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FÖRORD

Vi skaffade en dator rätt sent i min familj, men jag fastnade rätt snabbt för möjligheterna att skapa 
grafik på dem. När 3D i spel och film blev mer och mer vanligt började man också drömma om en 
framtid inom de yrkena. Jag kommer fortfarande ihåg dagen pappa kom hem med en ny film, 
Jurassic Park, och dino fantast som jag var kunde jag inte hålla mig tills det var dags. Jag vart inte 
besviken, det kändes så äkta och jag är rätt säker på att det där var vad som fick mig in på vägen 
datorgrafik i slutändan. Möjligheten att få vara med och berätta en historia som miljontals 
människor sedan sitter och tittar på, drömmer sig bort i och njuter av.

Jag vill passa på att tacka North Kingdom som lät oss göra vårt examensarbete hos dem och gjorde 
det möjligt för oss att slutföra våra studier inom datorgrafik vid LTU. Ett speciellt tack går till 
David Eriksson som tog sig tid att handleda oss genom produktionen och gav bra råd och tips.

Examensarbetet är en studie i hur man kan väcka intresse för en film eller ett spel hos en publik, 
grafiskt sett, med hjälp av en teaser trailer.

Skellefteå, Maj 2009

Mikael Andersson



ABSTRACT

Already early on when visiting North Kingdom several suggestions came up what I could write my 
bachelor thesis about. Many of these suggestions had to be scrapped due to being directed more 
towards programming. That which caught my interest though was the idea of creating a teaser 
trailer. Together with Tomas Hillergren we took upon ourselves to create a teaser trailer to a fictious 
movie or game. Since we had free hands (it was not aimed to any commercial product) we chose a 
science fiction theme, inspired by The King In Yellow, a collection of short stories written by 
Robert W. Chambers and published 1895.

The goal with this was to create a teaser trailer from start to finish, make up a story, do all the 
concepts and then produce the actual trailer with the help of research on already released teasers and 
figure out why they seem to work so well. Our supervisor was David Eriksson, but we also got 
support from several others employees at North Kingdom, more aimed towards the graphics. My 
task was to model all 3D, texturing, animation, effects and lighting while Tomas created several 
matte paintings.



SAMMANFATTNING

Redan tidigt då jag besökte North Kingdom kom det upp förslag på studier som skulle kunna vara 
av intresse. Flera förslag fick man stryka direkt då de var mer programmeringsinriktade. Men det 
som fastna var förslaget att göra en teaser trailer. Tillsammans med Tomas Hillergren tog vi på oss 
den uppgiften, att skapa en teaser trailer till en fiktiv film eller ett spel. Då vi hade fria händer (det  
var inte kommersiellt) valde vi ett science fiction tema, inspirerat av The King In Yellow, en 
samling noveller av Robert W. Chambers publicerad 1895.

Målet med det här var att skapa en teaser trailer från start till slut, hitta på en historia, göra 
conceptskisser och sedan producera trailern efter det man lärt sig från att göra fallstudier på redan 
släppta teasers för att lista ut varför de fungerar så bra. Vår handledare var David Eriksson, men vi 
fick även hjälp av flera andra anställda på North Kingdom, då mer inriktat på det grafiska. Min 
uppgift var att modellera all 3D miljö, texturera, animera, effekter och ljussättning medan Tomas 
skapade flera matte målningar.
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1. INTRODUKTION

1.1 Presentation av North Kingdom

North Kingdom skapades 2003 av två vänner, Robert Lindström och Roger Stighäll. Med kreativitet 
som grund hjälper North Kingdom produkter att synas världen över. Som digitalbyrå är de 
specialiserade på produktreklam över webben i form av videos, hemsidor och spel.

Med högkvarter i Skellefteå, Stockholm och Växjö har de samarbetat med väletablerade företag 
såsom Vodafone, Phillips, Coca-Cola och Disney.

Allt grafiskt arbete, både inom 2D och 3D, utförs i Skellefteå.

1.2 Bakgrund

Berättande är något som alltid fascinerat, speciellt för mig har grafiskt berättande vart särskilt 
intressant. Dramaturgi och bildberättande är något som kom upp tidigt här på utbildningen och som 
sedan användes i praktiken för flera projekt genom utbildningen.

Det är nåt speciellt tillfredsställande med att skapa något, från en simpel idé till slutlig produkt. 
Därför kändes uppdraget att skapa en teaser trailer som en kul utmaning. 
Hur kan en grafiker hjälpa till för att förmedla en stämning, en genre och sist men inte minst väcka 
intresse för en kommande produkt?

Med dessa frågor i åtanke och från en grafikers perspektiv tänkte jag gå igenom vad som gör en bra 
teaser trailer och hur vi sedan använde denna nyfunna insikt för att skapa en egen fiktiv teaser med 
handledning av North Kingdom.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att sätta sig in i hur datorgrafik kan användas som ett verktyg för att 
skapa en teaser trailer. Hur det kan vara ett viktigt hjälpmedel för att klargöra en stämning, genre 
och dessutom väcka intresse hos en publik.

För att svara mot detta syfte ska jag gå igenom frågeställningen vilka verktyg och metoder som just 
används för att skapa stämning, klargöra genre och hjälpa till att väcka intresse hos en publik inom 
de olika faserna:

 Preproduction

 Production

 Postproduction
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2. ORDLISTA

3D : Tredimensionellt

Ambient Occlusion : Kontakt skuggor mellan objekt och i trånga skrymslen

Animation : Konsten att få objekt och kameror att röra på sig

Atmosfäriskt perspektiv : Effekten av att desto längre bort objekt är från betraktaren desto mindre blir kontrasten 
mellan objektet och atmosfären. Färgen skiftar även till den av atmosfären

Bakning : En procedur i vilket man 'bakar' ljus, färg eller yt information från en modell till en textur

Bump map : en svartvit textur som ger illusionen av att ytan är skrovlig genom att ändra hur ljuset 
faller på objektet

Color map : En textur som enbart innehåller färg information

Depth of field : En effekt som gör objekt suddiga desto längre bort de ligger från fokus i bilden.

Displacement map : Samma som bump map, men istället för illusionen av skrovlighet så skapas det en äkta sådan vid 
rendering. Mycket mer krävande.

Fields : Objekt som har förmågan att påverka andra ting, såsom partiklar och fluids, i ett 3D program

Fluids : Ett samlingsnamn i Maya för dynamiska funktioner som är bra för att skapa eld, rök och vätskor

Green screen : En färgad bakgrund, ofta grön, som är till för att tas bort, skapa genomskinlighet och sedan ersättas med 
annat bakgrundsmaterial

Koncept : Förberedande skisser för att fastställa hur saker och ting ska se ut

Matte painting : Bakgrundsmålning av en miljö

Previz : En grov visualisering av hur man tänkt sig det slutgiltiga resultatet

Specular map : En textur som bestämmer hur blank ytan på ett objekt ska vara

Storyboard : En samling bilder som kort sammanfattar händelser, kameravinklar och åkningar i vardera scen

Teaser : En ungefär en minut kort video ämnad att väcka intresse om en film eller spel

Texturering : Konsten att ge ett 3D objekt färg m.m.

Trailer : Precis som teaser, men längre variant ofta med mer avslöjande klipp och handling

Uv-map : En 3D modells yta utfläkt i 2D rymd för att kunna användas till texturering

Zdepth : ett renderingslager som enbart tar med djupinformation i en bild
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3. GENOMFÖRANDE

Det finns inga regler för att skapa en teaser, inte mer än grundläggande dramaturgi och det är mer 
riktlinjer än regler. Idag är teasers och trailers en välanvänd form av annonsering för kommande 
filmer och spel, men förr när de precis började användas var de till för att få folk att lämna 
biografen då filmer på den tiden loopade och man kunde sitta och titta hur länge man ville i princip. 
Trailers var då ett sätt att klargöra att filmen nu var slut och det var dags att lämna salongen så nästa 
filmvisning kunde sätta igång.

