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Abstract
This thesis will discuss the method and the problems concerning the conversion of feature 

film to animated film. Digital effects have been used within film production to manifest 

phenomena that can not been added in reality, an example is of course flying dragons. Digital 

Anarchy has recently released the effect application ToonIt, a plugin for Adobe Premiere Pro, 

that has in simple terms put the ability to convert feature film to animated film. Through 

surreal effects the possibility is there to produce impressions of vast ages in oriental settings 

without the requirements to invest in tailorsown outfits or recordings in faraway lands. The 

possibility is even there to produce two-dimensional animated film without going through the 

procedure of producing twenty four handdrawn or computerdrawn pictures per one second of 

film.



Sammmanfattning
Den här rapporten kommer att behandla metoden och problematiken kring omvandling av 

spelfilm till animerad film. Digitala effekter har använts inom filmproduktion för att 

manisfestera fenomen som inte kunnat tillfogats i verkligheten, ett exempel är självklart 

flygande drakar. Digital Anarchy har nyligen släppt effektprogrammet ToonIt, ett 

tilläggsprogram till Adobe Premiere Pro, som har egenskapen att med enkla termer uttryckt 

omvandla spelfilm till animerad film. Genom surrealistiska effekter har möjligheten erhållits 

att framställa intryck av svunna tider i orientaliska miljöer utan inköp av skräddarsydd klädsel 

eller inspelning i fjärran trakter. Även möjligeten finns att producera tvådimensionell 

animerad film utan att gå igenom proceduren att framställa tjugofyra handritade eller 

datorritade bilder motsvarande en sekunds film.



Förord
Denna rapport är en redogörelse av ett filmprojekt i samarbete med S:t Kyriakos församling i 

Norrköping.

Jag vill först tacka Campus Norrköping och Dag Haugum genom vilka filmprojektet 

teknisk och praktiskt kunde genomföras. Jag vill även särskilt tacka föreståndarna Josef Dag 

och Moses Ay från S:t Kyriakos församling i Norrköping för deras stöd och inspiration till att 

genomföra filmprojektet. Jag vill även tacka Jonas Dillqvist och Dillqvist's Städ & Catering i 

Norrköping för tillhandahållande av inspelningsplatser. Sist men inte minst vill jag tacka 

Stefan Thelin för hans  insats som kameraman och teknisk rådgivare.
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1 Inledning
Digitala effekter har använts inom filmproduktion för att manifestera fenomen som inte 

kunnat tillfogats i verkligheten, ett exempel är självklart flygande drakar. Digital Anarchy har 

nyligen släppt effektprogrammet ToonIt, ett tilläggsprogram till Adobe Premiere Pro, som har 

egenskapen att med enkla termer uttryckt omvandla spelfilm till animerad film.

Animerad film i sig har sina historiska rötter i framställning av visuell konst som i sin tur har 

haft det ursprungliga syftet att ta med betraktaren till en annan tid och en annan plats.

1.1 Bakgrund   
S:t Kyriakos församling i Norrköping har som vision att nå ut till ungdomar med det kristna 

budskapet. De har således varit intresserade av att producera en film med ett budskap utifrån 

Bibeln. En film som illustrerar företeelser i människors vardagsliv; tålamod i svåra tider, hopp 

och upprättelse, och intresset fanns för en historisk skildring ur Bibeln. För att kunna 

filmatisera antika händelser i Mellanöstern behövs generellt ett starkt fokus på att maskera så 

att åskådaren upplever dels den specifika tidsåldern och dels den geografiska miljön. Inom 

filmproduktion uppnås det här genom exempelvis filmmusiken, inspelningsplatser, rekvisita 

och digital redigering av visuellt innehåll. 

1.2 Syfte 
Den här rapporten kommer att behandla metoden och problematiken kring omvandling av 

spelfilm till animerad film. Rapporten kommer även att behandla problematiken kring 

illustrering av antik orientalisk miljö med tämligen modern rekvisita samt icke-orientaliska 

inspelningsmiljöer, och hur allt detta kan maskeras genom digital redigering, dock utan att 

förlora uppfattningen av de fysiska händelserna. 

