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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt huruvida Inverse Kinematics kan användas tillsammans 

med spelets miljö för att förbättra en karaktärs animationer och rörelse. Artiklarna som 

diskuteras i arbetet har använts som inspiration för att skapa artefakterna som använts 

i undersökningen. En kvantitativ undersökning genomfördes där deltagarna fick spela 

igenom två demoversioner, en med Inverse Kinematics kombinerat med animationer 

och en utan. Sedan fick deltagarna svara på en enkät om hur de upplevde 

spelkaraktärens rörelser. Utifrån svaren i undersökningen kunde slutsatsen dras att 

skillnaderna i animationerna knappt var märkbara då spelarna fokuserade på andra 

saker i spelet. Med hjälp av en större mer utförlig undersökning skulle arbetet i 

framtiden kunna användas inom spelbranschen för att förbättra animationer.  

Nyckelord: Inverse Kinematics, animation, dataspel, spelupplevelse 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Karaktärspersonlighet ............................................................................................. 2 
2.1.1 Personlighet genom poser .............................................................................................. 2 
2.1.2 Förändra animation utifrån personlighet och känslor ...................................................... 2 

2.2 Mänsklig beteende i animation ................................................................................ 2 

2.3 Begränsningar av animationer ................................................................................ 2 

2.4 Forward Kinematics vs Inverse Kinematics ............................................................. 3 

2.5 Påverka IK med spelarmiljön .................................................................................. 4 

2.6 Behålla karaktärens form under animationer ........................................................... 5 

2.7 Arm Joint Control .................................................................................................... 5 

3 Problemformulering .......................................................................................... 8 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................... 8 

4 Genomförande/Implementation/ Projektbeskrivning .................................... 10 

4.1 Research / Förstudie ............................................................................................. 10 

4.2 Klättersystemet ..................................................................................................... 10 
4.2.1 Gamla systemet ............................................................................................................ 10 
4.2.2 Nya Systemet ................................................................................................................ 11 
4.2.3 Gammalt mot Nytt ......................................................................................................... 11 

4.3 Fotplacering .......................................................................................................... 12 
4.3.1 Animation event............................................................................................................. 12 
4.3.2 En jämförelse ................................................................................................................ 13 

4.4 Artefakten ............................................................................................................. 13 
4.4.1 Design ........................................................................................................................... 13 
4.4.2 Brister ............................................................................................................................ 14 
4.4.3 Sammanfattning ............................................................................................................ 14 

5 Utvärdering....................................................................................................... 16 

5.1 Presentation av undersökning ............................................................................... 16 

5.2 Analys ................................................................................................................... 17 

5.3 Sammanfattning av data ....................................................................................... 18 

5.4 Slutsatser .............................................................................................................. 20 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 21 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 21 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 21 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 22 

Referenser .............................................................................................................. 23 

 

 



 1 

1 Introduktion 

Detta arbete har undersökt hur Inverse Kinematics(IK) (Erleben, Sporring, Henriksen, 

Dohlmann, 2005:52) i Unity (Unity Technologies, 2017) kan användas för att modifiera en 

humanoid karaktär i real tid för att göra så animationerna känns mer levande. Att få 

karaktären att reagera på hur miljön runtomkring den ser ut genom att modifiera positioner 

och rörelser av armar/händer och ben/fötter. Sådana modifikationer kan vara att svepa bort 

grenar framför karaktären med armen, sätta fötter på korrekt höjd under en gång animation 

eller sätta handen på väggen som man går in i, istället för att fortsätta spela en animation.  

 

I spel där karaktären tar sig igenom en tätbevuxen skog skulle karaktären kunna använda 

armar för att svepa bort grenar eller andra växtligheter som finns. Till detta krävs först en 

generisk svepande animation för varje arm, animationen kan sedan kombineras med IK för 

att föra armen korrekt mot växtligheten eller för att ta tag ordentligt i grenen som ska flyttas 

undan. Fötterna kan placeras och roteras korrekt utifrån hur marken är utformad för att 

undvika att fötterna hamnar uppe i luften under en gånganimation. Detta kan ses mycket i 

spel som har nerförsbackar, då hamnar den främre foten i samma höjd som den bakre då 

animationen själv inte kan förändras utifrån höjdskillnader.  