Inte förrens några år senare förstod filmstudios att trailers var ett utmärkt sätt att annonsera för 
kommande attraktioner, vilket visade sig vara ett bra drag då det är ett oerhört effektivt sätt att 
väcka intresse i en publik idag. 1)

Vad är en teaser då och vad är receptet på en bra sådan? Skillnaden mellan en teaser och trailer är 
inte stor, en teaser är en nerbantad trailer, oftast kommer den långt före själva filmen ens är färdig 
vilket gör att mycket material inte finns tillgängligt. Som ordet föreslår så är det ett sätt att locka 
publik, skapa ett surr om en film långt i förväg. 3)

Till skillnad från en trailer så behöver teasers inte avslöja någonting. Den behöver inte visa handling 
utan är mer ett sätt att skapa hype kring något. Vissa teasers använder inte ens material från det den 
gör reklam för utan kan bestå av en logo enbart, kanske med en berättar röst i bakgrunden, i vissa är 
musiken en viktig faktor. Ibland visas lite mer, men då tillräckligt lite för att inte avslöja något mer 
än en hint till handling, för att ytterligare hålla folk på halster. 2)

Ett bra exempel är teasern till filmen Dark Knight som bara visar Batman loggan som sakta men 
säkert går sönder medan man hör dialog i bakgrunden som låter allt annat än positiv, slutligen hör 
man ett galet skratt följt av ett kort från en kortlek som flyger mot skärmen med ett Joker tryck. 7) 

Man blir nyfiken och vill veta mer.

För att ytterligare hjälpa till att väcka intresse i en produkt brukar det ibland användas viral 
marketing, vilket innebär att man försöker väcka mer kännedom genom att använda sig av 
exempelvis webbsidor med kryptiska meddelanden till alternate reality spel som baserar sig på att 
folk får uppgifter i verkligheten som sedan tas vidare på internet där det är personers medverkan 
som hjälper till att utveckla spelet. Filmen The Dark Knight använde sig av liknande 
marknadsföring men förlitade sig även på ryktesspridning av alla tusentals Batman-fans. 
Cloverfield är ett annat bra exempel på hur man, genom att helt enkelt låta teasern avslöja väldigt 
lite, skapar diskussioner som snabbt sprids överallt. Till denna filmen användes även falska 
hemsidor till företag som syns i filmen och MySpace sidor för de fiktiva karaktärerna som ger mer 
hints till handling och bakgrundsstory. 14)

Den ännu icke släppta filmen Avatar har lyckats skapa mycket surr genom att helt enkelt inte 
avslöja någonting, vilket är en bedrift i sig.
Detta var något vi ville pröva genom att smyga in vår teaser på diverse hemsidor och se om folk 
reagerade och börja sprida den. 

3.1 Val av metod

För att förstå mer hur en bra teaser är skapad kommer ett flertal fallstudier utföras där jag kommer 
gå igenom, från ett grafiskt perspektiv, teaser trailerns uppbyggnad och struktur. Motivet för den 
här metoden är för att teasers kan vara skapade på flera olika sätt och det finns inga bestämda regler 
för skapandet av en teaser mer än att väcka intresse på det mest effektiva sätt. Enklast är därför att 
välja ut teasers som jag tycker fungerar utmärkt med just detta i åtanke och gå igenom just varför de 
fungerar så bra.
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3.2 Fallstudie nr.1 'Cloverfield'

Teasern till Cloverfield 4) börjar så smått med 
viskningar och man skulle kunna tro nåt hemskt var i 
görningen men det blir snabbt klart att det är en 
överraskningsfest för någon som ska resa iväg, Rob. 
Allt verkar vara i sin ordning, alla har kul och festar. 
Färgschemat i lägenheten är förhållandevis varmt vilket 
skulle kunna vara meningen för att ge ett intryck av att 
allt är i sin ordning. Plötsligt hörs ett mystiskt, avlägset 
vrål utanför och hela lägenheten skakar. Just i det 
ögonblicket går strömmen tillfälligt och färgschemat 
blir plötsligt blått och allt känns kallt och ogästvänligt, 
vilket lär vara gjort med flit även här. Folk rör sig upp 
mot taket för att få en glimt av vad som händer efter en 
nyhetssändning om händelsen.

Det diskuteras om vad orsaken kan vara när plötsligt en 
stor explosion kan ses bortom skyskraporna, ännu ett 
vrål hörs och man ser eldbollar flyga emot kameran. 
Folk springer givetvis för sitt liv och tar skydd medan 
eldbollarna slår ner till höger och vänster. Kameran 
flimrar till ett flertal gånger allteftersom de rör sig neråt 
mot gatan på grund av de kraftiga skakningarna. De 

hastiga kameraklippen då de springer nedför trapporna tillsammans med ljudet som bryts samtidigt 
ger en markant ökning av tempot. Tillsammans med ljussättningen  som är rakt ovanifrån och i stort 
sett enda ljuskällan blir det ganska ogästvänligt i trapphuset, man får en läskig känsla av att vara 
jagad. 

Väl nere på gatan är folk till synes chockade av dessa plötsliga och oväntade händelser. Man ser 
folkmassor fly i motsatt riktning där vrålet tidigare kom ifrån när plötsligt ännu ett vrål hörs, denna 
gången ännu närmre. Kameran gör ett hastigt ryck åt hållet vrålet kom från och man får se ett stort 
objekt flyga mot dem, slå emot en skyskrapa och sedan studsa på gatan rakt mot kameran. 
Nedslagskraften är så stor att bilar flyger iväg och folk dyker undan tills det till sist tar stopp och det 
visar sig vara huvudet från Frihetsgudinnan, se även bild 1. Detta kan nog ses som en symbolisk 
gest, att fienden förstör ett sådant välkänt amerikanskt verk som Frihetsgudinnan lär ge 
amerikanernas moral en törn.

Cloverfield teasern var bra inspiration för hur vi ville göra vår teaser, den skulle vara mystisk och 
inte avslöja för mycket. Med en lugn och trevlig start ville vi att det skulle bli en plötslig vändning 
till det värre. Ett okänt hot var också en sak vi använde oss av i vår teaser, så man kunde hålla det 
öppet för spekulationer. På ett av våra många möten med David Eriksson, VD på North Kingdom, 
så togs just detta upp och David visade ett par youtube klipp som de skapat på skoj, där de tagit 
filmklipp från en resa i Norge och lagt till oväntande händelser. I ett av klippen står David och 
fiskar på en fiskebåt i lugn och ro när plötsligt en gigantisk fisk dyker upp ur vattnet och slukar 
David och en bra bit av båten i ett nafs. 9) I ett annat från samma resa ska de ta ett grupp foto uppe 
på en klippa då plötsligt en gigantisk monsterhand kommer i bakgrunden och slår bort en stor del av 
klippan och gruppen som var samlad där. 10) Vi diskuterade detta fram och tillbaka ett bra tag men 
valde till sist att gå en annan väg, då det kändes som det skulle bli för avancerat och ont om tid för 
att lyckas göra det bra men också för att vi inte ville göra en monsterfilm i just detta fallet.
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3.3 Fallstudie nr.2 'Star Trek'

Teasern till Star Trek 5) är mer sparsam än Cloverfield men den fyller sin funktion. Det börjar med 
att man får se svetsare jobba på nån gigantisk konstruktion men det är lite svårt att utgöra exakt vad. 
Medans de svetsar får man se mer och mer av vad de pysslar med medans man hör ett klassiskt tal 
av presidenten J. F. K. om rymden och hur allas ögon nu är riktade mot himmelen. Efter det nämns 
fler klassiska händelser i vår tid, som till exempel första resan till månen. Hela tiden med mer 
avslöjande kameravinklar på vad de bygger på. Musiken trappas upp och klippen blir snabbare, man 
kan nu tydligt se en diskformad grund till något riktigt stort. Slutligen gör kameran en 
uppåtstigande rörelse medan man hör en familjär röst, Spock, uttala ”Space, the final frontier” 
precis när kameran når toppen och nu avslöjar att svetsarbetarna jobbar på U.S.S. Enterprise, ett 
välkänt rymdskepp i Star Trek universumet, se bild 2. Om nu inte detta var tillräckligt så klipper det 
till svart och den välkända Star Trek logotypen fadar fram medan en klassisk musikslinga från 
gamla Star Trek spelas upp.

