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Förord. 
Det har gått 177 år sedan Joseph Plateau konstruerade phenakistoskopet - en apparat som använde 
sig av en roterande skiva med sekventiella bilder för att skapa illusionen av rörelse, och därmed de 
första simpla animationerna. Detta är en av de första grundstenarna i filmens historia som sedan 
dess har gått igenom en konstant process av förfining och utveckling. 177 år av förutforskande har 
tagit de första enkla animationerna på ett dussintal bilder – till de finstämda urverk av detaljer som 
trollbinder miljontals människor idag.  

Syftet med det här examensarbetet är att titta på olika optimeringsmöjligheter för realtidsspel med 
en statisk kamera gällande både estetiskt och tekniskt resultat. Datorspel är fortfarande ett relativt 
ungt media, och ännu i sin experimentella fas.  Jag har alltid fascinerats av de unika förutsättningar 
och möjligheter som presenteras i den typen av media. Med inspiration från filmens utveckling, vill 
jag i det här arbetet belysa hur spel kan ta tillvara på kunskapen från de första animationerna och 
utvecklingen som därefter följt. Jag kommer att analysera hur existerande spel har tillgodogjort 
bildkompositionens regler och undersöka hur färg och form påverkar upplevelsen.  Jag kommer 
också under söka hur detta appliceras, i teori och praktik, på ett tekniskt effektivt sätt i faktiskt 
arbete.   
 

Jag vill tacka Arash Vadat, Samuel Lundsten och LTU som tagit emot mig som för mitt examensarbete 
presenterat en intressant uppgift som gett mig goda förutsättningar att fördjupa mig i en 
tillfredsställande frågeställning. 
 

Regina Rova 
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Abstract 
This thesis is intended to provide insight into possible solutions for real-time projects with a static 
camera, compared to a dynamic camera and how these differences can alter the players impression. 
The thesis will concern on how a 3D artist can think in order to take advantage of the camera in order  
to optimize the dramaturgical telling and  also reduce the computational costs. The main emphasis is 
to exemplify how this can be achieved; by comparing the practical cases from the project that I have 
been working on during the time of writing this thesis, but also analyze examples of existing games 
and the theoretical discussions about these.  

 

Sammanfattning 
Denna uppsatts är ämnad att ge inblick i görliga skillnader för ett realtidsprojekt med en statisk 
kamera, i jämförelse mot en dynamisk kamera och hur dessa skillnader kan förändrar spelarens 
intryck. Uppsatsen kommer beröra hur en 3D artist kan tänka för att utnyttja detta, för att optimera 
dramaturgiskt förmedlande och även reducera beräkningskostnader. Den huvudsakliga tyngden 
ligger i att exemplifiera hur detta ska uppnås genom att jämföra praktiska fall från det spelprojekt 
som jag jobbat med under examensarbetet och analysera exempel från existerande spel och 
teorietiska diskussioner kring dessa.  
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0rdlista  
 

7:e generationen     | Omfattar ett antal konsoler som varit aktuella under åren 2004 och 
framåt. Här i räknas bland annat Playstation 3, Xbox 360 och Wii16 
 

8:e generationen   | Omfattar ett antal konsoler som varit aktuella under åren 2011 och  
framåt. Här i räknas bland annat  Playstation 4, Xbox One och Wii-U17 
 

Android | Operativsystem för smartphones och pekplattor.18 
 

Anime | Ord som används för att beskriva animationer gjorda i Japan.19 
 

App | Förkortning av applikationer. Små program till telefoner, t ex spel. 
 

Endless Running Game | Plattformsspel där spelaren rör sig genom en processuellt genererad 
värld20 
 

Face | En yta som byggs upp av mellan minst tre vertriser. 14 
 

Frame | Bildruta i en animation.14 
 

Gameplay | Spelarens upplevelse under interaktion med spel. 
 

Keyframe | Nyckelbildruta, viktig för en scen eller en karaktärs animation.14 
 

Lookdev | Kommer från look development och används i det här 
sammanhanget för att beskriva ett koncept som tolkar hur den 
slutgiltiga produkten kan se ut. 
 

Maya | Maya är ett 3D modelleringsverktyg utvecklat av Autodesk.14 
 

Sprite | Pixelbaserad bild med bestämd höjd och längd, som kan flyttas 
oberoende av andra objekt på skärmen.25 
 

Textur | En digital bild med färgvärden.21 
 

Vertris | Punkt i ett 3D-rymd14 med ett koordinat värde i X-, Y- och Z-led 
 

White Boxing   | Metod att bygga upp en bana medhjälp av enkla former.22 
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1 | Introduktion  
Examensarbetet utfördes på LTU, under handledning av Samuel Lundsten och skedde under ett 
projekt som är en del av ett antal piloter/tester framtagna av forskningsgruppen inom "Visuell 
kommunikation" på institutionen för konst, kommunikation och lärande. Denna pilot är en 
androidbaserad spelapplikation.  
 
1.1 | Frågeställning/Problembeskrivning 
Hur skiljer sig produktionsprocessen mellan visuell utveckling, sett ur en låst kamera jämfört med 
mer vedertagen grafikproduktion? Vilka estetiska val är unikt möjliga för denna typ av produkt och 
vad bör man tänka på för att förstärka dessa, och vilka tekniska optimeringar man utföra i sådan 
miljö? Hur har existerande produkter hanterat likande problematik?  
 