 

Tekniken är väldigt relevant för tredje-persons spel där man ser karaktärens fötter och ben, i 

många spel används bara en animation för att röra karaktären framåt men i spel med ytor som 

inte är helt platta är detta oftast inte tillräckligt då det gör att fötterna inte följer marken utan 

kan trampa med halva foten i luften på vinklade ytor.  Istället kan markens position och vinkel 

användas för att rotera och förflytta foten så den placeras så som en riktig mänsklig fot skulle. 

Förändringar i foten påverkar även resten av benet och höften, genom att böja på knäna och 

vinkla på höften kan höjdskillnader i marken lätt föras över till foten och benet.  

 

I en marknad av spel där grafiken konstant förbättras och blir mer verklighetstrogen borde 

även animationer och karaktärers rörelser följa samma trend. Men det finns gränser på vad 

endast animationer kan göra då de är förbestämda och inte anpassar sig bra efter små 

förändringar i miljön. Med hjälp av andra verktyg som till exempel IK kan animationer styras 

med hjälp av programmering, på så sätt kan animationen anpassas utifrån väldigt specifika 

fall.  

 

Resultatet har fåtts fram genom att implementera tekniken i en demoversion av spelet 

Traveler (!From Here, t.b.a), ett tredje-personens plattformsspel där man tar sig igenom ett 

tempel. Genom att använda Traveler (!From Here, t.b.a) finns redan en bas av kontroller och 

animationer vilket ger en bra grund att jobba utifrån. Tre tester av spelet har skapats med två 

demoversioner i varje, en där tekniken finns och en utan, allt annat i de två olika 

demoversionerna har varit identiska för att få korrekta resultat. Testpersonerna blev 

uppdelade jämnt mellan de tre testerna och fick spela igenom de två demoversionerna i deras 

tester, sedan svarade de på frågor om karaktärens animationer, rörelser, hur de kändes 

jämtemot miljön och om de såg stor skillnad på de olika versionerna. Genom att jämföra 

svaren mellan grupperna kunde ett resultat samlas in, vilket i slutändan vill påvisa hur en 

karaktärs rörelser potentiellt kan få karaktären att kännas mer levande. 
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2 Bakgrund 

2.1 Karaktärspersonlighet 

2.1.1 Personlighet genom poser 

Att skapa en karaktär som känns mer levande kan göras genom flera metoder, inte bara genom 

att modifiera animationer. Olika poser som gör under spelets gång kan komma att definiera 

karaktären och göra hens personlighet mer klar och ihågkombar. I Building Character (Gard. 

T, 2000:9-10) beskrivs hur exempelvis Spiderman (Lee. S, 1962) har många poser som 

definierar honom och när man ser en sådan pose påminns man av honom direkt. Hur en 

karaktär rör sig kan berätta mycket om personen, att det går att bygga upp en karaktärs 

personlighet medan hen rör sig genom en miljö (Gard. T, 2000:10).  

2.1.2 Förändra animation utifrån personlighet och känslor 

För att skapa en mer livslik karaktär den inte bara utstråla känslor, utan karaktären ska bete 

sig utifrån dem (Zammitto. V, DiPaola. S, Arya. A, 2008:1). Genom att göra små förändringar 

i animation, som att hänga med axlarna vid nedstämd känsla kan man lätt utstråla känslorna 

som karaktären ska ha. Sådana små förändringar behöver nödvändigtvis inte ha en helt ny 

animation till utan istället skulle man med hjälp av programmering kunna förändra detta.  

Genom att använda IK kan man enkelt förändra små detaljer i en animation och fortfarande 

behålla samma stil som den originella animationen, samtidigt som det gör att animation blir 

anpassad efter stämningen i spelet.  

2.2 Mänsklig beteende i animation 

För att en karaktär ska bete sig mänskligt krävs enligt boken Simulating Humans Computer 

Graphics Animations and Control (Badler .N, Phillips .C, Webber .B, 1993:3) en rad olika 

saker, däribland en rad mänskliga beteenden. Genom att använda begränsningar och en IK 

algoritm fås ett system där manipulation av en del av kroppen påverkar positionerna av andra 

delar (Badler .N, et al., 1993:67). Beteende skapas genom att sätta upp ett set av regler för en 

rörelse. ”The over-reach reflec triggers a leg to move if it becomes over-extended. The system 

uses inverse kinematics to position the legs.” (Badler .N, et al., 1993:101), ett system som 

använder IK för att korrigera rörelser och poser genom att följa förutsatta beteende regler. Ett 

liknande system skulle passa bra för att manipulera animationer och en karaktärs lemmar för 

att få animationen att se mer mänsklig och levande ut och få korrekta placeringar av olika 

delar av kroppen under animationens gång.  