Vad kan man säga om den här teasern då? Den är drygt en minut lång och avslöjar väldigt lite, det 
man förstår ganska snabbt är att det har med rymden att göra, om det inte hade stått att det var Star 
Trek så hade inte jag förstått det direkt i början. Sen mot slutet kommer det mer och mer klassiska 
musikslingor som gör det ganska självklart om vad det handlar om. Eftersom det har gjorts ett stort 
antal filmer innan denna behövs det inte mycket mer än så här för att få igång fansen.
Det är snabba klipp hela tiden för att inte avslöja för mycket för tidigt, den fadar in och ut i takt med 
musiken. Att det utspelar sig på natten hjälper till att göra det ännu mer mystiskt, ljussättningen är 
intressant, natthimlen ger en blå ton över det hela tillsammans med de många 
konstruktionslamporna. Svetslågorna som syns här och var på det massiva skeppet ger en fin 
rödfärgad krydda till allt det blåa. När väl skeppets namn avslöjas är det 'oavsiktligt' inramat av 
flera lampor.

Det visuella är imponerande, men jag skulle nog säga att det är musiken som är viktigast här. Jag 
tror inte det hade gett alls lika stor effekt om man inte fått höra nån klassisk Star Trek slinga. 
Förutom musiken så var givetvis det avslöjande skeppsnamnet en viktig del av trailern, något vi 
bestämde oss för att också använda oss av i vår teaser. Vi la in flera ledtrådar på flera ställen som 
skulle hinta om handlingen, men mer om detta senare.
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3.4 Fallstudie nr.3 '2012'

Teasern för 2012 6) börjar med läskig krypande musik, kameran flyger över ett bergigt landskap i 
snabb takt. Nere på marken kan man se en munk springa mot en enslig byggnad. Att kameran 
kommer flygande bakom mannen medan han springer ifrån oss ger en känsla av att han är jagad av 
något. Att kameran dessutom är högt uppe i skyn ger ett fågelperspektiv över munken som får 
honom att se väldigt ynklig ut, nåt stort är på väg. 
En ny kamera vinkel, denna gången nere på marknivå visar munkens fötter medan han fortsätter 
springa, nu hör man även flämtningar som för att visa ännu tydligare att han flyr från något. 
Munken tar sig fram till byggnaden och slår upp dörrarna, där inne finns bara en stor klocka som 
han snabbt börjar slå på, antagligen för att varna andra för kommande fara. Han tittar bortåt där han 
nyss kom ifrån, det blåser och man får känslan av att nåt hemskt är på väg.

Musiken trappas upp och blir mer intensiv, nu får man se stora berg som munken kom ifrån i 
början, när plötsligt sakta men säkert, en gigantisk våg kryper över de höga bergen och rör sig mot 
den ensliga byggnaden, se bild 3. Ett nytt klipp på munken som envist fortsätter slå på klockan, sen 
tillbaka när man får se vågen sluka byggnaden och till sist täcka hela skärmen. Plötsligt klipper det 
till svart och musiken stannar av plötsligt när det är som mest intensivt.

Det som är intressant med den här teasern är att ljussättningen ger en lugn känsla, himlen är blå, 
solen skiner och det är inte mycket moln vilket ger en känsla av att allt är i sin ordning. Det som får 
en att känna sig illa till mods är de snabba klippen i takt med den läskiga, krypande musiken. En 
intressant punkt med den här teasern är att den är direkt tagen från teasern till The Shining från 
1980 11), sättet den är uppbyggd på och musiken. Mot slutet av teasern har vågen i stort sett slukat 
allt på hela skärmen, men ändå fortsätter den växa. Det mörka blåa vattnet i samband med musiken 
som nu är som intensivast får nästan nackhåren att resa på sig.

Vi använde oss av en sådan här upptrappning i vår teaser, med en till synes lugn början gjorde vi en 
snabb vändning till det värre, med en krypande upptrappning i musiken samtidigt som det blir en 
läskig stämning i scenen. Med ett tvärt klipp till en svart skärm och ett plötsligt avbrott i musiken 
för att få folks hjärtan att ta ett skutt förhoppningsvis.
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3.5 Fallstudie nr.4 'Fallout 3'

Fallout 3 teasern 8) börjar med en standby skärm 
som man skulle kunna se i gamla tv-apparater 
från 50-talet. Efter det blir det ett klipp till en 
close-up på en gammal radio som sprakar igång 
och börjar spela 40-tals musik (The Ink Spots ”I 
don't want to set the world on fire”). Om man 
lyssnar noga på sångtexten skulle man kunna 
misstänka att just denna låten var vald som en 
hint till handlingen i Fallout.

Kameran gör hela tiden försiktiga fina rörelser, 
över radion och visar en liten docka 
föreställande en dansande kvinna från Hawaii. 

Det fortsätter bakåt och avslöjar mer och mer av miljön, det är smutsigt och stökigt. Det visar sig 
vara en gammal buss, alla fönster är trasiga och man kan se en sönderbombad stad i bakgrunden. 
Kameran fortsätter bakåt och nu kan man höra smattrande av vapen i fjärran, en vind pust susar och 
kameran lämnar bussen som till synes har sprängts itu. Med en nu bättre överblick över den 
sönderbombade staden blir musiken mer spänningsfylld, nåt hemskt har hänt här. Kameran 
fortsätter fortfarande bakåt i sakta fart och avslöjar nu en soldat som ser allt annat än glad ut, 
kameran stannar upp och soldaten (se bild 4) vänder sakta men bestämt huvudet mot oss medan 
musiken är som intensivast. Man får känslan av att inte vara välkommen här.
Det klipper till svart och en välbekant röst från tidigare Fallout spel, Ron Perlman, yttrar den 
klassiska frasen ”War, war never changes”
Medan titeln och datumet för spelet visas kan man höra ekande radiobrus och ljudet av vad som 
låter som fjärran metallkonstruktioner som gnisslar.

Det som fungerar bra i den här teasern är att man inte riktigt vet vart man är i början, man börjar 
inuti en gammal trasig radio och rör sig sakta bakåt och utåt, avslöjar mer och mer av omgivningen 
i sakta takt med musiken. Om man är extra alert kan man se gamla trasiga affischer halvt dolda inuti 
bussen som hintar om vad för spel det är. I alla fall de som spelat tidigare spel i serien lär känna 
igen sig. Extra effektfullt blir det när kameran lämnar bussen och man ser att bussen vart sprängd på 
mitten och den öde staden visas. Då känner man plötsligt allvaret, och att det är större än vad man 
kanske trodde från början. Att den klassiska musiken samtidigt avtar och ekar bort ger extra effekt 
till detta.

