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Förord
Examensarbetet utfördes under två månader på spelföretaget Grin i Stockholm. Arbetet 
avser att beröra animation och hur det tillämpas i spel för att skapa en trovärdig 
spelupplevelse. 

Jag vill tacka alla animatörer på Grin för deras hjälp och feedback under exjobbstiden.
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Sammanfattning
Animation är en viktigt byggsten när man gör spel och det finns olika metoder för att skapa 
trovärdiga och realistiska rörelser. När man jobbar med animation för spel finns det mycket 
att tänka på som skiljer sig från att animera för film. De största skillnaderna ligger i att det är 
spelaren som kontrollerar när animationerna ska spelas upp och i vilken ordning det sker. 
Därför måste alla animationer kunna smälta samman på ett bra sätt utan att det tar kontrollen
från spelaren vilket ofta händer om animationerna är för långa. 
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Abstract
Animation is an important part of a game and there is a range of different ways to create 
believable and realistic motions. When you work with animation for games there are a lot of 
things that differ from animating for films. The biggest differences are that it’s the player who 
controls when the animations are played and in what order they happen. Because of that the 
animations must blend in a good way without taking control from the player witch can happen 
if the animations are too long. 
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Introduktion
Traditionellt när man gör animationer för filmer så är det ett linjärt händelseförlopp som inte 
kommer avbrytas innan animationen har spelats färdigt. I spel däremot så är det spelaren 
som har kontroll över vad som ska hända, därför måste många animationer kunna avbrytas 
och smälta samman på ett sätt så att spelaren inte störs av det och tappar inlevelse. 

Hur fungerar det då att jobba med animation för spel och hur ser arbetsflödet ut för en 
animatör samt hur mycket tekniskt kunnade krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna?
Syftet för mig med arbetet var för att fördjupa mig i animation och se hur man tillämpar det i 
produktionen av spel.
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Animation

Grundläggande om animation

Animation bygger på att skapa liv  med hjälp av rörlig bild. Rent tekniskt är animation en 
snabb sekvens av stillbilder som går för fort för den mänskliga hjärnan att urskilja som 
separata bilder och man får därmed en illusion av rörelse. 

Det började på 1800-talet som enkla illusioner men växte till att bli kortfilmer på 1920-talet. 
1928 kom disney med den första animerade kortfilmen med ljud ”steamboat willie” [1], och 
utifrån det har det sedan vuxit till en stor industri. Även spelindustrin började väldigt blygsamt 
men har idag vuxit till den grad att ett spel mäter sig med stora hollywood produktioner. 

De tidigaste spelen som hade animation bestod oftast bara av några pixlar som rörde sig 
mellan ett par frames och skapade ett väldigt grundläggande rörelse. Med de ökade grafiska 
möjligheterna i dagens spel har det utvecklats till att man vill ha väldigt avancerade och ofta 
realistiska rörelser på detataljerade 3d modeller, vilket ställer väldigt höga krav på animatörer 
som jobbar i spelindustrin idag. 
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Arbetsprocess

Som animatör har man som uppgift att göra rörelser för karakrärer och diverse fordon och 
annat som ska ha rörliga delar. Det finns två sätt att göra det på, animatören kan i ett 
program som tex motionbuilder, maya eller 3D studio max animera med keyframe animation 
eller så spelar man in rörelser med hjälp av motion capture.

Innan man kan animera så måste modellerna riggas, det ser olika ut på olika företag men på 
Grin sköts det av dedikerade artister som sedan ger över den färdigriggade modellen till 
animatörerna.