 
 
1.1.1 | Bakgrund/Beskrivning 
Spelindustrin har expanderat kraftigt de senaste åren och trots att det är en ung industri omsätter 
den mångmiljonbelopp. Industrin är stadigt växande och ekonomiskt rivaliserande med andra 
mediaindustrier. 1,2 Den mobila plattformen har varit en extremt lukrativ plattfrom som växer 
exponentiellt med spelindustrin. På grund av att det är billigare att utveckla spel lockas många 
mindre företag att starta och investera i denna plattfrom. 
Denna trend beskrivs i Spelutvecklarindex 2012 av Dataspelsbranchen: 
 

En uppseendeväckande förändring är den ökade fokusen på mobilspelsutveckling (till 
största delen utveckling för mobila operativsystem, då spel släpps till både 
smartphones och surfplattor). Det var den största kategorin redan ifjol, och nu har 
cirka 20 fler studior sållat sig till skaran.3 

 

I Spelutvecklarindex 2014 skrivs följade:  
 

DFC Intelligence fick i juni 2014 för andra gången i rad höja sin femårsprognos för den 
globala spelbranschen. Överlag förväntas branschen att växa från 64 miljarder USD 
2014 till 100 miljarder 2018, utan att inkludera intäkter från hårdvara. Anledningen är 
en bransch som växer inom alla segment, även den av somliga uträknade fysiska 
spelhandeln. Det går väldigt bra för de nya konsollanseringarna, men framförallt 
tilldelas tillväxten mobilspel och BRIC-länderna. Marknaden uppskattas bli 
förhållandevis jämn mellan PC, konsol och mobila plattformar. Av dessa intäkter tros 
mobilspel att växa från 10 miljarder 2013 till 29 miljarder 2018, ca 30 procent av den 
uppskattade totalmarknaden.4 

 
Därför ansåg jag att realtidsgrafik för mobila spel var ett intressant och mycket relevant område att 
fördjupa sig inom. Trots en stor efterfrågan på spel och appar, saknas det också kunskap om hur spel 
för denna plattfrom bör utformas. Detta beror på många faktorer. Till exempel har spel länge styrts 
med knapptryckningar, men eftersom de flesta mobiltelefonerna nu har pekskärm(touchscreen) 
måste man hitta på nya bekväma lösningar för hur spelen ska styras. En annan faktor är också att 
mobila spel har mycket mindre prestandamöjligheter än vad andra aktuella konsoler som Playstation 
4, Xbox One eller PC har. Jag vill fördjupa mig in i några metoder för att kompensera helhetsintrycken 
trots avsaknad i prestanda, även hur dessa metoder teoretiskt skulle kunna applicera till andra 
konsoler för att förstärka intrycket.  
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Projektet jag jobbat med är utvecklat i spelmotorn Unity 5 och målet för dess prestandakrav att det 
skulle fungera för Samsung Galaxy S3, och andra androidbaserade smartphones, med samma eller 
bättre hårdvara. Skärmupplösning; 720x1280 pixlar. Android operativsystem 4.04 till 4.3. Chipset; 
Exynos 4412 Quad. CPU; Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9. GPU; Mali-400MP4, 1 GB Ram minne. 23)    
 
1.2 |Syfte 
Syftet med detta arbete är att framhäva hur utveckling, planering och design för spel med en statisk 
kamera kan förbättras både på ett estetisk och tekniskt plan. Att belysa hur olika designbeslut kan 
förstärka och förbättra helhetsupplevelsen för spelare.  
 
1.3 | Avgränsningar 
Jag valde att fokusera på två huvudaspekter inom min fråga. Den första var animationer och 
bildkomposition och hur dessa i teorin kan förstärka och påverka upplevelsen, samt hur dessa kan 
hanteras genom en statisk kamera. Detta genom att analysera olika existerade spel och jämföra 
olikas spels styrkor och svagheter. Den andra aspekten var att fokusera på tekniska lösningar, för att 
optimera spelets prestandakrav, som varit aktuella under mitt examensarbete. 
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2 |Teori     
2.1| 12 Animations principerna  
Majoriteten av animatörer kommer troligtvis vara medvetna om de 12 animationsprinciper som 
skrevs av Disneyanimatörerna Frank Thomas och Ollie Johnston, i boken The Illusion of life, 1981. 
Dessa principer myntades för klassisk tecknad animation - men på grund av deras generella 
applicering har dessa levt kvar och används även inom 3D animation. Dessa 12 principer beskrivs kort 
och ungefärligt som följade: 

2.1.1 | Hoptryckning och töjning (Squash and Stretch)  
Syftet med denna regel är att beskriva objektet, och ge det en karaktär av vikt, flexibilitet och 
hårdhet.  Den används också för att behålla volymen på ett objekt. Det klassiska exemplet är en boll 
som trycks ihop när den slår i golvet och sträcks ut när den studsar ut igen.    

2.1.2 | Förväntan (Anticipation)  
Regel om att förbereda åskådaren för att en handling kommer att ske, och för att ge animationen 
mer realism. Detta kan ses när en människa böjer på knäna för att ta satts in för ett hopp. Detta kan 
hjälpa till att förtydliga en mycket snabb rörelse som annars lätt skulle kunna missas. 

2.1.3 | Iscensättning (Staging)  
Syftar på att rikta åskådarens blick mot det som är viktigt i en scen. Genom att använda ljus och 
skuggor, färgkontraster och placering av objekt och karaktärer kan man förtydliga vad som är viktigt i 
en scen. Regeln förklarar samt hur man kan beskriva känslor, till exempel en karaktärs humör, genom 
kameravinklar.  Staging beskriver också hur man gör att en karaktär kan hållas så lättläst och enkel 
för åskådaren att förstå - genom att se till att karaktärens pose är läsbar även om den bara skulle 
vara en siluett. 

2.1.4 | Direkt rörelse och ställning till ställning (Straight Ahead Action and Pose to Pose Action)  
Denna princip var mer relevant när animationerna handtecknades - eftersom att datorer ger 
möjlighet för mer kontroll i efterhand. Den beskriver två olika sätt att animera på. Direkt rörelse 
betyder att bilden tecknas från bildruta till bildruta, medan ställning till ställning beskriver hur man 
tecknar ut vissa förutbestämda nyckelbildruta  och sedan tecknar ut bildrutorna där emellan.  