Vi bestämde oss för att köra med liknande stil i vår teaser, när vi skulle göra en previz för David i 
början så letade vi efter passande musik och snubblade över låten ”Sh-Boom av The Crew Cuts” 
som passade förvånansvärt bra för det vi hade tänkt oss. Den gav en känsla av att allt var i sin 
ordning och ingen fara var i färde, till och med låt texten passade med vad som skedde i teasern.

Användandet av falsk säkerhet använder vi oss också av i vår teaser, jag kommer gå in mer i detalj 
om detta senare.
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4. RESULTAT

Vi fick reda på tidigt att vi inte skulle få plats att sitta på North Kingdom och jobba, vilket var synd 
eftersom det var halva poängen med examensarbetet, att få in en fot på ett företag. Tack vare Patrik 
Holmlund så fick vi tillgång till våra gamla datorer på universitetet att jobba på istället. Möten med 
David Eriksson m.fl. veckovis på North Kingdom var ett bra sätt att visa hur långt man kommit och 
få bra råd samtidigt.

4.1 PREPRODUCTION

4.1.1 Planering

Planering är något man har lärt sig ta på allvar sen tidigare projekt, även om Patrik Holmlund bad 
oss göra en grov planering inför examensarbetets start så var det något jag tänkt göra i vilket fall då 
det är ett bra sätt att fördela sitt arbete på. Det är lite av en konst då man ofta kan vara en 
tidsoptimist. Med mer och mer erfarenhet så lär man sig så småningom att höfta hur mycket varje 
steg i en produktion kommer ta. I just detta fall så hade man åtta veckor till sitt förfogande för att 
göra allt. Eftersom vi bara var två stycken insåg man rätt snabbt att det inte skulle bli tal om nåt 
stort projekt utan man fick hela tiden hålla tillbaka varandra. Vi ville även vara klar i god tid för att 
kunna sprida teasern på internet och se om man kunde få någon sorts respons, se om den lyckades 
teasa även om det inte var en kommande titel på riktigt.

4.1.2 Förarbete

Under förarbetet lades det tid på att komma fram till en bra story med tillhörande storyboard.
Efter mycket diskussioner fram och tillbaka, mer än det från början var tänkt, kom vi fram till en 
story som kändes bra, som nämnt tidigare inspirerat av ”The King In Yellow av Robert W. 
Chambers”

En mänsklig rymdexpedition djupt inne på okänt territorium i en okänd del av rymden skickar ner 
en skyttel till en orangebrun planet. Moderskeppet syns i bakgrunden, likaså en måne, medan 
skytteln i lugnt tempo susar förbi kameran och fortsätter vidare ner till planetens yta. Ett klipp till  
marknivån nere på planeten, visar skytteln göra en nedstigning medan kameran är placerad bland 
klippor. I ett nytt klipp visas nu en överblick över en djup spricka som går skiljer skeppet från en 
mystisk stad i bakgrunden. Skeppet kommer ner för landning på en utskjutande platå, under platån 
ligger ett hav av moln som sakta driver förbi. Solen skiner och det verkar inte vara nån fara i färde 
men så fort skeppet landat får molnhavet liv och börjar sakta men säkert ta fart i en roterande 
rörelse. Det blixtar till bland molnen och det öppnar nu upp sig ett stort hål som växer alltmedans 
molnen blir mörkare och mörkare. När det är som intensivast klipper det hastigt till svart, och en 
logo fadar fram ”Amber Monarch”

4.1.3 Previz

När vi båda var överens om detta satte vi igång direkt med att göra en previz åt David så han hade 
något mer konkret att titta på och kommentera. Vi gjorde kameraåkningarna och placeringen av 
objekten noggrant så vi kunde använda dessa maya-scener som bas sedan för det riktiga arbetet. Vi 
brukade skicka uppdateringar ungefär en gång i veckan för att sedan komma på möte i början på 
nästa vecka och höra vad David tyckte. Sedan tog vi hans kommentarer i åtanke för ännu en veckas 
arbete, och så fortsatte det. Mot slutet då allt mer eller mindre rullade på blev det lite mindre möten, 
och om det blev ett så var det mer diskussioner med de anställda som jobbade med grafik.
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4.1.4 Koncept

Med previz klar är det dags för nästa steg i produktionen, koncept fasen. Koncept över skeppen 
gjordes medan Tomas hade hand om miljöerna, eftersom det var han som skulle göra matte 
målningar. Som inspiration till skeppskoncepten hade det i förväg samlats ihop referensbilder på 
diverse rymdskepp från filmer och spel men även bilder på stridsflygplan och NASAs rymdfärja. 
Olika metoder prövades vid konceptandet av skeppen. Det började med ett program som heter 
Alchemy, som går ut på att man gör former som tillsammans skapar en silhuett som man sedan kan 
jobba vidare med i ett mer fullpräglat målarprogram. Poängen med det här är att man inte ska fastna 
i detaljer och färger, utan är bara till för att få igång tankeverksamheten och hjälpa en att få grund 
idéer som man sedan kan jobba vidare med. Jag hade inte använt programmet förr och det var lite 
svårt att komma in i det då det fungerar lite annorlunda men jag skapade en del intressanta former 
men tyvärr inget som ansågs vara värt att ta vidare. Istället valdes det att fortsätta koncepta i en mer 
bekant miljö, Photoshop, vilket fungerade bättre. Efter mycket skissande hade ett flertal sidvyer 
skapats på ett transportskepp som såg ut som en kombination av NASAs rymdfärja och ett 
stridsflygplan, se bild 5. När konceptet var klart så gick jag vidare och la in sidvyn i Maya för 
modellering.

Bild 5. Flera koncept över skytteln gjordes...
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4.2 PRODUCTION

4.2.1 Modellering

Modellering, enligt planering som gjordes tidigare, var lagd på två veckor. Då ska man ha i åtanke 
att det skulle byggas ett moderskepp, en skyttel, en måne, planet och en förgrundsmiljö i 
huvudscenen. Det är väldigt mycket på kort tid.  Förgrundsmiljön skapades först, eftersom det var 
viktigt att 3D förgrunden matchade med matte bakgrunden. För att spara tid användes ett koncept 
över scenen som gjordes tidigare i konceptfasen. Med en grafisk mall som detta kan man snabbt 
blocka in silhuetter och sedan ta det vidare från där. Efter detta skapades stenplatån och naturliga 
stenpelare genom att modellera dem i Maya. Displacement och bump maps gav modellerna 
ytterligare detaljer, se bild 6. 

Bild 6. Förgrunden otexturerad. Displacement och bump maps skapade ytterligare detaljer.

När modeller var skapade, placerades de ut i previz scenen som skapades i Maya förut, de 
placerades så de matchade konceptet över hela miljön och skickades sedan till Tomas så han kunde 
se hur mycket av bakgrunden som täcktes av förgrunden, så det inte slösades tid med att måla 
områden som ändå inte kommer synas.

Härnäst uv-mappades all 3D förgrund och bakning av occlusion skedde av alla objekt för att skapa 
skuggor i texturerna som skulle underlätta vid texturering senare. Med bakningen klar var det så 
dags för nästa objekt att modelleras. Månen skapades på samma sätt som förgrunden, planeten var 
däremot enbart en simpel sfär som texturerades. En andra sfär skapades precis ovanpå för att 
simulera ett molnlager, med en tredje sfär ovanpå det för att lägga en svag atmosfär effekt ovanpå.
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Moderskeppet som bara skulle synas en kort stund i de första sekunderna av teasern, och dessutom 
på avstånd, las det mindre jobb på. Dels för att göra det möjligt att hinna lägga mer tid på viktigare 
objekt såsom förgrunden som jag gick igenom tidigare men även skytteln som skulle få mycket mer 
kamera tid. Med referensbilder som samlats in tidigare som grund, skapades ett skepp som skulle ge 
känslan av att det är stort. Med ganska simpla former som bas spenderades mycket tid på små 
paneler som sedan placerades ut över skrovet för att ge en känsla av att skalan är stor. Vinklar som 
var vända bort mot kameran jobbades det mindre på eller i vissa fall, ingenting alls, för att få mer 
tid till det som verkligen syns. I detta fall syns bara undersidan, snett bakifrån, så mest tid 
spenderades på motorer och paneler. På grund av dess avstånd från kameran behövdes det dessutom 
bara en uv-mapp för hela skeppet, trots dess storlek, se bild 7.