[2](exempel på hur en rigg kan se ut)

Man gör även ”cutscenes” till spelet där man till största del använder sig av motion capture 
och synkroniserar det med dialog från röstskådespelare. Då ställs det högre krav på kamera 
och klippning.
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Keyframe Animation

En traditionell metod där man som animatör ställer karaktären eller det objekt man vill 
animera i önskad pose och sätter därefter ut en key som låser den posen till bildrutan. Om 
du animerar med penna och papper måste du för hand göra de teckningar som ska vara 
mellan de poser du ritat ut som keyframes för att få övergångar och skapa rörelse. I 
animationsprogram sköts det automatiskt genom att programmet interpolerar mellan dina 
keyframes på olika sätt som du själva kan välja beroende på om du vill ha en övergång som 
saktar in och ut från keyframes eller om du vill ha en linjär övergång som håller samma 
hastighet mellan keys. På så sätt slipper du själv sätta ut poser på varje frame, en nackdel är 
att datorn gör bara en standardinterpolering som kanske inte alltid ger önskat resultat. Då är 
det oftast nödvändigt att för det problempartiet gå in och jobba lite extra och lägga keyframes 
där man vill ha mer kontroll.

[3](exempel på keyframes i ett hopp)
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Motion Capture

En metod som använder sig av skådespelare med sensorer på kroppen som markerar leder. 
Skådespelarna står inne i en ring av kameror som registrerar sensorerna och skapar ett 
skelett i en 3D miljö som man sedan kan använda i motion builder för att driva en digital 
karaktär. Oftast krävs det att man rensar materialet från små skakningar som kan uppstå om 
sensorerna inte registreras av kamerorna tex om skådespelaren täcker delar av sig själv 
med armar och ben. I motionbuilder och liknande program kan du också modifiera rörelser 
med hjälp av lager som bygger på animationer utan att förstöra grundmaterialet, det finns 
även möjlighet att sammanföra animationer från olika tagningar och få det att smälta 
samman så det ser ut att vara ett enda långt klipp.

[4](motion capture utrustning)

Riggning

Innan man kan börja röra på en modell så måste den riggas. Det gör man genom att placera 
ut ben o leder där man vill ha möjlighet att böja på modellen. Modellen fäster man sedan på 
lederna så att man får trovärdiga deformationer, det behöver nödvändigtvis inte vara den 
slutgiltiga modellen man animerar med då designen kan komma att ändras under projektets 
gång. Sen för att förenkla arbetet för animatörerna så gör man oftast kontroller som är lätta 
att se och markera men i motionbuilder finns det en standard kontrollrigg och en liten ruta där 
man kan välja vilka kontroller man vill arbeta med utan att markera i arbetsfönstret.
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Animera för spel

När man ska börja animera är det alltid bra att först planera sin animation. Har man ingen 
tydlig plan kan det ofta resultera i att man får spendera flera timmar på att motarbeta de 
problem som man kunde ha undvikt med en nogrann planering. Ett bra sätt att börja är att få 
till tydliga och starka poser då det ofta kan pågå en hel del på skärmen när animationen väl 
är i spelet. Har man ingen tydlig sillouette kan det vara svårt för spelaren att uppfatta vad 
som händer. När man har satt ut sina poser måste man se till att få mjuka och fina 
övergångar mellan dem. Animationerna är ofta väldigt korta och man vill se till att dom spelas 
så fort spelaren trycker på knappen, det medför att det blir väldigt ont om tid att ha någon 
anticipation. Det är en avvägning man får göra beroende på vilket resultat man är ute efter. 
Har du snabb responstid får man problem med att det kan vara svårare att få in anticipation 
vilket kan göra att det blir svårare att förmedla tyngd, men man får väldigt snabb och bekväm 
spelkontroll. Vill man ha med lite anticipation får man räkna med att spelkontrollen kommer 
kännas väldigt släpig och trög vilket i de flesta fall är mer negativt än att kunna ha väldigt 
snygga och tydliga animationer. 