2.1.5 | Efterföljande och överlappande rörelse (Follow Through and Overlapping Action)  
Denna regel används för att skapa mer realistiska rörelser och få karaktärer och objekt att verka följa 
fysikens lagar. Detta kan vara hår eller kläder som kastas framåt när en karaktär kommer till ett 
plötsligt stopp, eller exempelvis när någon kastar en boll - handen kommer följa rörelsen även fast 
bollen lämnat handen.  

2.1.6 | Långsamt in och ut (Slow in and Out)  
Objekt har en viss accelerationstid och för att uppnå en realistisk uppfattning krävs det fler bildrutor 
vid början och slutet av en rörelse.  

2.1.7 | Bågar(Arcs)  
Naturliga rörelser har någon from av båge i sig. Det kan vara kastade objekt som följer gravitationens 
lagar eller en läm som roterar med en led. Om dessa bågar uteblir ges istället en mekanisk/robotisk 
känsla.  
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2.1.8 | Sekundär rörelse (Secondary Action)  
Handlar om att ge mer liv i en scen genom att lägga till sekundära rörelser till huvudrörelsen. Detta 
skulle kunna vara en karaktär som kliar sig samtidigt som den går. Dessa sekundära element får dock 
inte var så uppseendeväckande att åskskådaren missar huvudrörelsen.  

2.1.9 | Överdrift (Exaggeration)  
Används för att förtydliga rörelser. Istället för att försöka realisera en rörelse fullt och helt överdrivs 
den för att det ska vara tydligare och mer underhållande att titta på.  
 
2.1.10 | Timing 
Används för att ge olika känslor till en rörelse beroenden på hur många bildrutor den tar att 
genomföra. Med rätt timing ser rörelser mer verklighetstrogna ut. Timing används för att beskriva 
storleken på en karaktär. Långsamma rörelser får karaktären att verka större och hastigare får den 
att verka mindre. 
 
2.1.11 | Solid teckning (Solid Drawing) 
Är en princip som är mer eller mindre överflödig inom 3D modellering och 3D animering. Den 
används för att understryka vikten av att tänka att den tecknade scenen är i en tredimensionell miljö. 
Volym och skuggor måste därför anpassas när karaktären flyttar eller roterar sig i scenen.  
 
2.1.12 | Dragningskraft (Appeal) 
Beskriver hur en karaktär bör har en lättläst och tydlig design. Åskådaren bör känna att karaktären 
känns levande och intressant. Komplicerade karaktärer med klumpiga och svårlästa rörelser bör 
därför undvikas.   
 

2.2 |Bildkomposition  
Bildkomposition är ett begrepp inom bildkonsten som används för att beskriva vissa riklinjer om hur 
olika komponenter i en bild samverkar för att skapa en helhet. Medan man i klassisk bildkonst 
skildrar en enskild bild och dess slutna berättelse, tittar man på medier med rörlig bild också över 
den övergripande kontexten. Det finns många regler och här nämner jag ett fåtal som jag anser är 
mest relevanta under examensarbetet och till frågeställningen6 7 : 
 
2.2.1 | Linjer 
Linjer är ett väldigt grundläggande element som används vid bildkomposition. Med linjer kan man 
dela upp en bild eller leda åskådarens blick till de element i bilden man vill förstärka.  
 
2.2.2 | Tredjedels regeln / Center  
Ögat dras naturligt till mitten av en bild. Därför bör viktiga element undvikas att placeras för nära 
bildens kanter. 

 
 
Genom att dela upp en bild i tredjedelar både vertikalt och horisontellt och placera stora horisontella 
element, till exempel en himlarand, längs någon av de horisontella linjerna, upplevs bilden harmonisk 
och element som man vill dra intresse till placeras lämpligen där linjerna korsas. 

Figur 1 
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2.2.3 | Kontrast 
Genom att skapa kontrast mellan element i en bild kan man få dessa att tydligare sticka ut. Denna 
kontrast kan uppnås bland annat genom komplementfärger eller variation av ljus/mörker. Denna 
kontrast kan också ske i from av ett elements rörelse eller avsaknad av sådan.  
 
2.3 | 3D-grafik 
Begreppet 3D-grafik kommer från att en bild eller animation i 3D är tredimensionella. Detta betyder 
att objekt, återskapade med denna metod, har utöver en höjd och längd också ett djup. Utan att gå 
in i allt för matematiskt komplicerat, förklarar jag enklare några termer jag använder i den här 
uppsatsen. 14 
 
2.3.1 | Polygoner 
3D modeller är uppbyggda av ett antal polygoner. Dessa är i sin tur uppbyggda av ytor (faces).  En 
face är uppbyggd av minst tre vertriser och agerar som en koppling mellan dessa. Anledningen till att 
det är minst tre är för att det är det absoluta minimum för att kunna bygga upp en yta i en 3D-rymd. 
Två skulle bli ett sträck utan tjocklek och en ensam vertris skulle bara bli en oändligt liten punkt. 
Varje vertris har ett koordinatvärde i X-,Y- och Z-led. Faces kan formas genom att manipulera någon 
av dess vertrisers positioner.  
  
2.3.2 | UV-map 
UV -map är ett sekundärt koordinatsystem som kan appliceras på en polygon. I detta finns det dock 
bara två led; U och V. En polygon kan behålla sin position i en 3D rymd, samtidigt som den kan 
beskrivas i en "utplattad" 2D version också. Detta göra att man assignera texturer till 3D objekten.  
En polygon kan en eller flera UV-mappar.   
 
2.3.3 | Skuggor 
Shadow Mapping är en metod för att räkan ut skuggor i realtid. Sett från ljuskällan räknas allt som 
syns till att vara belyst och det som inte syns ligger i skuggan. Denna information används sedan för 
att räkna ut hur skuggan ser ut sedd ur kameran.  
 
2.3.4 | Lightmap 
Lightmapping är en metod som använder sig av en ljuskälla -  men istället för att räkna ut skuggor i 
realtid så sparas informationen i en textur baserat på objektens UV-mappning. Denna textur 
appliceras sedan på polygonerna. Efter att skuggorna har blivit uträknande en gång så är de statiska 
och kommer inte fungera på rörliga objekt.  
 