Bild 7. För att spara tid lades det enbart tid på moderskeppets undersida som syns i bild...
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Skytteln som var en av de viktigaste 3D-elementen i teasern kom sist, när alla andra objekt var klara 
för att vara säker på att man kunde fokusera tiden på att göra det riktigt detaljerat. En sidvy av 
konceptet av skytteln som skapades tidigare importerades till Maya som en bakgrundsbild för att 
simplifiera skapandet av silhuetten. Eftersom skytteln skulle synas i närbild var det nödvändigt att 
lägga ner tid på alla sidor av skeppet. Efter silhuett är klar måste man se till att det även ser bra ut 
framifrån och ovanifrån, vilket innebär mycket flyttande av polygoner och verticer. En något mer 
högpoly version krävdes av skytteln för att vara säker att det ser bra ut även på nära håll, se bild 8. 
Precis som i verkligheten, är objekt skapade av flera små delar, även så i detta fallet. Paneler, 
kablage, luckor och skrov var alla i flera delar. Dels för att underlätta modellering men också för att 
ge en mer hög detaljnivå vilket ser bättre ut med riktig geometri än om man gör det med texturer 
enbart. Alla dessa delar kan sedan dessutom animeras för att öka realismen ännu mera. Eftersom 
skrovet skulle subdividas för att ge en mer mjuk form så var det noggrant att modellera så kanter 
behöll sig skarpa där det behövdes. För att tillåta närbilder på skytteln uv-mappades denna i fyra 
bitar som var och en fick en egen högupplöst textur.

Bild 8. Skytteln har tydliga influenser av nutida stridsflygplan och NASAs rymdfärja, denna skyttel fick även en 
detaljerad ingångsport som är inuti skeppet men som bara syns när en access port på undersidan öppnas upp. 
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4.2.2 Texturering

Det lades tre veckor i planeringen till texturering, eftersom tidigare erfarenheter har lärt mig att 
detta är en fas som kräver mycket tid för att få till det bra. Vid texturering av moderskeppet lades 
det mest tid på en intressant bump map som skulle öka detaljnivån. Färg var olika variationer av 
grå. För att göra moderskeppet mer intressant las det även tid på en glow map som skulle simulera 
lysande små fönster eller dylikt. Detta blev särskilt effektfullt i den del av moderskeppet som låg i 
skugga.

Månen skulle ses på ett stort avstånd vilket en detaljerad textur inte behövdes, en displacement map 
hade tidigare skapats vilket gav formen till månen. Ytterligare detaljer lades i bump map, färgen 
gjordes mestadels brun men med vitgröna fläckar för att göra den mer intressant, se bild 9.

Bild 9. Månen sedd från två olika vinklar, färdigtexturerad och redo för rendering.
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När det gällde planeten krävdes mycket mer arbete då den bestod av tre lager. Ytan på själva 
planeten bestod av de vanliga bump maps, färg och specular till havet som syns uppe i högra hörnet. 
Eftersom planeten var stor och täckte en stor del av kamera vyn behövdes en högupplöst textur som 
krävde mycket mer jobb än exempelvis månen och moderskeppet. Inspiration till texturen kom från 
bilder på Mars. För att hjälpa målandet på traven går det utmärkt att använda sig av fototexturer 
som man placerar ovanpå sin textur i ett nytt lager i overlay läge. Det gör att man snabbt kan få till 
märken, sprickor och mönster som får ytan att se mer smutsig och realistisk ut. Med hjälp av bump 
map skapades ett flertal kratrar i olika former, se bild 10.

Bild 10. Planeten och dess tre lager som gav den det slutgiltiga utseendet.

Molnen skapades på en separat sfär för att kunna rotera moln och planet oberoende av varandra. 
Molnen målades som vanligt men en opacitets map skapades sedan upptill så att bara själva molnen 
syntes och inte resten av sfären.

Den tredje sfären låg ytterst och var till för att skapa en svag atmosfärisk effekt. För att få till denna 
effekten gjordes en serie kopplingar i Mayas hypershader för att få effekten av att ytan som är vänd 
ifrån oss sett från kameran blev brunfärgad, och själva ytan på planeten såg svagt disig ut. För detta 
användes en serie noder, Sampler Info och Ramp Shader. Se bild 11.
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Bild 11. En simpel koppling i Mayas Hypershader som hjälpte till att ge planeten en atmosfär.

Förgrunden till huvudscenen var uppdelad i två högupplösta texturer, själva platån med alla dess 
stenpelare och mark fick en egen medan stenpelarna till höger fick en separat textur, även den 
högupplöst. Man fick hela tiden se till att kontrollera gentemot Tomas matte målning för att vara 
säker på att det matchade tillsammans. Textureringen gjordes på samma sätt som med planeten, en 
färg grund lades med hjälp av tidigare bakade occlusion map för att lättare kunna se vad man 
målade. Occlusion map användes inte i det slutgiltiga resultatet då inbakade skuggor i texturen inte 
är att föredra om man har riktiga lampor i scenen. Detta användes istället som en mall för att veta 
vad man målade då det ibland kan vara svårt att se bara med hjälp av en bild över uv-mappen. Då 
färggrunden var lagt användes ett flertal fototexturer för att även här öka realismen och göra 
texturen smutsigare. Färg texturen kan sedan användes som bas till bump och specular map genom 
att göra den svartvit och justera kontrasten.

Precis som med modellering kom skytteln sist i ledet. Fyra högupplösta texturer skulle skapas på 
kort tid. Inget avancerat här utan precis som med moderskeppet skapades först en intressant bump 
map på paneler, skarvar och skruvar. Efter det målades det in smuts och lättare skador. Färgschemat 
här var precis som med moderskeppet gråskaligt. Fototexturer användes för att ge en svag detaljerad 
nivå över hela skeppet. Logos och skeppsnamn målades in. Som tidigare nämnt användes referenser 
från stridsflygplan och rymdfärjor. En specular map gjordes även för att ge skeppet en skimrande 
effekt av smutsig metall när det flög förbi kameran.

4.2.3 Animation

Animationer i det här projektet var simpla. Skytteln animerades till att flyga förbi kameran och 
störst vikt lades vid att få skytteln att färdas i fina kurvor. Vid landning lades stor vikt vid själva 
nerslaget av skytteln på ytan. Sekundära rörelser lades till på mindre objekt på skytteln för att ge en 
känsla av vikt till skeppet. 

För att ge mer liv till scenerna animerades även månen och planeten till att sakta rotera, något som 
antagligen knappt syns men ändå hjälper att tillföra till scenen. Även moderskeppet gavs lite 
animation i form av att sakta glida fram. Även en lucka animerades att sakta stängas för att påvisa 
att skytteln ursprungligen kom från moderskeppet, även om det inte direkt visas.
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4.2.4 Dynamics

Dynamics, i detta fallet fluids, var något som jag tidigare aldrig använt. Eftersom ett hav av moln 
behövdes i huvudscenen kändes det som det logiska valet då Maya fluids ska vara bra på att skapa 
moln. Flera test utfördes i tidigt stadie för att göra mig bekant med hur det fungerade, se bild 12. 
Det går att gå tillväga på två olika sätt, så vitt jag vet, och det är att ha antingen ha statiska eller 
dynamiska moln. Som ordet antyder reagerar statiska moln ej på påverkan av kollisioner av objekt 
eller fields som kan få dynamiska moln att snurra med mera.

