler Gud och tar fram en fjärrkontroll och riktar den 
mot Cog. Cog:s svarta gloria tänds med en knapptryckning, Cog blir först förvånad 
men sedan glad. I den här scenen försökte jag bygga upp lite spänning angående 
den här nya karaktären som plötsligt dök upp från ingenstans. Jag använde mig av 
två långa klipp innan ens Gud började röra på sig, allt för att skapa ett engagemang 
hos åskådaren. Guds rörelsemönster är statiskt och osammanhängande, tanken var 
att bygga upp en illusion om en allvetande karaktär som inte rör på sig över 
huvudtaget förrän det är absolut nödvändigt. Cog använder återigen sina ögonbryn 
för att förmedla betänksamhet samt bli överraskad. I den här scenen har jag valt att 
skala ner på alla detaljer runtomkring dessa två karaktärer, det grälande paret 
försvinner för en stund bort ifrån handlingen och kvar finns bara dessa två figurer 
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att fokusera på. I den här scenen bryter jag för övrigt emot 180 graders regeln6 i 
den sekvens som Cog tittar på Gud och Gud vänder sig mot Cog (övre delen av 
Bild nr 10). Det här var ett helt medvetet val, då jag var ute efter att skapa parodi så 
tyckte jag det var lika bra att även bryta mot några regler på samma gång. Ett 
regelbrott som jag förövrigt tycker jag att jag verkligen kom undan med. 

4.11 Gud har humor (upplösningen) 
 

Bild nr 11 (Gud har humor) 
Cog som nu börjar bli bekväm med att han äntligen har en gloria som lyser 
glömmer för en stund bort Gud som satt sig bredvid honom. Gud sitter stilla och 
tittar på det grälande paret en stund innan han plötsligt gör en gest med sitt finger 
och på mindre än en sekund blir paret sams igen. Cog tittar alldeles förskräckt på 
paret och sen på Gud. Efter några gånger av att Gud har upprepat gesten och fått  

                                                 
6 en regel inom filmskapandet, då man går över en 180 graders rät båge i förhållande till det filmade 
motivet så ser det ut som att motivet rör sig åt andra hållet, Bordwell, Thompson, Film art - an 
introduction, 2004 
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paret att börja gräla och bli sams igen så börjar han skratta och efter några gånger 
till så börjar även Cog att skratta. De sitter och fortsätter skratta tillsammans på 
fönsterbrädan långt efter att eftertexterna börjat rulla. Den här scenen blir i stort 
sett den första scenen där Cog interagerar med en karaktär som direkt agerar 
tillbaka mot honom så jag valde att göra deras första möte till något av en blyg 
historia för att inte göra allt för stor svängning i filmens flöde. Återigen 
återkommer Cogs rörelseschema för att vara glad, han vifta på öronen och vickar 
på tårna men han går snart tillbaka till att vara misstänksam igen. Gud animerade 
jag utefter den princip att han bara skulle gå ifrån uttryckslös till jätteglad på ett 
ögonblick. Hans ögon smalnar och ger ett roat intryck, och hans mustasch formar 
sig utefter en glad mun. Som medium mellan de två använde jag mig av något av 
det mest universella språk vi har; skrattet. Vad eftertexter beträffar så finns det inga 
i den här versionen av filmen, eftertexter är något som jag kommer att skriva sen 
när ett ljudspår är komponerat och alla medverkande till filmen är fastställda. Med 
allt det sagt hoppas jag scenen gav ett av de budskap jag ville att filmen skulle ha; 
att Gud har humor. 
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5 Arbetsprocessen 
 
I detta kapitel går jag igenom alla de arbetsmoment som har ingått i framställandet 
av mitt verk, samt beskriver den tekniska processen och de verktyg som jag har 
använt mig av i arbetet. 
 

5.1 Konceptualisering  

5.1.1 Konceptskisser, storyboard och skulptering 
 
Idén till den här kortfilmen fick jag som sagt över en kväll och sen använde jag 
resten av natten till att skissa fram passande karaktärer till min idé. Under den 
första veckan av projektet så ritade jag ett passande storyboard (se bilaga 1) samt 
en liten förklarande text under varje bildruta. På så sätt slog jag fast just vad för 
bakgrunder jag behöver och vad för slags kriterier de behövde uppfylla. Efter att 
jag skissat ihop flera sidor av storyboard som fungerade scannade jag även in dem i 
datorn och klippte ihop de rutor som passade bäst till en liten filmsekvens. På så 
sätt fick jag tidigt fram det flöde och tempo som en del scener behövde. Innan jag 
började modellera mina karaktärer skulpterade jag även dem i lera (Se bilaga 2) för 
att få en ännu mer säker bild på hur de skulle se ut, samtidigt fick jag även fram 
nya drag hos mina karaktärer jag förbisett på mina blyertsskisser. 
 