1.3 Avgränsningar

Begränsning av tid, budget och med ett filmteamet bestående av två personer har medfört att 

arbetet begränsats till en femminutersfilm som kommer att användas som prototyp och 

inspiration för slutförandet av den planerade filmen. Under redigeringen har således inte vald 

effekt för en specifik del av bildmaterialet omprövats i större mål, utan om effekten har 

uppfyllt önskemålet har den bevarats och så har nästa del börjat bearbetas. Tidsbristen har 

även bidragit till att alternativa tekniska lösningar såsom rotoscoping inte kunnat prövas.
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1.4 Metod

För att skapa den ovannämnda upplevelsen hos åskådaren har filmen applicerats med 

surrealistiska effekter främst av två orsaker. Den ena är för att erhålla den estetiska 

upplevelsen av animerad film1. Den andra är i och med att varken rekvisitan eller 

inspelningsmiljön har influenser av antiken i Mellanöstern. Effekterna har applicerats genom 

redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro Creative Suite 3 samt Digital Anarchy's 

tilläggsprogram ToonIt, där RotoToon är ett av dess delprogram, som även var det enda som 

uppfyllde det estetiska önskemålet. Under kapitlet Diskussion kommer en alternativ metod 

genom programverktygen Adobe Illustrator Creative Suite 2 och  Adobe After Effects att 

behandlas.

 Digitala effekter kan oftast appliceras i olika grader, därmed har utmaningen varit att finna en 

gemensam mall av värden för effekter för samtliga scener, det för att bibehålla en röd tråd av 

visuellt tema. I och med att inspelningen tagit plats både utomhus och inomhus har 

filmmaterialet skilda ljusstyrkor, har således den utvalda mallen justerats marginellt för 

respektive scen. Den teoretiska grunden för redigeringen har främst varit Adobes och Digital 

Anarchy's egna manualer samt instruktionsfilmer via Adobes officiella hemsida. Källor kring 

perceptiva aspekter har inhämtats från instanser som bedriver forskning inom området, bland 

annat Uppsala Universitet. Manuset har baserats på Matteusevangeliet i Nya Testamentet samt 

John Gill's och John Calvin's utläggningar av bibeltexten.

Rösterna har spelats in på en västlig dialekt av arameiska, ett språk nära besläktat med språket 

judarna talade under det första århundradet i den dåvarande romerska provinsen Judeen. Detta 

inslag har bidragit till att övertyga betraktaren att filmen utspelar sig i Mellanöstern. Rösterna 

har spelats in i efterhand i studion för att erhålla högre kvalitet och även för att förkorta 

redigeringsprocessen.

1.5  Struktur

Rapporten har skrivits på tämligen enkelt språk så att vem som helst med grundläggande 

akademiska och datatekniska kunskaper ska förstå innehållet. Det har vedertagits att läsaren 

1 Termen 'animerad film' har i den här uppsatsen definierats som upplevelsen av handritad 

tvådimensionell film
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har Internet tillhands som uppslagsverk ifall svåra ord ertappas. Rapporten beskriver inte 

djupgående hur effekterna i Adobe Premiere Pro appliceras, utan snarare vilka effekter och till 

vilken grad. I huvuddelen beskrivs den tekniska redigeringen och de estetiska önskemålen 

dynamiskt. Det tekniska utförandet är tänkt att tjäna det estetiska syftet. 

2 Produktion
2.1 Inspelning

Allt filmmaterial spelades in med DV- kamera i DVCAM-format och har sedan från DV-

bandet överförts till hårddisken och klippts enligt manuset. Vid val av inspelningsmiljöer har 

utgångspunkten varit att få så enkla och detaljfattiga bakgrunder som möjligt, för att 

underlätta processen att framställa ett animerat tema. Inspelning har spelats in med så mycket 

dagsljus som möjligt vilket underlättar redigeringen oavsett om man vill framställa dags- eller 

nattscener. Khakifärgade bandelroller har tejpats upp på väggar för att dölja fönster och 

moderna föremål. Även khakifärgade kläder har sytts ihop för att ge intryck av en orientalisk 

miljö. Upptagning av moderna föremål som värmeelement och fönster har undvikits i så stor 

mån som möjligt, med anledning av den extra ansträngning som behövs för att maskera bort 

dem. Rekvisita med möjligheter att maskera till antika föremål har eftersträvats, ett exempel 

var ett gammalt snickarbord. Grundproblemet dock med den ursprungliga upptagningen är att 

ingen del av den skulle övertyga om att filmen utspelar sig i Mellanöstern under antiken, säg 

för cirka två tusen år sedan. Även med passande filmmusik lämnas åskådaren oövertygad. 

Inspelningen har skett på landsbygden utanför Norrköping, vilket bidrog en del men som ändå 

lämnade ett antal olösta knutar i filmen som helhet: 

1. Naturens intryck av en nordisk miljö (se figur 1a).

2. Skådespelarens lösskägg (se figur 1b).

3. Skådespelarens rödlätta hudfärg (se figur 1c) .

4. Inomhusscener inspelade i en stuga byggd på 1950-talet (se figur 1d).
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Figur 1a.