Bild 12. En av de många fluidtester som utfördes för att göra sig bekant med dess funktioner, här prövades det lägga 
till ett molnlager över planeten med hjälp av fluids, men detta slopades till förmånen av målade texturer istället.

Dynamiska moln kan kollidera med objekt och påverkas av fields. Problemet är bara att få till 
dynamiska moln visade sig vara svårt. Fluids kan bara befinna sig i en behållare, som är som en bur 
som man själv bestämmer storleken på. I detta fallet skapade jag kuben så den gick precis utanför 
kamerans vy. En lagom höjd skapades, en tiondel av dess bredd och djup. För att få mer detaljnivå i 
molnen fick även kubens upplösning höjas.

Fluids består av voxels som är som 3D pixlar som tillsammans kan ge effekter som rök, eld och 
vatten i program som Maya. En högre upplösning för voxlarna hjälper därför molnen att reagera 
bättre på kollisioner och fields.

Eftersom det var tänkt att molnen skulle börja rotera och sedan öppna upp sig var det tvunget att få 
dem att fungera dynamiskt. Men eftersom detta kändes mig övermäktigt fick vissa alternativa 
lösningar tas till. Rotationen av molnen skapades helt enkelt att genom att rotera behållaren som 
själva fluids befann sig i. Molnen skulle även öppnas upp och denna effekt skapades genom att 
animera en sfär som agerade kollisionsobjekt med molnen, detta fick i sin tur molnen att tryckas 
undan av sfärens växande storlek.

Fluids har många attribut att justera, och eftersom Maya tillåter animation av i princip allt sådant så 
passades det även på att animera färg och opacitet på molnen. Detta gav effekten av att molnen 
mörknade och molnen blev mer tjocka alltmedans rotationen ökade.
Även ett dammoln skapades, denna var mycket simpel. Mest för att få effekten av att skeppet slog 
upp damm när det landade.
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4.2.5 Ljussättning

Ljussättningen i det här fallet var inte avancerad, då allt utspelade sig utomhus användes en grupp 
directional lights. Fyra stycken som är vända 45 grader neråt, och fyra stycken som är vända 45 
grader uppåt. En extra lampa lades till som agerar solen, huvudljuset i scenen. Alla andra lampor är 
studsat ljus från himlen och marken som ser till att öka realismen. Exempelvis blir skuggade 
områden blå färgade av himlen och det studsade ljuset från solen på marken färgar av sig på 
undersidan av alla objekt. Den enda lampan som gav ifrån sig skuggor var dessutom 'solen' då det 
såg mest korrekt ut.

I rymdscenen användes en liknande metod, dock något simplare. En directional light fick agera 
solen medan två andra lampor var de som gav ifrån sig studsat ljus från planeten och månen.

Moderskeppet hade ett flertal lampor på sig som lös upp enbart skeppet för att få det att se stort ut.

I samband med molnens rotation placerade det även ut tre point lights inuti molnen, eftersom jag 
ville få effekten av molnblixtar. Intensiteten animerades sedan för att få till plötsliga blixtar.

4.2.6 Rendering

Vid rendering användes i de flesta fall Maya Software som är en av renderingsmetoderna i Maya. 
Eftersom allt renderades ut i lager fick vissa lager använda Mental Ray som renderare, till exempel 
för Ambient Occlusion lagret. Allt som allt renderades det ut ett diffuse, specular, shadow, 
occlusion och zdepth lager till alla scener. Utöver detta blev det även några unika lager utrenderade, 
såsom ett separat för molnen och ett för jetstrålar som kom ut ur skytteln vid landning. Dessa 
renderades ut med hjälp av ett knep som man lärt sig i tidigare kurser, alla objekt som blockerade 
molnen och jetstrålarna fick ett neongrönt material på sig som inte gav ifrån sig skuggor eller tog 
emot ljus, se bild 13. Detta gav en sorts green screen effekt som sedan lätt kan maskas bort i post 
produktionen. Allt material renderades ut i storleken 1280x720 pixlar.

Bild 13. Renderingslagret över molnen, med all förgrund och bakgrund i ett grönt material för att underlätta maskning 
senare i Eyeon Fusion.
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4.2.7 Logo

Till teasern behövdes även en logo i eftertexterna för att ytterligare sälja det hela. En kamera 
placerades i en svart färgad kub, kameran var vänd mot en av kubens sidor och på denna sida var 
det placerat en transparency map för logo-texten ”Amber Monarch”. Sedan placerades en lampa 
bakom texten som animerades att sakta röra sig nerifrån och upp, och samtidigt öka i intensitet och 
sedan även avta. Inuti kuben placerade en fluid-behållare som innehöll en simpel rök som var 
animerad att sakta driva runt. Sett från kameran kom sedan lampan på andra sidan kuben att lysa 
igenom transparensen och sedan rätt in i kameran, all rök i kuben gav effekten av ljusstrimmor 
genom texten, se bild 14. Detta renderades sedan ut och togs in i Eyeon Fusion för post-produktion.

Bild 14. Tid lades på att göra en snygg titel logo, för att ytterligare hjälpa till att få en äkthetskänsla över teasern.
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4.3 POSTPRODUKTION

I post produktions fasen lägger man ihop alla de utrenderade lagrena tillsammans och justerar dem 
för att få till det slutgiltiga resultat man är ute efter. Programmet som användes till det här var 
Eyeon Fusion. Mitt utrenderade 3D material lades ihop med Tomas bakgrunds matte målningar och 
dessa färg och kontrast justerades sedan för att få allt att passa ihop tillsammans. Zdepth lager 
användes i post produktionen för att ge materialet ett atmosfäriskt perspektiv, desto längre bort 
objekt är desto mer färgade blir de av atmosfären. Även depth of field skapades med hjälp av zdepth 
lagret.

Moln och jetstråle lagret behövdes keyas så att allt grönt togs bort och blev genomskinligt, detta så 
att allt som låg ovanpå och bakom skulle synas korrekt. Till jetstrålarna lades det sedan på diverse 
blur och partikeleffekter för att skapa värmevågor och glow.

Logo-effekten togs även den in i Fusion för ytterligare justeringar. Färgen justerades så att de mest 
intensive partierna fick en mer intensiv gul medan de mörka områden fick en blåaktig ton. Även 
kontrast justerades för att göra det hela mera intensivt.

Klippning av materialet gjordes sedan i Adobe Premiere, även om detta är en mindre punkt i post-
produktions fasen är den viktig för att lägga ihop musik och video och sedan se till att varje scen 
fungerar bra tillsammans med andra scener. Efter detta är klart renderas den färdiga filmen ut i 
H.264 kodek som är till för att öppnas i Quicktime, detta kodek är bra för att hålla ner filstorleken 
men samtidigt försäkra sig om att bibehålla hög kvalitet.

4.3.1 Musik

Vi hade nöjet att få hjälp av en riktig musiker i detta projekt, Kent Vallden, som Tomas Hillergren 
kände. Tack vare honom fick vi riktig musik direkt anpassat till vårat material.

Nedan följer en samling stillbilder från det slutgiltiga materialet (bild 15-18).
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Bild 15.

Bild 16.
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Bild 17.