2.3.5 | Sekundära vertis värden  
Vertriser kan innehålla mer information än bara ett koordinatvärde. Utöver koordinatvärde kan 
denna information till exempel vara ett färgvärde. Dessa värden kommer sedan interpoleras mot 
närliggande grannvetriser, och på så sätt påverka polygonens ytor.  
 
2.3.6 | Skelett  
Så kallade skelett fungerar huvudsakligen som en armatur för en 3D-modell. Ett skelett byggs upp i 
en hirarkistruktur, där enskilda bens (joints) positioner är manipulerade av sina föräldrars, det vill 
säga benet som kommer före. En 3D modell binds till detta skelett och när skelettet animeras 
kommer modellen spegla dess animationer.  
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2.4 | Animation för spel  
De 12 animationsprinciperna var ursprungligen ämnade för film eller för renderande scener. I en film 
har animatörerna fördelen att veta vad exakt hur scenen ser ut, exakt vilka karaktärer som ska vara 
med, vart och hur kameran är riktad och hur andra objekt återfinns förhållandevis mot varandra i 
scenen. Utöver detta vet animatörerna också var denna scen utspelar sig i det större narrativhet. 
Därför är animatörernas funktion att, utöver att följa scens manus, använda sig av de 12 
animationsprinciperna för att berätta scenen så dramaturgiskt utvecklat som möjligt. 11 

I ett spel är dock en åskådare inte längre bara en åskådare, utan en spelare - och med denna kommer 
en del unika utmaningar. Eftersom att spelaren (oftast) har en viss påverkar på karaktärer kan inte 
längre karaktären ha en unik animation för varje scen. Istället måste karaktärer ha ett bibliotek av 
animationer redo att spelas på spelarens kommando. Det räcker inte heller med att en karaktärs 
animation ser bra - det måste också kännas bra. Steve Swink skriver om detta i sin bok Game Feel: A 
Game Desinger's Guide to Virual Sensation: 

Games that feel good respond immediately to input. This doesn’t necessarily mean a short 
attack phase. For example, the Warthog controls in Halo are loose and flowing, but still feel 
responsive  
/.../ Response time is important. If easing in takes too long, the player will perceive the game 
as sluggish and unresponsive. What feels bad is when there is a delay longer than about 100ms 
between when the player tries to do something and when he or she perceives the result of 
that action. To maintain the impression of responsiveness, the result of input must be 
perceived by the player as immediate. The attack phase can take 10 seconds but will still feel 
responsive as long as there is some obvious result within 70 to 100ms of the input.6 

Eftersom att spelare behöver en direkt respons från att en knapp eller annat kommando ges, kan inte 
principer som förväntan eller långsamt in och ut användas som vanligt. Istället måste animatörer 
offra fysik trovärdighet genom att trycka ihop eller helt ta bort de uppladdningar som skulle behövas 
för att göra animationen realistisk. Iscensättning är också problematisk eftersom att det är omöjligt 
att veta exakt hur spelare kommer att placera sin karaktär eller kamera i bilden.  

Connor, huvudkaraktären från Assassins Creed 3 var för sin tid, en av de mest animationsdetaljerade 
karaktärer någonsin, med över 1000 unika animationer. 10 Ett sådan stor uppsättning av animationer 
är begränsat till endast stort påskostade titlar. Trots den stora budgeten och skickliga artister som 
jobbat på projektet kommer spel som Assasinss Creed aldrig kunna fullt utnyttja vissa 
animationsprinciper. Detta beror på spelets upplägg. På grund att spelaren sköter kontrollen av 
karaktären och kamera är vissa saker utanför utvecklarnas händer.  

  

I figur 2 visas en del av skärmdump skulle knappast användas som reklam. Taget utanför kontext är 
det en ganska intetsägande visuell upplevelse, trots den vackra grafiken. Bilden genomsyras av ett 
entonigt färgschema och är ganska platt. Från den här vinkeln är Connors profil svårläst och isolerar 
man bara på siluetten är den nästintill omöjlig att läsa. 

Figur 2 
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2.5 | Analys av existerade spel  
Här följer en analys och nerbrytning av animationer från olika spel med låsta kameror. 
Spelen jag valt att titta närmare på kommer från två olika genrer; 2,5D fighting spel och endless 
running spel.  I 2,5D fighting spelen har jag valt att titta huvudsakligen på karaktärer och animationer, 
medan jag i endless running-spelet har valt att fokusera på de övergripande intrycken.  
 
2.5D fighting spel är en genre av spel där karaktärerna och miljöerna är 3D modeller, men 
begränsade till ett tvådimensionellt rörelsemönster. Spelarna kan med andra ord röra sig till höger, 
vänster, upp och ner, men kan inte förflytta sig i miljöns djup. Kameran anpassar sig för att båda 
spelarna alltid ska finnas inom kamerans omfång och på skärmen, men traditionellt är dess rörelse 
utanför spelarnas kontroll. Kameran följer samma begränsningar som spelarna och rör sig bara i två 
dimensioner. Eftersom att utvecklarna alltid vet hur karaktärerna kommer att se ut i bild kan de 
utnyttja detta föra att optimera de visuella effekterna.  Många fightingspel är av kompetitiv natur 
och är utformade för att fungera i tävlingssammanhang. 
 

Endless running-spel är en genre av spel där spelare styr en karaktär som rör sig konstant framåt 
längs en processuellt genererad värld.  Eftersom att banorna inte har ett naturligt slut är meningen 
med spelet att samla/vinna så höga poäng som möjlig innan spelaren förlorat alla sina liv. Detta är ett 
populärt spelkoncept på den mobila applikationsmarknaden - och delar många likheter med 
projektet jag jobbat med. 