5.2 Modellering och animering  

5.2.1 Modellering  
 
Jag modellerade under vecka ett och två. Då jag inte hade så mycket att modellera 
till detta projekt så blev jag klar ganska fort och kunde tidigt gå till nästa steg på 
schemat. Jag scannade in skisser på mina karaktärer framifrån och ifrån sidan och 
modellerade mina polygoner utefter de skisserna. Karaktärerna består av komplexa 
polygoner men dess ögon och glorior består endast av enkla primitiver, till exempel 
är Guds ögon två svarta polygonplan som jag deformerat lite. Jag har endast 
modellerat i Alias Maya 8.  

5.2.2 Animering  
 
Nästa punkt på schemat var att rigga mina karaktärer, det vill säga bygga dess 
skelett som bestämmer hur de ska röra sig. Efter att ha riggat mina karaktärer vecka 
tre till fem så började jag animera ifrån vecka 5 till 11. Jag lade ner stor vikt vid 
animationerna för att få till den egensinnighet jag ville att min huvudkaraktär skulle 
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ha. Ett personligt mål jag satte upp var att göra en till två färdiga animationer per 
dag beroende på scenens komplexitet, på så vis gjorde jag framsteg varje dag samt 
höll arbetsmoralen uppe. Som referenser i mitt arbete använde jag mig av min egen 
spegel samt seriealbum för att få till just det rätta ansiktsuttrycket en viss scen 
krävde. En serie jag använde mig speciellt av var Peter Madsens ”Valhall” ( Peter 
Madsen, Valhall- den andra stora boken, 1999) då den ligger mig varmt om hjärtat 
och det är dit jag brukar vända mig då jag är osäker på ett visst ansiktsuttryck. En 
del utryck blev svårt att gestalta med endast Cogs ansikte då jag upptäckte att jag 
förbisett att modulera ögonlock, då han skulle se riktigt ledsen ut tog jag istället 
hjälp av hans stora öron och lät dem sloka neråt. Effekten av Cogs slokande öron 
fann jag slagkraftig och användbar. Jag animerade aldrig kameran utan höll fast vid 
att det skulle vara mina bakgrunder som senare skulle ta hand om karaktärens 
position i rummet. Jag strävade utefter små subtila rörelser hos Cog som skulle 
förmedla en slags försiktighet hos karaktären. Grundidén var att små medel skulle 
nå stor effekt hos betraktaren så även i animationerna. Något som jag 
experimenterade med var att den ”försiktighet” jag ville förmedla i Cogs 
animationer skulle ge ett lugn hos betraktaren, att jag sedan bröt denna försiktighet 
i vissa nyckelscener skulle således leda till att betraktaren skulle bli ”överraskad” 
över denna förändring i rörelsemönstret och på så vis komma ihåg den scenen 
speciellt. Ett exempel på detta ser vi i bild nr 9 (Det grälande paret) då Cog blir 
överasskad, det är den snabbaste rörelse Cog gör i hela filmen på så sätt sticker den 
ut lite mer bland hans övriga rörelser. Ett liknande grepp som komikern Benny Hill 
(1924- 1992) använde sig av i sina komiska filmsekvenser, han bytte ofta ifrån ett 
normalt till ett väldigt snabbt tempo i sina kortfilmer för att få till en komisk effekt 
då någon till exempel ramlade på ett bananskal.  
 
För karaktären Gud så drog jag mig till minnes hur en gammal uppdragbar leksak 
ser ut då den går framåt och baserade Guds gång-cykel utefter den. Gud var tänkt 
att ha ett ännu mer subtilt rörelseschema än Cog, mest för att bygga upp en slags 
spänning angående denna karaktär. Då jag animerade Gud så utgick jag ifrån tre 
olika sinnestämningar han skulle gestalta, kall och mystisk då vi ser honom första 
gången, sen neutral och likgiltig fram till att han ler och på så sätt får en mer 
mänsklig framtoning. Angående blendshapes så höll jag mig återigen till varsamma 
skillnader. Jag gjorde en form av Cog med en leende mun samt former då hans 
underläpp var krökt åt diverse håll, sen blandade jag dessa former i animationen 
och Cog fick således ett litet subtilt minspråk på sin underläpp när han pratade samt 
att han kunde leverera ett brett leende då manuset krävde det. Gud fick endast fyra 
blendshapes, två på ögonen för att de skulle kunna smalna och ge ett glatt uttryck 
samt två för mustaschen. Då jag modulerat Gud så att hans mustasch hängde över 
hans överläpp så fick helt enkelt hans mustasch stå för leendet, så när Gud ler ler 
han i själva verket med mustaschen. Mustasch-leendet blev enligt mig en lösning 
som både fungerar och roar. 
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5.3 Bakgrunderna 
 