Bild 18.
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5. DISKUSSION

5.1 Inspirationen till teasern

I början av examensarbetets stadie diskuterade vi temat på vår teaser, vad skulle vara intressant att 
jobba med, både för oss och för folk som skulle se det senare? Det kändes som det skulle ge mer 
impakt om man gjorde en teaser på nåt som redan fanns. En, inom vissa kretsar, välkänd berättelse 
skulle kunna skapa mer surr än om man hittade på nåt helt eget. Valet av science fiction genren kom 
tidigt eftersom det är något vi båda gillade. Men vad fanns det för mytologier som skulle kunna 
vara intressanta att göra nåt om, och som helst inte redan var gjort? Som jag nämnde tidigare i 
sammanfattningen föll valet på Robert W. Chambers samling noveller, The King In Yellow som i 
stora drag är en science fiction skräck från slutet av 1800-talet. Jag har själv inte läst boken men 
läste sammanfattningar om den 12) för inspiration till det jag skulle producera senare. Det som fick 
igång ens fantasi speciellt var en gammal sångtext från boken 13) som höll allt väldigt mystiskt men 
fick ändå en att börja bygga upp en bild i huvudet.

Berättelsen gillades även av H.P. Lovecraft som använde sig av novellerna i sina verk som kom 
senare. Det är ofta berättelser om mystiska mytologier ihopknutet med psykologisk skräck och 
samtida verkliga händelser för att öka realismen i det hela.

5.2 Ledtrådar till handlingen

För att göra det hela ännu mer intressant lades ett flertal ledtrådar in så att det blev lite 
problemlösning för de som tog sig tid att kolla igenom teasern noggrant. På moderskeppet kan man 
t.ex. se RW 95 vilket symboliserar Robert W (Chambers) och årtalet (18)95 som boken gavs ut. En 
logo producerades även som symboliserar en modern variant av ”The Yellow Sign” som återfinns i 
boken av Robert W. Chambers. 12) denna logo är placerad på vingen av skytteln. På sidan av 
skytteln är även namnet Cassilda placerat, som är en av karaktärerna i boken. Titeln ”Amber 
Monarch” är slutligen en omskrivning på ”The King In Yellow”. Färgen gul användes också som 
ett element för att ge en ledtråd. Användandet av ledtrådar kan vara en liten men intressant punkt 
för de tittare som är uppmärksamma, det kan också hjälpa till att skapa diskussioner om handlingen 
som i sin tur får teasern att spridas runt på diverse communityn och bloggar. 
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5.3 PREPRODUKTION

5.3.1 Planering

Planeringen fungerade rätt bra, vissa faser drog över på tiden men det blev aldrig några större 
problem.

5.3.2 Förarbete

Efter planering och allt det praktiska var klart så började vi diskutera en tänkbar story, något att utgå 
från. Vi ansåg att man inte behövde lägga ner alltför mycket tid på det här då vi enbart skulle göra 
en kort teaser. Användandet av skräckmoment var något som kom upp flera gånger och som vi ville 
använda oss av, vi ville få publiken att reagera genom att skrämma dem. Något som vi sett kunna 
vara effektivt i andra teasers.
Det började ganska ointressant med en idé om ett rymdskepp som startar i en jättelik rymdhangar, 
en port öppnar upp och skeppet skulle flyga ut medan en episk vy över en fiktiv planet och dess 
omgivning avslöjades. Även om detta lät som det skulle bli en rätt häftig teaser insåg vi snabbt att 
det inte direkt var nåt spännande med den. Dessutom lät det som det skulle bli en obalans i arbetet 
vi skulle få göra, då jag förmodligen skulle alldeles för mycket att göra samtidigt som det inte 
skulle var mycket plats för matte målningar som var Tomas Hillergrens uppgift. Så den idéen slopa 
vi snabbt.

En annan idé var att människor lyckats hämta tillbaka ett gammalt skepp som på nåt vis åkt vilse 
djupt i rymden, men nu var det ett spökskepp. En liknande idé var att man istället följde med just 
det skeppet dit den åkte och själv fick uppleva hemskheterna där. Även den här idéen skrotade vi då 
det kändes som det gjorts flera gånger redan.

Ännu någon dag senare kom jag med idéen att ett skepp driver i rymden, besättningen ligger i 
cryosömn och de har hamnat helt fel. När de vaknar upp märker de att ett extremt stort objekt 
framför dem blockerar stjärnhimlen. De åker utmed objektet med strålkastare över en till synes 
livlös yta, allteftersom blir ytan mer och mer slemmig tills de stöter på ett stort stängt ögonlock som 
plötsligt öppnar upp och stirrar på skeppet. Även den här idéen la vi på is då det blev en obalans i 
mängden arbete, vilket var synd för detta var en idé som jag föll för. Det kom till och med så långt 
så att jag gjorde en storyboard över den.

Det kom fram många fler idéer, vissa var påbyggnader av en idé vi redan tagit upp med små 
variationer i bildberättandet för att se om man kanske kunde använda just den där idéen ändå, 
eftersom många idéer kändes som de skulle fungera riktigt bra. I andra fall var det ingen direkt 
berättelse utan mer en tanke på kamerarörelser som skulle kunna vara effektfulla eller kanske en 
speciell ljussättning. Det som oftast satte käppar i hjulet för våra idéer var mängden av arbete det 
skulle ta för att förverkliga dem, ingen av oss är animerare t.ex. så vi fick hela tiden tänka efter om 
vi verkligen skulle klara av att animera en sak innan man tog det vidare. Exempelvis, eftersom det 
är lite cthulhu känsla över historien vi använde som inspiration hade vi flera tankar på att på nåt sätt 
använda oss av tentakler, som en hint till mytologin bakom. Men det skulle innebära avancerade 
animation som ingen av oss kände oss kapabla att göra snyggt. Det jag ansåg var att hellre hålla det 
simpelt, att vi fokuserar på det vi är bra på för att hålla kvalitén högre, hellre det än att man tar på 
sig för mycket och för avancerade grejer som sedan blir undermåliga för att man inte vet vad man 
håller på med.
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5.3.3 Previz

David ville tidigt ha en previz, vilket var en fas i arbetet som vi inte hade tagit med i planeringen. 
I efterhand känns det som det var bra att vi skapade en då vi redan då kunde se om våra 
kameraåkningar och idéer höll i praktiken. Flera omarbetningar fick göras innan vi kände oss nöjda 
men detta underlättade för oss längre fram.

5.3.4 Koncept

Koncepten var en bra mall att gå efter när det gällde miljön och skytteln. Jag skapade aldrig koncept 
på objekt som planeten, månen och moderskeppet vilket jag ångrar då det säkert hade gett mig 
mindre huvudvärk i senare faser. Till skytteln var de sidvyer som skapades till stor hjälp för att 
blocka in formen, även Tomas koncept över miljön underlättade för mig vid skapandet av 
förgrundsterrängen.

24



5.4 PRODUKTION

5.4.1 Modellering

Modellering var vad jag ville satsa på från början, därför lades mest tid på att skapa bra modeller, då 
särskilt skytteln. Då jag anser mig bättre på att modellera organiskt var skapandet av skeppen en 
jobbig del av modelleringen. Referenserna på rymdfärjor och stridsflygplanen hjälpte för att få till 
en bild av att de var mänskliga. Till förgrundsmiljön var det viktigt att få till en utomjordiskt känsla 
med konstigt formade stenar. För att inte ge miljön en hotfull stämning användes mjuka former. Vi 
diskuterade även att innehållet i molnhavet kunde vara frätande och därför kunde ha gett stenarna 
dess mjuka, ibland nästan smälta, form.

Vid ett möte på North Kingdom påpekades det att månen var rätt lik Death Star från Star Wars på 
grund av en unik stor krater som var placerad mitt på månen. Men istället för att göra om hela 
månen valdes det att helt enkelt rotera den lite annorlunda så man såg en annan sida av den.