2.3 Begränsningar av animationer 

Animationer för sig själva i spel är alltid begränsade, en animation kan ta lång tid att skapa 

och den kommer passa för en specifik rörelse-situation. Motion capture, ”The process or 

technique of recording patterns of movement digitally, especially the recording of an actor's 

movements for the purpose of animating a digital character in a film or video game” (Oxford 

Dictionary, u.å), är ett stort steg i rätt riktning för att kunna skapa tillräckligt med animationer 

för alla nödvändiga situationer i spel. Dock krävs det alltid fler och fler animationer medan 

tiden det tar att skapa en animation förblir den samma, “While the numbers of animations 

seem immense, it seems it’s never enough: the set of motions you can create grows linearly, 

while set of motions you need to create grows exponentially.” (Bereznyak. A, 2016). I en artikel 
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(Bereznyak. A, 2016) beskriver Bereznyak hur Ubisoft (1986) har använt sig av en IK-rig (se 

figur 1) tillsammans med deras animationer för att kunna skapa en oändlig mängd varianter 

av animationer. En sådan IK rig är uppbyggd av noder runt om i karaktärens kropp som styrs 

av olika variabler. Detta system ger stor frihet att kontrollera animationerna genom 

programmering, det gör att ett större utbud av varierande animationer kan uppnås och 

varianter som passar i flera situationer kan skapas. 

 

Figur 1 Exempel på en IK-rig, svarta cirklar representerar noderna 

2.4 Forward Kinematics vs Inverse Kinematics 

Det finns olika sätt att påverka en animerad karaktär med hjälp av kinematics. Forward 

kinematics (FK) (Erleben, N, et al., 2005:51) är ett top-down system som kan användas för att 

göra simpla modifikationer. Genom att gå från roten (höften) på karaktären, sedan ut genom 

noderna på karaktärens skeletthierarki och rotera dem en efter en, detta kan till exempel få 

karaktärens arm att roteras.  Problem uppstår dock när man exempelvis vill behålla objektet i 

slutet av hierarkin på sin position när det övre objektet flyttats (se figur 2). Istället finns IK 

där vi kan rotera en bottendel av hierarkin och se alla andra delar påverkas av den rotationen. 

Genom att använda ett underliggande skelett, en IK-rig, kan man enkelt göra rörelser som att 

placera händerna på en låda som ska plockas upp och armarna och axeln kommer automatiskt 

följa med, eller att sätta handen på en gren som ska svepas undan. Det är mycket lättare och 

snabbare att endast dra handen mot den korrekta positionen än att börja med att rotera axel 

och sedan armen och till sist handen.  
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Figur 2 Problem med FK illustrerat (Pitzel. S, 2017) 

 

2.5 Påverka IK med spelarmiljön 

För att få noggranna positioner till IK-rigen krävs det att geometrin på miljön runt om 

spelaren läses av. Om en fot ska kunna placeras korrekt längst med marken så måste spelet 

veta hur golvets geometri ser ut där foten kommer hamna redan när animationen för att ta 

steget börjar. Det är då bättre att förutse vart foten borde hamna utifrån karaktärens position 

och riktning för att slippa hakiga steg (Roche, Torres-Cros, 2016). Roche och Torres-Cros 

presenterade under GDC16 hur Ubisoft gått från en reaktiv till att använda sig av en 

förutseende teknik (se figur 3) i Assassins Creed Syndicate (Ubisoft, 2015) för att förbättra 

deras foot-IK system. Liknande tekniker skulle kunna implementeras på resterande 

karaktärskropp så att spelet vet hur animationerna måste modifieras redan innan det måste 

hända.  
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Figur 3 Exempel på foot IK teknik av Ubisoft 

 