2.5.1 | Street Fighter IV  
Street Fighter IV var ett av de största 2.5D fighting spelen till den 7:e generationen av konsoler. Det 
var starten för den 7:e sviten i Street fighter serien. Traditionellt så har Street Fighter varit ett 2D-
spritebaserat spel men Street Fighter IV var seriens andra försök på 3D polygonbaserad grafik. 15 
 

 
 

Notera hur tydliga de båda karaktärernas siluetter är, och hur de tydligt skiljer sig från varandra. 
Iscensättningen är också väldigt tydlig i vart spelarna bör hålla sitt fokus. I figur 3 utför en av 
karaktärerna ett snabbt och lätt slag. I denna typ av tävlingsinriktade spel kan hundradelar av en 
sekund vara avgörande och därför måste reaktionen från knapptryckningen vara direkt. Spelet har 
bara några få bildrutor av att bygga upp förväntan, och slaget tycks träffa nästan direkt när knappen 
trycks ned. För att väga upp detta hänger sista posen fast ett kort ögonblick för att ge möjlighet för 
spelar att hinna uppleva attacken, och för att spelarna ska ordentligt kunna ta in kraften i slaget. 

 

Figur 3 

Figur 4 
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I figur 4 utförs en annan attack. Denna gång är det en tyngre och långsammare attack. Här hinner 
man dock se hur karaktären laddar upp slaget och animationen följer längs med tydligt animerade 
bågar. Karaktären är lättläst genom hela rörelsen. Hela attackanimationen är kortare än en sekund 
men på grund av att animatörerna hela tiden vet vart kameran är kan de ändå lyckas ge illusionen av 
förväntan och inplantera känslan av ökning i hastighet på slaget. 

 

Lyckas spelaren få attacken sedd i figur 5, aktiveras en animationssekvens. Ingen av spelarna har 
möjlighet att påverka sin karaktär i detta ögonblick och detta förtydligas genom bryta kamerans 
normala uppförande och istället anta nya kamera vinkar för att maximera effekterna och 
dramaturgin i varje slag.  

2.5.2 | Guilty Gear Xrd 
Guilty Gear kommer också från en traditionell spritebaserad spelserie, som i och med Guilty Gear Xrd 
övergick till polygonbaserad 3D. Spelet har, likt Street Fighter IV, ett 2.5D gameplay. Spelet är 
utvecklat huvudsakligen för 8:e generationens konsoler. Arc System Works, utvecklarna bakom 
spelet, hade som mål för den grafiska stilen att efterlikna anime-stilen så mycket som möjligt men 
ändå ha möjligheten att göra dynamiska manipulationer - utan att behöva rita nya animationscykler. 
De genomförde detta genom att använda en metod som kallas Limited animation. Det är en metod 
som används inom animerad film när man vill reducera antalet bilder per sekund och är vanlig inom 
den japanska anime produktionen. Limited animation kan ibland ha så få bilder som 12 per sekund, 
men kräver också skickligt utförande för att inte upplevas som hackig.5,8 

 
 
Spelet undviker också interpolering mellan olika nyckelbildrutor och varje pose är individuellt skapad 
för hand. Genom att undvika interpolering och simulering, har artisterna full kontroll över 
karaktärerna hela tiden och eftersom att de vet precis vart kameran är kunde de jobba väldigt nära 
de 12 animationsprinciperna. 

Figur 5 

Figur 6 24 
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För att kunna ha möjlighet för denna typ av kontroll, så har varje karaktär mellan 400-600 ben i sitt 
skelett. Dessa kan förutom att manipuleras som brukligt, roteras och flyttas, också skalas. Detta kan 
användas för att skapa hoptryckning och töjning på ett sätt som inte normalt är möjligt. Detta 
används också för att skapa extra tydliga poser och rörelser för att få ut maximal dramaturgi jämt 
emot kameran  

Genom att belysas individuellt kan varje karaktär framhävas från sin bästa sida oavsett övriga 
ljuskällor i scenen. Detta ljus är huvudsakligen optimerat för karaktärerna från deras vilande position 
och rör sig inte - förutom vid mellansekvenser då den animeras med karaktärerna för att få så bra 
visuellt resultat som möjligt vid varje bildruta. Detta är något som huvudsakligen är möjligt pågrund 
av den låsta kameran. Hade detta skett i ett spel med rörlig kamera hade karaktärerna inte kunnat 
interagera trovärdigt med sin miljö.8 
 
2.5.3 |Tempel Run Oz 
Tempel Run Oz är ett spel av typen Endless running, framtaget av Imangi Studio, samma studio som 
arbetat med det populära Temple Run, i ett samarbete med Disney. Spelarens uppgift är att få 
karaktären att undvika hinder genom att hoppa över, ducka eller gå åt sidan för dem.  Kameran är 
alltid låst bakom karaktären och spelaren har ingen direkt kontroll över den 

 
Temple Run Oz har en detaljrik grafik och mycket av skärmen används för att visa upp denna. 
Karaktären följer en väg och har en tydlig kontrast från denna. Vägen fungerar också som en markör 
för vart spelaren är på väg och det blir tydligt om något hinder dyker upp på vägen som spelaren 
måste reagera emot. Spelaren kan samla på pengar som ligger längs vägen och dessa är visuellt 
synliga genom att de konstant roterar. Spelaren styr delvis karaktären genom att använda sig av 
androidtelefonernas inbyggda gyrofunktion, och detta gör att karaktären kan styras utan att spelaren 
måste täcka skärmen med sina fingrar.  

Figur 8  

Figur 7 8 
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2.5.4 |Subway Surfers 
Subway Surfers är också ett populärt spel i samma genre. Förutom några detaljer är gameplayet på 
många sätt likt Temple Run Oz 
 

 
Subway Surfers har dock fokuserat på en väldigt stilistisk grafik som gör det väldigt lättläst. Kameran 
visar nästan enbart banan som karaktären rör sig på där miljön får uttrycka sig i bak- och 
mellangrunden av bilden. 