  

Figur 1b.
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Figur 1c.

Figur 1d.
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2.2 Från spelfilm till animerad film

Bland ToonIt-effekterna är det RotoToon-effekten som har nyckelrollen i att framställa en 

animerad film enligt önskemålet. Effekten kommer även att bidra med att maskera bort 

modern och ogenuin rekvisita, dock inte till den grad att åskådaren inte uppfattar de fysiska 

händelserna. Förvrängning av bilden till överdriven grad kan även skapa en perceptiv 

irritation hos betraktaren, en problematik som även har beaktats. Dessa faktorer kan 

exempelvis vara en alldeles för dålig skärpa eller för starka färger som skapar perceptiva 

obehag. Exempelvis är ögat generellt sett mer känsligt för röda färgtoner än för blåa , vilket 

fordrat en medvetenhet kring valet av visuellt tema (The Theory of Colour,2004).

Som tidigare nämnt har en gemensam mall av värden eftersökts för samtliga scener för att 

bibehålla en röd tråd i det visuella temat. Andra effekter som eftersträvats är en reducering av 

färgdjupet som är en tydlig egenskap i handritad animerad film. Ett objekt som är tecknat, säg 

en basketboll, har avsevärt färre färgnyanser och detaljer än en naturlig upptagning (jfr figur 

1e och 1f). En annan effekt är erhållandet av kontrast mellan förgrund och bakgrund som är 

en tydlig egenskap i animerad film, men som också kommer att tjäna syftet att bevara de 

fysiska händelser som är av dramaturgiskt värde. 

Figur 2a visar den ursprungliga upptagningen och 2b visar tillämpning av RotoToon med 

förinställda värden, dock uppfyller inte resultatet önskemålet om ett mer animerat utseende 

samt är inte rekvisitan tillräckligt maskerad.
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Figur 1e. Tecknad basketboll2

Figur 1f. Naturlig upptagning 3

2 Hämtat från www.freeclipartpics.com 
3 Hämtat från www.sanfranciscoproam.com 
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Figur 2a. Ursprunglig upptagning

Figur 2b. Effekt med förinställda värden

RotoToon har ett antal inställningar som är relevanta för att uppnå önskat resultat. 

Utmaningen här har varit att inte skruva upp effekterna för mycket som bidrar generellt att 

förgrunden och bakgrunden smälter samman vilket gör att de fysiska händelserna inte längre 

kan uppfattas. Blur radius är en inställning som smetar bort detaljer, vilket bidrar till att 

rekvisitan inte blir lika påtaglig.  Blur radius har ställts in på värdet 30 för samtliga scener (se 
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figur 3a).

Figur 3a. Med blur radius 30

För att reducera djupet och därmed erhålla ett mer tvådimensionellt utseende har värdena 

höjts för flatness samt simplicity till 24 respektive 16 (se figur 3b).

Figur 3b. Med flatness 24 och simplicity 16

För att göra bilden mindre grötig och detaljerad bockas soft-effekten av (se figur 3c).
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Figur 3c. Utan Soft-effekten 

Figurerna 4a,4b,4c och 4d visar vad som uppnåtts hittills:

Lösskägget har nu maskerats så att det ser naturligt ut, bakgrunden ger inte lika modernt 

intryck som innan. Bilden har även förlorat en hel av djupet vilket reducerar det 

tredimensionella intrycket och istället stärker det tvådimensionella och därmed upplevelsen av 

att det är en animerad film. Färgdjupet har även reducerats och kontrasten mellan förgrund 

och bakgrund har erhållits för att kunna urskilja de fysiska händelserna. Effekter har även 

applicerats till en grad att bilden inte är irriterande för ögonen. Intrycket av att scenerna 

utspelar sig under dagen har även bevarats vilket uppfyller manusets beskrivning.
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Figur 4a.

Figur 4b.
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Figur 4c. 

Figur 4d.

2.3 Från Norden till det antika Mellanöstern

De återstående korrigeringarna berör färgtemat. Filmen övertygar inte riktigt om att den 

utspelar sig i Mellanöstern. Ett ljusbrunt och gulaktigt tema för dagsscenerna har eftersökts. 

Det befintliga färgtemat är generellt sett alldeles för grönt för att övertyga. Figur 5a och 5b 

visar exempel på eftertraktat färgtema.
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Figur 5a. Staden Jericho i nuvarande Israel

Figur 5b. Jerichos murar

En annan korrigering som behövs utföras är den gällande skådespelarens rödlätta hudfärg, 

med avseende på att folk bosatta i Mellanöstern generellt har en mörkare hudfärg.