2.6 Behålla karaktärens form under animationer 

Att kombinera kinematic-begränsningar med en animation kan rörelsen deformeras och 

förändras för att passa mer specifika fall som kan uppstå i ett spel.  Figur 4 är ett exempel på 

hur en sådan kombination kan göras. Genom att ta keyframes ur animationen tillsammans 

med IK kan animationen förändras för att passa in i miljön som finns. I artikeln A Lightweight 

Algorithm for Real-Time Motion Synthesis (Kawachi, Kanade, Suzuki, 2004) föreslås ett 

system som tar punkter i karaktärens kropp under speciella keyframes i en animation och 

kombinerar dem med IK, samtidigt som begräsningar sätts på punkterna för att hålla deras 

distans inom en viss distans så ingen del av kroppen hamnar oproportionerligt.  

2.7 Arm Joint Control 

För att få armarna på karaktären att röra sig på ett naturligt sätt utifrån miljön runtom måste 

rotationen runt axeln och armbågen kännas passande. Det finns olika sätta att få en sådan 

effekt, analytical IK är ett vanligt sätt som används för att rotera en arm. Då används en extra 

konstant vektor (se figur 4) för att kunna styra armbågens svängningsvinkel. I artikeln 

Singularity Free Parametrization of Human Limbs (Molla, Boulic, 2013) föreslås ett nytt sätt 

där en extra vektor inte behövs. Istället används axeln och handledens positioner för att rotera 

armbågen till den rätta vinkeln (se figur 5). En sådan teknik skulle passa bra att kombinera 

tillsammans med animationerna för armarna. På så sätt kan vinkeln som armen rör sig i 

kontrolleras samtidigt som animationen spelas ut.  

 



 6 

 

Figur 4 Analytical IK använder en extra vektor för armbågens 
svängningsvinkel, (Molla, Boulic, 2013) 

 

Figur 5 Kontrollera armbågens svängningsvinkel utan en extra vektor, (Molla, 
Boulic, 2013) 
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Figur 6 Kombination av IK och animation (Kawachi, Kanade, Suzuki, 2004) 
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3 Problemformulering  

Problemet som har undersökts är hur spelmiljön och IK kan användas för att överkomma 

begränsningarna med animationer inom spel. Animationer inom spel tar lång tid att skapa 

och det krävs en enorm mängd animationer för att passa alla situationer en karaktär kan 

hamna i. Senaste åren har Motion Capture och andra lösningar för att skapa stora mängder 

animationer använts mer och mer, förutom Motion Capture finns till exempel lösningar som 

genererar nya rörelser genom att blanda från ett register av gamla (Heck, Gleicher, 2007), 

dock är det fortfarande svårt att skapa animationer till alla olika kombinationer som kan 

uppkomma. Det är lätt att skapa en springanimation, eller en hukad springanimation, men 

om karaktären ska kunna hålla i olika objekt medans hen springer finns det helt plötsligt en 

extremt stor mängd animationer som måste skapas helt beroende på hur många objekt som 

ska kunna plockas upp och hållas. En karaktärs rörelser är viktiga då det ger mer inlevelse i 

ett spel om en karaktär känns mer mänsklig, fler detaljrika rörelser kan inte uppnås med 

endast animationsarbete då det finns oändligt många variationer där miljön kommer behöva 

påverka och förändra rörelsen för att göra att den känns naturlig. Frågeställningen till arbetet 

blir därav att undersöka om karaktärens animationer kan göras bättre genom att förändra IK-

rigens noder med hjälp av geometrin från miljön runt spelaren.  

3.1 Metodbeskrivning 

Ett system skapades där animationer kan kombineras med IK, för att sedan göra mindre 

modifikationer på en basanimation. Detta skulle då ersätta att skapa en animation för varje 

objekt som finns.  Genom att använda en underliggande IK-rig kan delar av karaktärens kropp 

styras genom systemet samtidigt som animationen körs. Ett system som liknar det som 

föreslås i A Lightweight Algorithm for Real-Time Motion Synthesis (Kawachi, Kanade, Suzuki, 

2004), beskrivet i kapitel 2.6 skulle passa bra, IK-rigens noder ska kunna styras med hjälp av 

vikter som bestämmer hur hårt en kroppsdel ska dras mot sitt mål samtidigt som 

begränsningar skulle hålla karaktärens kroppsdelar på plats. Dessa vikter kan styras med 

ökningar/minskningar över tid för att göra rörelsen mer naturlig och mänsklig.  För att styra 

var noderna ska placeras ska ett system implementeras som håller koll på spelaren omgivning 

och som förutspår var spelaren kan tänkas gå utifrån vart hen kom ifrån och dess riktning. 