  

Figur 9 
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3 | Metoder  
3.1 | Bullrun.  
Spelet som jag arbetat på under examensarbetet går ut på att styra en karaktär i form av en tjur 
genom en bana med slumpande sektioner så länge som möjligt. Poäng samlas genom att stånga 
objekt och fiender i ens väg.  
 
 3.1.1 | Skärmproportion 
Mitt första uppdrag blev att experimentera hur spelet bäst skulle upplevas. Eftersom att spelet skulle 
spelas på en handhållen androidtelefon fanns det två val; antingen kunde spelet spelas med 
telefonen hållen i porträtt- eller landskapsposition. Båda alternativen kom med för och nackdelar, 
men det var av stor vikt att tidigt bestämma sig för ett av sätten för att kunna optimera det grafiska 
innehållet. Skulle spelet spelas i porträttposition (då med en ratio 9:16) skulle hela skärmens längd 
kunna utnyttjas för att visa vilka hinder som väntar. Med en landskapsposition skulle det vara 
omöjligt att ha lika lång förvarning för hinder utan att flytta kameran längre bort från spelkaraktären, 
men en kraftigare grafisk upplevelse skulle presenteras utan att behöva störa gameplayet.  
 

 
 
Efter att ha diskuterat med min handledare kom vi tillsammans fram till att vi ville fokusera på att 
förstärka de grafiska intrycken och valde därmed att designa spelet för att spelas i landskapsposition.  
 
3.1.2 | Moduler 
Eftersom att bara en liten del av banan kommer synas vid varje givet tillfälle så är spelets banor 
indelat i mindre moduler. Logiken fungerar som följade: spelet har en uppsättning färdiga moduler, 
och allt eftersom att spelaren rör sig framåt i banan så placeras dessa ut slumpvis. Medan banan 
byggs framför karaktären, kastas gamla moduler bort. Endast två moduler existerar samtidigt i 
scenen. Målet för modulernas konstruktion var att ha en sömlös övergång mellan varandra i alla 
kombinationer och bryta upp spelupplevelsen för att inte göra den allt för repetitiv och förutsägbar 
för spelaren.  
  

Figur 10 
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3.1.3 | Leveldesign 
För att snabbt få en förståelse på hur olika moduler kan se ut tillsammans, använde jag mig av en 
metod som kallas white boxing. Det vill säga olika testbanor blev grovt uppbyggda av simpla block. 
Detta för att ge en förståelse om vilka banstrukturer som skulle fungera tekniskt och visuellt.  
 
3.1.4 | Modul utveckling. 
Jag började med att bygga beståndsdelar så som fönster, tak, stuprör och andra detaljer.  
När jag var klar så byggde jag ihop dessa delar till husmodeller och därefter byggde jag ihop moduler 
av husen. När jag nått ett tillfredställande resultat, såg jag över optimeringen. Eftersom att jag visste 
ur vilket perspektiv kameran skulle se allt så började jag plocka bort onödiga polygoner som aldrig 
skulle synas. 

 
 
 
Huset i figur 11 är modellerat för att fungera från båda hållen. Till höger ser vi samma modell sedd ur 
det perspektivet den skulle användas i spelet.  

 
 
 
I figur 12 ser vi är samma modell men med de polygoner som inte skulle synas i kameran borttagna. 
Modellen ser snarlik ut med modellen i figur 11 sed ur spelets kamera.  I det här fallet skedde en 
minskning med 20 % av originalantalet polygoner, men förutsätter att den bortre väggen inte 
kommer behövas till ljussättning. 
 

Figur 11 

Figur 12 
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3.1.5 | Ljus 
En viktig riktlinje för mitt arbete var att fokusera på en grafisk upplevelse och för att undvika ett platt 
helhetsintryck behövdes någon form av skuggor. Eftersom att projektet skulle fungera utan att hacka 
på äldre androidtelefoner var jag tvungen att pröva olika metoder för skuggor för att se vilket som 
fungerade bäst för mitt ändamål. 
 

• Realtids skuggor 
Med de grafiska riktlinjerna för polygondetaljer som var etablerade för det här projektet 
visades snabbt att realtids skuggor (shadow mapping) - även med låga inställningar - var för 
krävande för att applikationens bilduppdatering inte skulle falla till under 15 bildrutor per 
sekund. Shadow mappingen skedde inuti Unity.  

 
• Vertrisvärden (vertex coloring)  

Visuellt fungerade metoden väldigt bra, men det blev problematiskt på det tekniska planet. 
Eftersom att interpoleringen sker mellan vertriserna oavsett deras avstånd till varandra var 
modellerna tvungna att delas upp i fler delar för att det skulle vara möjligt att måla ut 
skuggorna exakt där de behövdes. För att uppnå ett tillfredställande antal vertriser blev 
antalet polygoner snabbt exponentiellt högre, och väldigt tung att räkna ut. Värtris värderna 
målades ut i Maya. 
 

• Lightmapping  
För denna metod behövdes en sekundär UV-map på alla objekt, som kunde spara 
information för en ljus kalkylation. Denna metod hade ett visuellt bra resultat och blev inte 
allt för prestanda krävande. Det största bakslaget för den här metoden var att applikationen 
snabbt blev större i och med att fler texturer var tvungna att lagras. Det var i slutänden den 
här metoden som blev aktuell för det här projektet. I denna metod gjordes UV-mappingen i 
Maya och skuggorna beräknades i Unity. 

 
 
3.1.6 | Textur 
Alla texturer i spelet är gjort i Photoshop, och är utförda i en 1024x1024 atlas textur.  
I texturen arbetade jag för att använda mig av pastell och andra dova färger. Framför allt undvek jag 
att använda mig av klara röda färger, eftersom att karaktären är en tjur ville jag att fiender skulle ha 
traditionell röd ton, och därför ville jag att de skulle bli så tydligt kontrastfulla mot bakgrunden som 
möjligt. I det här stadiet av projektet fanns det inga fiender - så det blev mer en förebyggande teori.  
 