5.4.2 Texturering

Vid texturering kändes det viktigt att se till att skeppen såg mänskliga ut. För att hjälpa förmedla 
detta användes mycket grå färger, precis som på stridsflygplan idag. Eftersom idéen var att detta var 
en expedition som åkte ner för att utforska och var vänligt sinnade undvek vi att använda symboler 
på skytteln som skulle kunna förknippas med militärer, aggressivitet och hotfullhet. Exempelvis en 
rad tänder under nosen eller kamouflage mönster. Färgen blå användes dessutom flitigt utöver detta 
för att förmedla att de är vänligt sinnade. Exempelvis alla lampor och jetstrålar från motorerna går i 
färgen blå.

Planeten och förgrundsmiljön nere på ytan målades i största delar brun med vissa segment i toner av 
svag blå. Detta för att ge känslan av en ogästvänlig och torr miljö. Det enda spår av liv som syns är 
gröna och vita alger i håligheter för att ge lite mer intressanta detaljer och färger till den torra bruna 
miljön.

5.4.3 Animation

Som beskriven i resultat delen fick animationerna vara rätt simpla då jag inte är en animatör. Det 
var inga större problem att få till animationerna men man önskar ändå man hade haft en person 
dedikerad till detta så man själv hade kunnat fokusera på det man var bra på. Hade man haft en 
riktig animatör med i projektet tror jag även man hade kunnat ta på sig och gjort en lite maffigare 
teaser. Det var dock kul att ”ge liv” till scenen med hjälp av animation av skytteln och de små 
rörelserna i moderskepp, måne, planeten och inte minst molnhavet.

Animation av kameror är minst lika viktigt, detta gjordes redan i previz men efter påpekningar av 
David så använde vi oss av mer stilla åkningar då det var lätt att man drog iväg med överdrivna 
kameraåkningar bara för man kunde. I rymdscenen användes en panorering från vänster till höger 
för att visa vart skytteln kommer ifrån och  vart den är på väg. I de resterande scenerna användes 
väldigt lite rörelser i kameran, i huvudscenen är det först fokus på förgrundsplatån och skyttelns 
landning men en stilla åkning åt höger och in i scenen gjorde att det blev mer fokus på molnens 
hotfulla rotation, vilket vi kände hjälpte till vid upptrappningen av hotet.

25



5.4.4 Dynamics

Användandet av fluids kom av att det var en del av Maya jag inte använt förr man alltid fascinerats 
av. Det kändes som en chansning eftersom jag inte alls var säker på om jag skulle kunna klara av att 
skapa de bilder av molnhavet man hade i huvudet. Men tack vare tidiga tester och flitigt läsande av 
tutorials och forum om ämnet fick jag till ett resultat som jag är någorlunda nöjd med.

Det var viktigt att ge känslan av säkerhet i början av skyttelns landning i huvudscenen, därför 
gjordes molnen ljusa och vita. För att sedan bygga upp det okända hotet animerades molnen till att 
sakta ändra färg till mörkgrå medan de roterade.

5.4.5 Ljussättning

Som beskrivet i resultat delen var det en förhållandevis simpel ljussättning. Vi kände att det var 
viktigt att vagga in tittaren i falsk säkerhet genom hela början, i vilket ljussättningen gav ett varmt 
ljus tillsammans med den glada musiken. Då solen skiner i landningsscenen blir övergången till det 
hotfulla mer oväntat.

För att öka effekten av detta när molnen öppnar upp sig lades tre lampor in som animerades till att 
blinka till för att simulera molnblixtar, detta fungerade rätt bra tycker jag och tillsammans med 
ljudeffekter sedan gjorde de upptrappningen mer effektiv.

5.4.6 Rendering

Det blev inte utrenderat så många renderingslager som jag planerat från början då jag inte kände 
mig tillräckligt insatt i ämnet och inte heller kände att det fanns tillräckligt med tid för att testa 
detta. Det blev ändå tillräckligt med lager för att få en någorlunda kontroll över de diverse objekten.

5.4.7 Logo

Skapandet av logon var något som jag själv tog på mig då jag ansåg det behövdes en lite mer 
avancerad presentation av titeln till teasern för att hjälpa sälja helheten. Den tog inte lång tid att 
göra och jag tycker den passar bra för att ge det hela en lite mer episk känsla i slutet, speciellt 
tillsammans med musik. Färgen var intensivt gult för att hinta om boken ”The King In Yellow” som 
vi använde som inspiration till teasern, nämnt tidigare ovan.
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5.5 POSTPRODUKTION

Post produktion var en intressant del som kom mot slutet då allt var utrenderat. Jag och Tomas 
samarbetade här flitigt för att se till att mitt 3D material matchade med Tomas matte paintings. Det 
gick förhållandevis smärtfritt förutom vissa justeringar som krävde omrenderingar av vissa lager. 
Med hjälp av post lades en blå ton över scenen som utspelar sig i rymden för att ge intrycket av att 
de befann sig just i rymden. I huvudscenen användes det även för att få till ett atmosfärs perspektiv 
som gjorde miljön mer intressant och realistisk. Allt som allt var det ett viktigt steg för att smidigt 
göra alla justeringar för att kunna skapa visionen vi haft från första början.

5.5.1 Musik

Även om musiken skapades av Kent Vallden, så var vi fortfarande med och såg  till att musiken 
blev så som vi tänkte oss. Början av teasern använde sig av glad 50-tals musik (”Sh-boom” av The 
Crew Cuts) för ge en lugn stämning över det hela, allt är i sin ordning. När skeppet landar börjar så 
smått musiken skifta till det värre och samtidigt som molnen öppnar upp sig så trappas musiken upp 
och blir mer och mer intensiv. Slutligen när det är som mest intensivt klipper det hastigt till svart 
och musiken avtar tvärt för att försöka skrämma publiken med de hastiga nivåskillnaderna i ljudet. 
Vi kände att det var viktigt att musiken fungerade bra med vårt material och därför behövdes en 
person kunnig inom musik för skapandet av detta.
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5.6 Slutsatser

Genom att utföra fallstudier skaffade jag mig kunskap om vad som skulle kunna förbättra en teaser, 
men eftersom detta enbart är subjektivt sett från mitt perspektiv av vad jag tycker fungerar betyder 
det inte att andra tycker likadant. Vilket man alltid får ha i åtanke. Kunskap om dramaturgi och 
komposition som man lärt sig tidigare behövs även för att skapa det slutgiltiga materialet. Man får 
alltid ha i åtanke att det inte går att fånga allas uppmärksamhet när det gäller sånt här. Det finns 
alltid risken att det misslyckas totalt, vilket man får vara beredd på.

Om man ser till vår egen producerade teaser är jag nöjd över den grafiskt sett med tanke på den tid 
vi hade och den mängd arbete som behövdes göras på denna korta tid. Dramaturgisk sett tycker jag 
nog den kunde vart lite mer intressant. Eftersom vi båda är specialiserade inom vissa områden fick 
vi gå efter en idé som var begränsad till vad man klara av grafiskt sett. Det skulle behövts fler 
personer som tog hand om de faserna vi kände oss mindre säkra på, exempelvis animation och 
dynamics. Detta i sin tur skulle tillåtit oss skapa en teaser efter de visionerna vi hade från första 
början.

Produktionen av vår egna teaser gav också ytterligare kunskaper inom flera olika fält såsom 
modellering, texturering och post-produktion. Detta tillsammans med de nya insikterna om hur man 
kan väcka intresse tror jag kan vara till stor hjälp för att göra framtida projekt mer intressanta.
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