För att undersöka arbetet implementerades systemet i spelet Traveler (!From Here, t.b.a), ett 

tredje-persons spel där spelaren tar sig igenom en tempelruin. Traveler (!From Here, t.b.a) 

passade utmärkt för detta arbete då det redan fanns en mängd animationer som kunde 

användas och det fanns flera miljöer att utforska och ta sig genom som passade bra för att visa 

upp skillnader i animationerna. Miljöerna som visades upp var anpassade för att visa hur 

systemet förbättrar animationerna. Det fanns flera olika delar med olika miljöer, varje del var 

väldigt simpel och frank, det fanns endast en väg för spelaren att välja för att ta sig till nästa 

miljö. Detta för att se till att alla testpersoner fick samma upplevelse under testets gång.  

En kvantitativ undersökning har genomförts, tre olika tester skapades där varje test hade två 

demoversioner, en med IK-systemet och en utan, allt annat i de två olika versionerna var 

identiskt för att kunna insamla ett korrekt resultat. De tre olika testerna hade olika ordning på 

demoversionerna för att se om testpersonerna verkligen upplevde en förbättring eller om det 

var en placeboeffekt. Testerna var som följande:  

1. Demo 1 Utan-IK, Demo 2 Med-IK 
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2. Demo 1 Med-IK, Demo 2 Utan-IK 

3. Demo 1 Med-IK, Demo 2 Utan-IK 

Testpersonerna blev sedan jämnt fördelade mellan de tre testerna. Efter att ha spelat igenom 

testet svarade de på en enkät, enkäten var exakt likadan för alla tre testerna.  

Demoversionen innehöll en klättringsdel där spelaren fick klättra upp för olika objekt för att 

ta sig vidare, en sådan del passade bra för att visa upp IK:n över hela kroppen. Efter det ett 

smalt område kantat med träd/buskar med grenar hängande över vägen där spelaren skulle 

gå/springa, detta på grund av att svepa undan grenar och liknande är ett bra sätt att visa hur 

IK kan användas med armar och överkroppen. Båda delarna kommer innehålla ojämn mark, 

sänkor och kullar som kan visa hur IK kan användas med benen och fötterna.  

För att vara säker på att jag får svar på de områdena jag undersökte innehöll enkäten innehålla 

frågor som: 

1. Testpersonen: ålder, spelvana och om de vet vad IK är. 

2. Om karaktärens animationer och rörelser 

3. Animationerna och rörelserna i relation till miljön 

Testerna utformades så det kunde hållas korta, de var gjorda så de inte tog längre än 20 

minuter att slutföra för att inte kännas som en börda (Goodman, Kuniavsky, Moed, 2012) och 

se till att deltagarna behöll fokus genom hela testet. Varje demo tog cirka fem minuter att spela 

igenom och enkäten tog ungefär lika lång tid. De olika enkäterna kunde sedan jämföras med 

varandra för att se hur de olika testerna upplevdes, om testpersonerna märkte av skillnaden 

eller om det bara var en placeboeffekt och om en skillnad upplevdes var den en förbättring.  
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

4.1 Research / Förstudie 

För att skapa artefakten har research från textens bakgrund att användas. Genom att använda 

den forskningen har en artefakt som visar hur IK kan kombineras med animationer för att 

göra en karaktärs rörelser mer levande och naturliga. Artefakten skapades i spelet Traveler 

(!From Here, t.b.a) och resulterade i två versioner, en som använde IK för att förbättra 

animationerna och en utan. Samtidigt som artefakten skulle visa upp så mycket av arbetet som 

möjligt måste det hållas kort för att bibehålla testpersonernas koncentration och så det finns 

tid för dem att svara på frågor om deras upplevelse.  