Efter att animationerna började bli klara började jag i vecka 12 att fotografera 
omgivningar som skulle kunna passa till filmen. Med mitt storyboard i hand gick 
jag runt vart jag än befann mig och sökte passande omgivningar och klippte sedan 
ihop de bilder jag tyckte passade i Photoshop - en bakgrund kunde till slut bestå av 
tre till fem olika kort. Café-scenen består till exempel av fem olika kort från olika 
städer såsom Skövde, Vänersborg, Helsingborg och Göteborg. Det något sneda 
perspektiv som flera kort tillsammans skapade var som sagt bara välkommet för att 
få till den surrealistiska stämning jag ville att filmens bakgrunder skulle ha. Jag 
regisserade skådespelarna utefter mitt storyboard och tog de kort jag behövde 
utomhus då det inte fanns tid eller tillgång till en fotostudio med konstgjort ljus vid 
det tillfället. All interiör i filmen är sammanställd i Adobe Photoshop CS med hjälp 
av diverse texturer jag har tagit kort på. Jag har senare klippt ut och applicerat 
skådespelarna i scenen och försökt efterlikna det perspektiv scenen krävde. 
 

5.4 Redigering  

5.4.1 Filmredigering 
 
Då jag börjat få ihop en del utrenderade animationer så importerade jag dem i 
Adobe After Effects 7.0 och klippte ihop dem för att få en bild av hur det skulle bli 
och se vart jag var i mitt arbete. Jag hade valt att färdigställa animationerna före 
bakgrunderna så det var ibland svårt att se om helhetsintryck och vinklar skulle 
fungera eller inte så det blev tidsmässigt viktigt att testa animationer mot 
bakgrunderna så tidigt som möjligt. I Adobe After Effects 7.0 animerade jag senare 
bakgrunderna så att det såg ut som att Cog flög omkring bland hustak samt att jag 
lade bilderna som lager och kunde då skapa illusionen av att han flög bakom en 
vägg då han i själva verket var bakom ett lager i form av en vägg. 

5.4.2  Ljudeffekter  
 
Ljudeffekterna har jag valt att utesluta vid den här inlämningen men det färdiga 
verket ska senare innehålla diverse ljudeffekter som är nödvändiga för att 
förtydliga vissa scener. Den färdiga filmen skall inte innehålla något tal eller i varje 
fall inget tal man ska kunna känna igen, tanken är att alla skådespelarnas röster ska 
bestå av läten som ska sätta stämningen och humöret i scenen. Ett mer universellt 
språk som alla kan förstå. Alla ljudeffekter är som sagt något som jag har valt att 
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ägna mig åt efter mitt examensarbete och har sonika lagt all fokus på det grafiska 
till den här inlämningen.  
 

5.4.3 Musik  
 
Den färdiga filmen skall ha ett ljudspår som följer med Cog under hela resan och 
som sätter stämningen för filmen. Det ska finnas ett tema som återkommer och ett 
väldigt dystert parti i filmens mitt. För den här inlämningen kommer dock filmen 
vara ackompanjerad av ett temporärt ljudspår, jag har valt detta av tidsmässiga skäl 
då musiken skall ha en så väldigt betydande roll i mitt färdiga verk. Mitt 
examensarbete kommer som sagt endast bestå av den grafiska delen av filmen så 
jag lämnar musikspåret för tillfället för att sammanställa något genuint och ”eget” 
utan tidspress i framtiden. 
 

6 Texturering och rendering  

6.1 Texturering  
 
Då jag tidigt bestämde mig för att jag ville göra en svartvit film lade jag inte ner så 
mycket tid på textureringen utan prioriterade animationen mer, men vissa 
nyansskiftningar var jag ändå tvungen att göra. Jag ritade ungefär 500 x 500 pixlar 
stora texturer i Adobe Photoshop CS. Cog fick små skiftningar i sin blågråa hud 
samt att han fick smuts under fötterna, svarta tånaglar, svarta horn samt svarta 
vingar. Gud fick ett något gråaktigt skägg, vit särk, svarta badtofflor samt hudfärg.  
 