 
 
En ensam röd fläck i figur 13 syns tydligt jämt emot alla andra modeller, även från långt avstånd.  
  

Figur 13 
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4 | Resultat 
Det viktigaste reslutet av det här examensarbetet är de kunskaper jag samlat på mig. Genom att gå in 
med min frågeställning har jag inte bara utvecklas konstnärligt, utan även genom att utföra många 
olika tester, och använda olika verktyg inom Unity har jag också fått goda kunskaper inom motorn 
och en förståelse för vad som är tekniskt möjligt för en smartphone att hantera. 
 
Till detta projekt har jag också producerat ett antal modeller och ett antal grundläggande moduler. 
Eftersom mycket av min tid har gått åt forskning inom existerande spel och en stor del av min tid 
under detta projekt har gått åt att experimentera med olika metoder för att optimera spelet, hade 
kvalitén på spelet kunnat vara högre. 
 

 
 
  
Figur 14 
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5 | Diskussioner 
Tittar man på Street Fighters IV:s bakgrund så härstammar spelet från tidigare versioner med 
spritebaserad grafik. Eftersom alla bildrutor var handritade kunde artisterna manipulera varje 
bildruta fritt på det sättet som såg bäst ut - utan att behöva ta hänsyn till en 3D modells 
interpolerade fysiska närvaro. Därför kunde olika regler för animations principer lättare tillskrivas.  
 

 
 
Det blir en tydligare kontrast gällande animations principer när samma attack från två olika 
generationer placeras bredvid varandra16 (se figur 15). Att Street Fighter IV simulerar delar av 
karaktärer - till exempel kjolar eller rep - blir också tydligare. Detta bidrar till att det kommer vara 
små, små variationer och visuella skillnader varje gång en animation spelas upp - men det kommer 
också bidra till att artisterna kommer ha mindre möjlighet att manipulera varje ögonblick. Intressant 
nog är precis detta något Guilty Gear Xrd:s utvecklingslag hade som målsättning att plocka bort. Det 
skulle inte få finnas några faktorer som inte kunde direkt manipuleras av artister detta gör att Guilty 
Gear Xrd definit har mer skräddarsydd och optimerad dramaturgi i sina animationer. Det som är 
relevant till frågeställningen är dock inte bara vilken som är mest dramaturgiskt imponerade, utan 
också hur relevant detta skulle vara till en mobil plattfrom med begränsade prestandamöjligheter. 
Karaktärerna i Guilty Gear Xrd har i genomsnitt 500 ben i sina skelett var. Eftersom att Arc System 
Works var tvungna att minska antalet ben för få spelet att fungera utan problem på 7:e 
generationens konsoler skulle detta vara omöjligt att utföra på en smartphone med dagens 
teknologi. Anledningen till att de praktiskt kunde ha denna fullständiga kontroll är deras användning 
av limited animation - skulle målet vara en annan visuell stil som fungerar flytande i 60 nya bildrutor 
per sekund skulle det bli väldigt många poseringar som skulle behövas byggas för hand och 
produktionstiden skulle bli lidande. Om man bortser från simuleringar i Street Fighter IV är det dock 
inte omöjligt att man inom en snar framtid kan replikera likande animationsdetaljer på bärbara 
format. 
 

 
Marvels Contest of Champions (figur 16), utgiven till iOs och Android, är ett 2,5D fighting spel som 
demonstrerar hur ett mobilspel kan grafiskt prestera 2015. Trots sin imponerade grafik skulle själva 
animationerna kunna förtydligas genom att titta på de 12 animationsprinciperna. Det kan vi tydligt se 
om man exempelvis jämför med figur 4. 
  
 

Figur 15 

Figur 16  
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Temple Run Oz är också ett spel som faller kort på animationer, och detta beror allena på att det inte 
det inte utnyttjar de faktum att kamerans position är konstant.  

 
 
Vi kan se i figur 17 är att animationerna är tydliga, nästan överdrivet så, och absolut fungerade i sig 
själv. Problemet uppstår när kameran lägger sig bakom spelaren. 

 
 
Animationerna på benen blir visuellt intetsägande. Devis för att animationens största bågar sker mot 
kameran och därför försvinner in i siluetten. Det beror också delvis på att byxorna och skjortan har 
samma färg och därför ger plaggen inte någon visuell feedback på den faktiska rörelsen.  Karaktärens 
armar gör dock ett bättre jobb eftersom att deras bågar är visuella i kameran och utöver detta också 
har en kontrasterande färg.  

   
 
Trots sina detaljerade grafiska miljöer utnyttjar inte spelet heller kamerans placering för ett fullt 
potentiellt gynnsamt visuellt sceneri.  Karaktären har en tydlig kontrast från bakgrunden och är lätt 
att se. Vägen är dock den enda delen av hela skärmen som spelaren har möjlighet att röra sig på.  
Titta på man på figur 20 så ser man att det är mindre än en tredjedel av skärmen som måste vara 
dynamisk ampassad för att ge en varierad spelupplevelse (markerat med vitt). Detta lämnar det 
svarta områdena till att fokusera på miljön. Artisterna som jobbar med det här har full frihet att 
forma det så grafiskt berättande som möjligt. I figur 21 ser man att sceneriet är otydligt i många 
aspekter. Följer man de stora linjerna i bilden (förtydligade med rött) så tycks de inte leda någon 
särskild stans, inte helt olikt hur det kan te sig i ett spel där spelaren har kontroll över kameran och 
linjer är omöjliga att planera efter. Detta göra att man lättare blir distraherad av miljön och missar 
element i gameplayet. 

Figur 17 

Figur 18 

Figur 19 Figur 20 Figur 21 
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Subway Surfers är dock ett otroligt väldesignat spel som är fullt medvetet om sin kamera.  Karaktären 
har en kompakt siluett och animationerna är visuellt tydliga genom karaktärens armar och att 
rörelsen också sker genom överkroppen. Sulan på skorna skapar en tydlig kontrast från karaktärens 
byxor och det är omöjligt att missa vilken vinkel fötterna har.   
 