Korrigering av miljö och hudfärg har lösts genom tillämpning av effekten Channel Mixer.

Effekten modifierar färgtoner genom ett system byggt på utgångskanal respektive 

ingångskanal. Tabell 1a visar effektens standardinställningar.
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Red-Red 100 

Red-Green 0

Red-Blue 0

Red-Const 0

Green-Red 0

Green-Green 100

Green-Blue 0

Green-Const 0

Blue-Red 0

Blue-Green 0

Blue-Blue 100

Blue-Const 0

Tabell 1a. Channel Mixer

Effekten fungerar på följande sätt: [utgångskanal]-[ingångskanal] [procentvärde]

I den näst översta raden motsvaras de av [röd]-[grön] [0]. Ett procentvärde på 50 skulle 

innebära en ökning av rödhetsgraden för samtliga pixlar med 50 procent av grönhetsgraden 

för varje pixel. Ett minusvärde på 50 skulle innebära en sänkning istället.

I fallet [utgångskanal]-[konstant värde] [procentvärde], där de exempelvis motsvaras av [röd]-

[konstant värde] [100] på fjärde raden, skulle innebära en mättnad av rödhetsgrad för samtliga 

pixlar med 100 procent.

Utmaningen har varit att finna en gemensam mall för samtliga dagsscener som ska åtgärda de 

nordiska miljöerna samt skådespelarens hudfärg. Mallen har erhållits genom justering av 

inställningar tills det önskade färgtemat erhålls. Det har handlat generellt om att hitta en 

önskvärd blandning av röd, grön och blå och styrkan av respektive färg. Mallen enligt tabell 

1b har använts med viss modifikation med avseende på olika ljusnivåer hos dagsscenerna 

sinsemellan. Figur 5c visar ett exempel på vald inställning som motverkar upplevelsen av en 

orientalisk miljö.
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Figur 5c. Med Blue-Green 50 

Red-Red 80

Red-Green -12

Red-Blue 51

Red-Const 16

Green-Red 8

Green-Green 107

Green-Blue 0

Green-Const 0

Blue-Red 0

Blue-Green -9

Blue-Blue 100

Blue-Const -13

Tabell 1b. Channel Mixer justerad 
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Figurerna 6a, 6b, 6c, och 6d visar resultatet av samtliga effekter:

Figur 6a.

Figur 6b.
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Figur 6c.

Figur 6d.

2.4 Nattscener

 Den relevanta effekten för att omvandla dagsscener till nattscener är att sänka opaciteten, i 

det här fallet från 100 procent till 30 procent. För de tänkta nattscenerna har inga effekter från 

Channel Mixer använts. Figur 7a och 7b demonstrerar effekten av opacitetssänkning.
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Figur 7a. Med opacitet på 100 procent

Figur 7b. Med opacitet på 30 procent
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2.5 Bildhastighet

Ett tydligt inslag i animerade filmer är att objekt tenderar att röra sig på ett mer ryckigt sätt än 

i vanlig spelfilm. Därför fanns ett intresse av att jämföra en film med bildhastigheten 25 bilder 

per sekund och en med 15 bilder per sekund. En har alltså renderats i DV PAL med 25 bilder 

per sekund och den andra i QuickTime MPEG-4 med 15 bilder per sekund. 

2.6 Ljud 

Inspelning av röster har skett via Andre Wiethoff's ljudredigeringsprogram Exact Audio Copy 

och effekter applicerats genom Adobe Premiere Pro. 

I filmen möter karaktären Josef ängeln Gabriel, och i många klassiska bibelbaserade filmer 

har änglar en djup och ekande röst. Exempel som kan nämnas är i Cecil B. DeMille's The Ten 

Commandments (1956) och i Franco Zeffirelli's Jesus of Nazareth (1977). 

För att uppnå den eftersökta rösten har effekten Chorus tillämpats där de avgörande 

inställningarna var depth och delay. Depth har ställts in på 58 procent, vilket resulteras till en 

58 procent mörkare röst. Delay har ställts in på 12 millisekunder och medför en upprepning 

av ljudvågen efter 12 millisekunder vilket ger rösten ekoeffekt.

3 Analys av resultatet
Effekterna har omvandlat ett naturligt tema till ett surrealistiskt, i den här produktionen, ett 

animerat tema (se figur 6a, 6b, 6c, 6d, 7a och 7b).  Det har gjorts till den grad att det 

fortfarande går att uppfatta de fysiska händelserna, alltså en klar distinktion mellan förgrund 

och bakgrund har erhållits samt en skärpa som inte är till ett obehag för ögonen. 