6.2 Rendering  
 
Jag renderade ut mina animationer i filformatet ”targa” vilket stöder transparens så 
att jag skulle slippa ”maska” ut mina karaktärer mot stillbilderna i bakgrunden, på 
så sätt fick jag en transparant bakgrund på de utrenderade animationerna. Jag 
använde mig av ”motion blur” för att inte få en alltför statisk animation utan en 
som är snäll mot ögat. Ljussättning var inget jag la ner allt för stor vikt vid, endast 
två directional lights ifrån varsitt håll mot karaktären för att skapa en skuggeffekt 
samt en pointlight bakom karaktären för att lysa upp dess kontur lite. Värdena på 
alla ljuskällor ändrade jag på något beroende på vart Cog skulle befinna sig för 
tillfället, interiörscenerna har ett svagare ljus än exteriörscenerna till exempel.  
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7 Postproduktion 
 
Jag använde mig uteslutande av Adobe After Effects när jag klippte ihop filmen. På 
grund av att alla bakgrunder hade olika kontraster fick jag redigera dem så att de 
fick en enhetlig kontrastskala. Även en del av klippens hastighet fick jag dra ner på 
för att de skulle fylla ut scenerna mer och för att filmen skulle få det lugna tempo 
jag strävade efter genom alla scener. Alla människor och dess animation består 
endast av lager som kommer i en viss följd. Vissa bakgrunder har jag animerat så 
att de förskjuts en aning genom en hel scen. Den himmel som syns i vissa scener 
(bild nr 2, 6 och 9) är ständigt i rörelse, en liten effekt som bidrog till att vissa 
partier inte blev allt för statiska att titta på. Jag gjorde även en del inzoomningar i 
vissa nyckelscener (Bild nr 3 och nr 10) för att understryka vissa moment i 
handlingen.  
 

8 Slutsats  
 
Slutresultatet stämmer mer eller mindre överens med min grundidé. Att blanda 3D-
element med 2D-bakgrunder gav enligt mig ett lyckat resultat. Mitt verk som är 
resultatet av den arbetsprocessen som beskrivs i den här uppsatsen är en kortfilm 
om en 3D-karaktär som interagerar med verkliga skådespelare. Då jag tog mig an 
detta projekt helt ensam och inte hade några andra mål att uppfylla än mina egna så 
blev det största bekymret i slutändan att leva upp till min egen bild av hur filmen 
skulle se ut. Personligen har det varit en givande resa genom idé, koncept, 
utformning och postproduktion. Det har även varit en väldigt personlig resa då jag 
aldrig lämnade min egen idé och vision om hur animationerna och scenerna skulle 
se ut, det blev ibland svårt att referera till sin egen bild av filmen och dess mening. 
Jag har som sagt inte tagit hjälp ifrån något utifrån så all den feedback en möjlig 
arbetspartner kunnat ha bidragit med var något jag ibland saknade. Det jag blev 
mest nöjd över är den värld som skapades i filmen, en helhet som både fungerade 
och kändes ”äkta” på något vis. Valet att använda mig utav stillbilder blev väldigt 
slagkraftigt och en lyckad metod att använda för att skapa filmiska effekter med 
enkla medel. Stillbilderna skapade ett lugnt och till synes planerat intryck, då 3D- 
elementen kom in och bröt den konventionen så skapades en disharmoni som enligt 
mitt tycke verkligen gynnade handlingen. En sak jag ångrar var att jag inte tog vara 
på min värld av stillbilder kontra 3D karaktärer bättre. På grund av tidsbrist och 
skådespelares olika tidsscheman så blev korten/bakgrunderna tvungna att tas vid 
olika tidpunkter, detta gjorde att kontrasterna mellan scenerna alltid blev olika samt 
att vissa av de tänkta vinklarna gick förlorade på grund av att jag var på olika 
platser hela tiden. Om jag skulle göra om ett liknande projekt så skulle jag försökt 
få tillgång till en fotostudio och där tagit korten i lugn och ro under syntetiskt ljus 
som aldrig flyttar på sig. Jag har begått en del misstag som jag inte kommer att 
begå nästa gång samt en del framsteg som har öppnat nya dörrar inför kommande 
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filmprojekt och sammanfattningsvis var det ett givande projekt som jag känner mig 
stolt över.  
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10 Bilaga 1 
Storyboard 

 

Storyboard sida 1 
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Storyboard sida 2 
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Storyboard sida 3 
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Storyboard sida 4 
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Storyboard sida 5 
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Storyboard sida 6 
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11 Bilaga 2 
 
Skulptur  

 
Skulptur av Cog 
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