 
 
Iscensättningen är också mycket väl utförd. Om vi tittar närmare på figur 23 ser vi att själva 
bakgrunden är väldigt lättläst. Följer man de stora linjerna (rödmarkerade) så leder allt framåt, längs 
färdriktningen - vilket ger fart i bilden och en tydlig visuell kommunikation om vad som är spelares 
mål. Följer man de näst mest dominerande linjerna i bilden (lilamarkerade) leder dem tillbaka mot 
spelaren vilket gör att man håller fokusen där den borde vara. Det här är ett bra exempel på hur man 
kan styra åskådarens blick med linjer. 
 
 

 
 
I figur 24 ser vi en jämförelse mellan de båda spelen. Notera skillnaderna i personlighet mellan de 
båda spelens karaktärer och tydligheten i deras siluetter. Visuellt är Subway Surfers lättare att 
processera och det är lätt att planera ut en rutt att följa. Båda spelen har pengar som man kan samla 
men i Subway Surfers är dessa lättare att se eftersom att de har en tydlig kontrast från resten av de 
visuella elementen både i form och i färg, medan de i Temple Run Oz är svårare att se och 
färgmässigt smälter de in i bakgrunden. Båda spelen använde sig av tredjedelsregeln. Himlen slutar 
vid ungefär en tredjedel ner i bilden och karaktärerna är placerad ungefärligt en tredjedel upp från 
kanten. Temple Run Oz har dock lite mer proportionerlig fördelning. 

Figur 22 

Figur 23 

Figur 24 
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Projektet jag jobbat med under examensarbetsperioden är fortfarande i ett tidigt stadium och skulle 
behöva en hel del utveckling. Men jag vill ändå belysa vissa detaljer i detta projekt. I skrivande 
ögonblick saknar spelet fiender och huvudkaraktären är bara en platshållare. Detta bidrog till en viss 
svårighet i att skapa visuell kontrast mellan karaktärer och objekt. Många objekt skulle också vara 
möjliga för spelare att interagera med - men eftersom att det ännu inte var bestämt vilka objekt som 
skulle vara påverkningsbara eller vilken effekt det skulle uppkomma genom att kollidera med dessa 
så valde jag att texturmässigt hålla allt neutralt tills vidare. Detta ger ett väldigt platt helhetsintryck 
men är tänkt att arbetas vidare med när alla funktioner är bestämda.  
 
Men genom att analysera det nuvarande resultat är det möjligt att teoretiskt diskutera hur 
upplevelsen skulle kunna förstärkas. Det första skulle vara att göra en färgskillnad mellan objekt som 
spelare kan interagera med (exempelvis tunnor) och statiska objekt (exempelvis hus eller murar). 
Utan detta är det svårt, om inte omöjligt, för spelare att avgöra vad som bör undvikas och vad som är 
okej att knuffa undan. Den viktigaste delen på tjuren är dess huvud, eftersom att den använder det 
för att stånga fiender - och det är placerat ungefärligt en tredjedel upp från bildens underkant.  
 

 
 
 Tittar man på de stora linjerna i figur 26 kan man se att de antingen leder framåt (markerade med 
rött) eller fångas upp av en linje som leder tillbaka blicken mot karaktären (markerad med lila). Det 
tomma utrymmet mellan husen och karaktären bidrar dock till detta - och skulle scenen innehålla fler 
karaktärer skulle blicken antagligen inte ledas på samma sätt lika lätt.  
 

  

  

Figur 26 

Figur 25 
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Tittar man på projektets lookdev (figur 27) ser man hur marken är mer lättläst och behagligare att se 
på. Hade jag haft mer tid på projektet hade jag arbetat mer med gatan för att förtydliga kontrasten 
mellan den, objekt och karaktärer samt arbetat mer med texturerna. 
 
  

Figur 27 
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6 | Slutsats  
Det är helt möjligt att producera grafik till ett spel ur låst kamera precis som vanligt, utan att ta 
minsta hänsyn till kameran. Men min slutsatts är att det skulle vara precis lika förkastligt som det 
hade varit för en renässans konstnär att måla ett sceneri utan att planera det visuella upplägget. Om 
man genom hela processen föreställer sig vilket resultat varje beslut individuellt kommer uttrycka 
och vilken roll den kommer att spela i den övergripande upplevelsen – kommer resultatet att visuellt 
excellera. Detta sker effektivast redan från det första utkastet på en design till det sista steget i 
implementering.  
 
Det är en allmänt accepterad filosofi i produktion av realtidsgrafik att fördela mest tid till saker som 
kommer att synas mest för spelare. Denna filosofi bygger dock på antaganden. Antaganden som inte 
är nödvändiga att göras på samma sätt i ett projekt med låst kamera, eftersom utvecklarna hela tiden 
vet vad som kommer att synas och vad som inte kommer att göra det. Detta gör att man kan ta sig 
friheter gällande optimeringar – som t ex inte ens modelera baksidor på modeller som inte kan röra 
sig.  
 
Hade jag gjort om detta projekt hade jag arbetat längre med white boxing och haft en mer gradvis 
övergång till färdiga modeller. Jag skulle också jobbat med texturerna på marken för att kunna lyfta 
objekt och element från bakgrunden. Detta belyser också den enda svagheten med att jobba enligt 
animation- och bildkompositionesregler - produktionstiden. För att kunna producera effektivt krävs 
antingen en väldigt stark vision eller mycket goda förstudier. Objekt, karaktär och miljöer och övriga 
element bör koncepttestas. Allt från animationer, miljöer och kameravinklar bör planeras för att 
slutprodukten ska vara kostads effektivt. Precis som filmstudior jobbar med förvisualiseringar för att 
optimera allting sett ur den enda kameran som ska fånga slutresultatet - borde spel med låst kamera 
också göra detta.  
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