Arbetet krävde mycket justeringar när det kom till IK-positionerna. Detta för att få dem att 

passa de olika miljöerna - det var nämligen viktigt att IK-positionerna passade de specifika 

animationerna. Utöver detta kommer en hel del kodande att krävas, ett klättersystem, ett 

system för att placera fötter och ett system för att kontrollera armarna. Ett bassystem kommer 

skapas utifrån idéen i artikeln A Lightweight Algorithm for Real-Time Motion Synthesis 

(Kawachi, Kanade, Suzuki, 2004), där keyframes från animationer används tillsammans med 

IK.  Alla dessa kräver en stor del kod som måste kunna läsa av miljön runt spelaren och 

påverkas av spelarens rörelser. Eftersom arbetet ligger under strikta tidsbegränsningar 

kommer arbetet delas upp i en prioriteringslista:  

1. Klättersystem 

2. Fotplacering 

3. Armkontroll 

På grund av tidsbrist har armkontroll fått strykas då mer tid än förväntat krävdes på de två 

första delarna. Detta betyder också att arbetet i kapitel 2.7 där artikeln ”Singularity Free 

Parametrization of Human Limbs” (Molla, Boulic, 2013) diskuteras inte kommer användas till 

artefakten.   

4.2 Klättersystemet 

I klättersystemet har IK-noder använts för att kontrollera karaktärens form och rörelser under 

och mellan animationer. I artikeln ”A Lightweight Algorithm for Real-Time Motion Synthesis” 

(Kawachi, Kanade, Suzuki, 2004) diskuteras det om att använda keyframes tillsammans med 

IK för att behålla proportionerna på karaktären. Denna idé användes för att skapa första delen 

av klättringen där IK:n kombineras med en pose för att placera karaktären korrekt inför 

klättringsanimationen.  

4.2.1 Gamla systemet 

I Traveler fanns redan ett klättersystem implementerat, dock använde det klättersystemet 

endast en animation och IK användes inte. Genom att använda det gamla systemet och skriva 

om vissa delar som kan göra att systemet stöder flera animationer och IK kan tiden som krävs 

för att skapa klättersystemet drastiskt reduceras.  
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4.2.2 Nya Systemet 

Det nya systemet stödjer just nu tre olika animationer för olika höjder av objekt som kan 

klättras. Systemet är även skapat på sånt sätt som gör det lätt att lägga till flera animationer 

för olika situationer. Varje animation har ett set av IK-positioner. Varje IK-set består av två 

grupper av IK-noder för varje kroppsdel, där första setet används tillsammans med en pose 

för att sätta karaktären på rätt plats innan animationen börjar och den andra hjälper 

animationen att placera karaktären rätt under och efter animationen. Dessa IK-grupper 

interpoleras under animationen för att få en jämn övergång.   

Klättersystemet använder raycasts och colliders för att känna av när spelaren är tillräckligt 

nära för att kunna klättra, raycasten skjuts framför spelaren och avläser avståndet och höjden 

av kanten för att bestämma vilken slags animation som passar bäst för situation. Colliders 

placeras ut med hjälp av ett script i Unity (Unity Technologies, 2017) där två eller flera punkter 

placeras ut i editorn och sedan skapas det automatiskt en kant där spelaren kan klättra mellan 

punkterna, se figur 5 för exempel.  

Systemet innehåller dock några buggar, spelarens position blir inte alltid korrekt innan 

animationen sätts igång och det innebär att karaktären hamnar för nära kanten som ska 

klättras och då klipper igenom den. Detta och andra mindre buggar har tyvärr fått lämnats 

kvar då tidsbristen gjorde att fokuset behövde ligga på de andra delarna först.  

4.2.3 Gammalt mot Nytt 

Även fast det nya systemet innehåller en del buggar och skulle kräva mer arbete för att kännas 

färdigställt så är det ändå en klar förbättring mot det gamla. Genom att använda IK skapas en 

mycket mer jämn klättringsprocess och med möjlighet att ha flera animationer för olika 

situationer gör att systemet passar mycket bättre både för spelet och för denna undersökning.  
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Figur 7 Exempel på hur en kant ser ut i editorn. 