Den perceptiva effekten som erhållits är att den mottagna surrealistika informationen initierar 

processer i betraktarens sinne som tolkar om informationen till naturliga objekt, alltså till 

objekt som tidigare betraktats utifrån erfarenhet (Dale, 1997 s. 6517). Således ökar 

möjligheten avsevärt att övertyga betraktaren att filmen utspelar sig i det antika Mellanöstern, 

i jämförelse med den ursprungliga upptagningen. Sänkning av opaciteten har bidragit till att 

framställa nattscener från dagsupptagningar. Två versioner av filmen har renderats med skilda 

bildhastigheter, där den med lägre bildhastighet fått en mer flimmrig och ryckig karaktär. 
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Inspelning på arameiska och den applicerade ljudeffekten för ängelns röst har även bidragit 

till att illustrera den bibliska berättelsen.

4 Diskussion
4.1 Generell kommentar

Många inslag har inte gått som planerat på grund av tidspress. Det handlar för det första om 

lösskägget som inte monterats som det borde. Den dubbelhäftade tejpen var vit och kunde ha 

ritats svart med tuschpenna som skulle ha underlättat redigeringen. Figur 6b visar ett exempel 

på där tejpen inte kunnat maskerats bort riktigt, där en vit rand kan urskiljas längs med hakan. 

Figuren visar även en missad trimmning av skägget framför munnen som inte kunde åtgärdas 

fullt ut. Figur 4d visar en miss med en synlig fönsterlist där banderollern hade hjälpt. Vissa 

scener kunde även ha filmats från mer lämplig synvinkel utifrån ett dramaturgiskt perspektiv.

En annan intressant effekt som kunde ha bidragit till det animerade temat är en sänkning av 

bildhastigheten. Den färdigredigerade filmen är möjligvis för mjukrullande för att uppfattas 

som en handritad animerad film, den ger snarare intryck av en film med animationsliknande 

inslag. Vad det gäller bildhastigheten föredrogs versionen med 25 bilder per sekund, med 

anledning av att flimmret som uppstod var mer till irritation än till större upplevelse av 

animerad film. Dock kunde fallet ha utforskats mer för att få reda på vilka fler faktorer som 

bidrog till att  flimmret uppstod.

4.2 Alternativ lösningsmetod

Med Adobe After Effects(AFX) och Adobe Illustrator Creative Suite 2(AI) fanns möjligheter 

att utföra motsvarande effekter som i RotoToon. Utifrån råmaterialet skulle i stora drag 

följande steg genomföras:

AFX:

1. Korrigering av kontrast för att erhålla distinktion mellan objekt och bakgrund.

2. Justering av Channel Mixer för erhållande av önskat färgtema 

3. Överföra varje enskild scen/klipp av råmaterialet till JPEG-bilder motsvarande 25 

bilder per sekund.
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AI:

4. Val av en bild som ska fungera som mall för resten av scenen/klippet.

5. Live Trace med grundinställning (preset) exempelvis Color 16 eller Color 6.

6. Finjustering  i Tracing Options där motsvarande Blur-effekt kan erhållas. Här finns 

även Palette där färgtemat kan justeras.

7. Importera tillbaks till AFX

AFX:

      8. Sänkning av bildhastigheten(frame rate) via Composition Settings

Hypotetiskt sett ser jag metoden AFX med AI som en lämplig metod. Det som talar emot är 

att de åtta ovan nämnda stegen måste utföras för varje klipp, det samma gäller i och för sig 

med RotoToon dock med fördelen att alla klipp samt effekter är befintliga i samma program. 

Ekonomiskt sett är även AFX med AI ett avsevärt dyrare alternativ jämfört med Adobe 

Premiere Pro med ToonIt . Jag blev dock imponerad av resultatet AFX med AI presterade med 

sänkning av bildhastigheten. Demonstrationen i instruktionsfilmen visade en färdig film utan 

ett flimmer som irriterade ögonen.

 

5 Avslutning
Genom surrealistiska effekter har möjligheten erhållits att framställa intryck av svunna tider i 

orientaliska miljöer utan inköp av skräddarsydd klädsel eller inspelning i fjärran trakter. Även 

möjligeten finns att producera tvådimensionell animerad film utan att gå igenom proceduren 

att framställa tjugofyra handritade eller datorritade bilder motsvarande en sekunds film.
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