En annan aspekt av att göra spelanimationer är att i vissa fall måsta man återgå till en 
ursprungspose så att det ska kunna blandas med andra animationer från samma position. 
Har man inte möjlighet att återgå eller börja i ursprungsposen kan det blendas automatiskt 
genom att spelmotorn interpolerar mellen två animationer, genom att sluta spela den första 
gradvis och då komma in med nästa som ökar i samma takt får man en i många fall nästan 
sömlös övergång. Har man inte möjlighet att byta ut hela animationen kan man isolera delar 
av skelettet och utföra den nya animationen enbart på de utvalda delarna medan den 
ursprungliga animationen fortsätter spelas på övriga kroppen. Ett exempel kan vara om din 
karaktär springer eller hoppar och du vill kunna lägga in ett slag eller kast utan att det ska bli 
ett konstigt avbrott så isolerar man överkroppen och utför den nya animationen enbart där 
utan att störa benen som fortsätter som vanligt. Ett problem som kan uppstå då är att när du 
gör ett kast på riktigt så tar du oftast sats med höger eller vänster fot beroende på vilken 
hand du kastar med, nu när benen rör sig oberoende av överkroppen kan man få så att det 
blir en onaturlig rörelse i förhållandet mellan armarna och benen. 

Loopande animationer är ett måste då man inte kan veta när spelaren ska göra vissa 
rörelser. Ofta används det för gång och springanimationer. En gångcykel måste dock vara en 
viss längd då man måste avsluta med samma fot som man börjar med. Men vill man få lite 
variation i den kan man låta karaktären ta fler steg innan cykeln loopar igen. Dock kan 
animationen sluta spelas när som helst och då kommer man tillbaka till en idle animation 
som man kan utgå ifrån för att göra nya animationer.
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Exportera animationer

Innan man kan se sina animationer i spelet måste de exporteras. Ofta krävs det 
egenutvecklade exporterare då många spelföretag använder sig av egna spelmotorer. För att 
animationerna ska spelas upp vid rätt tillfälle ansvarar gameplayprogrammerarna för. De ser 
till så att animationerna blendas på ett bra sätt, de ser även till så att vissa animationer kan 
avbrytas om spelaren vill utföra ett annat kommando. Då vill man inte behöva vänta på att 
den första animationen ska spela klart innan nästa kan starta. När man exporterar måste 
man se till att sätta ut triggers för att förenkla för programmerarna så de slipper skriva i 
koden när saker ska kastas, animationer ska starta och ljud ska spelas. Då sätter man en 
key där man vill att triggern ska aktiveras så blir det mycket enklare att hitta var händelsen 
ska inträffa.

Man måste även se till att allt har rätt namn och inställningar då det kan uppstå oönskade 
resultat om tex axeln som indikerar vad som är framåt pekar åt fel håll. då kommer det bli 
väldigt stora fel som inte ser så bra ut. 
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Resultat
Under arbetets gång har jag fått chansen att producera ett flertal animationer som kan 
komma att användas i det färdiga spelet.  Animationerna har i stor utsträckning varit ganska 
korta men vissa av dom har jag kunnat dra ut lite för att få ett intressantare resultat som 
skiljer sig från övriga animationer. Jag har även fått en större inblick och förtåelse för 
animation och lärt mig vad jag ska kolla efter för att få en följsam och realistisk rörelse. I 
slutändan så har jag fått bra träning i just hur det kan vara att animera för ett spel.
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Diskussion
Jag känner att jag har fått en bra inblick i hur det kan se ut att jobba med animation för spel. 
Mycket av det som har varit nytt för mig är att känna på vilka begränsningar som finns när 
man animerar för spel men det har varit kul o se resultat när man kan jobba runt 
begränsningarna och få till något som ser bra ut. jag känner att jag har fått lite bättre 
förståelse för hur jag ska få mina animationer mjukare och mer följsamma i sitt utförande.

Det har också varit värdefullt med de tips och kritik jag har fått från de andra animatörerna på 
grin.
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Ordlista
Rigg – skelettet man fäster 3D modellen vid för att kunna röra den.

Pose – valfri position som man ställer karaktären i.

Keyframe – bildruta där man har satt en markör för att spara den pose man har gjort. 
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