 

4.3 Fotplacering 

Fotplaceringssystemet blev inte färdigställt. Den fungerar endast när spelaren är stillastående 

och läser då av marken under spelarens fötter för att placera och rotera fötterna korrekt. För 

att systemet ska bli klart krävs mer tid för att implementera en funktion som kontrollerar 

vikterna av punkterna som placeras ut. Dock så är detta inte en viktig funktion att skapa då 

fötterna snabbt kommer förflyttas när spelaren är i rörelse. Det är mer viktigt att 

fotplaceringen är korrekt då spelaren stannat upp och fötterna har samma position under en 

längre stund. Fotplaceringen använder sig av IK för att placera foten på korrekt plats, genom 

att använda IK behöver, som tidigare nämnt i kapitel 2.4, inga beräkningar på andra 

kroppsdelar göras då IK:n automatiskt placerar de andra lederna på korrekt plats.  

4.3.1 Animation event 

Två olika lösningar testades för att få ett fungerande fotplaceringssystem. Det första var att 

använda Unitys (Unity Technologies, 2017) inbyggda animations events, det tillåter events att 

placeras ut i en animationscykel och att bestämma tidpunkter som eventen ska aktiveras. 

Genom att placera ut events precis innan ett fotsteg tas kan en raycast användas för att läsa av 

marken exakt där foten kommer placeras. Problemet med denna lösning är att det blir svårt 

att kontrollera vikterna i punkterna när de så snabbt ska förändras. En lösning på det 

problemet skulle kunna vara att använda en graf. Då skulle man kunna använda Y värdet i 

grafen för att bestämma vikten på punkten och X värdet skulle vara tiden i animationen. 

Denna lösning har dock inte provats då problem med Unity och buggar i klättersystemet tog 

upp mer tid än förväntat.   
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Den andra lösningen var att använda en raycast under varje fot på karaktären när spelaren 

står still.  Det är ett enkelt sätt att få en korrekt placering på fötterna då ingen funktion för att 

kontrollera vikterna krävs när spelaren står still. Vikterna kan utan problem vara 100% 

konstant då fötterna inte behöver förflyttas när spelaren är stillastående. Precis som med 

animations event har denna lösning samma problem med att kontrollera vikterna under tiden 

som spelaren rör sig.  

4.3.2 En jämförelse 

Eftersom systemet endast används när spelaren är stillastående passar den andra lösningen 

bättre. Även när karaktären är i rörelse finns det inte någon speciellt stor skillnad mellan 

lösningarna. Båda lösningarna använder raycasts från karaktärens fötter, den första vid ett 

speciellt tillfälle som måste specificeras vid implementation och den andra skickar konstant 

raycasts under fötterna för att få en mer noggrann placering. Båda lösningarna saknar en 

funktion som kontrollerar vikterna i punkterna där fötterna ska placeras men de skulle båda 

kunna använda liknande lösningar.  Det fanns förmodligen en bra lösning till detta problem 

men ingen tid för att lösa det.   

4.4 Artefakten 

4.4.1 Design 

Artefakten är designad för att visa upp de två system så mycket som möjligt. Den är även 

designad på så sätt att det tvingar testpersonen att ta sig genom områden som visar upp 

teknikerna för att de inte ska gå att undvika att se dem. Genom att skapa ett rum (se figur 6) 

som en lång korridor blev det lättare att fylla hela bredden med en vägg som behövdes klättras 

över eller en trappa som täcker hela gången. Väggar av olika höjd har även placerats ut för att 

visa de olika sorters animationer som finns i klättersystemet, till fotplaceringen finns utöver 

trappor en massa spillror på marken som spelaren måste ta sig över.  

Då armkontrollsystemet aldrig blev färdigställt förändrades designen av artefakten. För att 

den skulle få potentialen att visa upp de andra två systemen mer utförligt fylldes artefaktens 

korridor ut med fler hinder som visar upp de implementerade systemen.  
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Figur 8 Skärmdump från artefakten illustrerar hur fotplacering fungerar i en 
trappa 

4.4.2 Brister 

Artefakten blev inte som först planerat. Klättersystemet tog längre tid än planerat, många 

buggar uppstod som behövde lösas och justeras. Även efter mycket extra arbete och fixande 

återstår ändå en hel del buggar som skulle kräva mer tid för att fixa. Dessa gör upplevelsen 

betydligt sämre och kan definitivt påverka testpersonernas upplevelse negativt.  

Fotplaceringen, om än inte färdigställd, fungerar väldigt bra i situationerna den används och 

kan ses. Eftersom karaktärens fötter rör sig väldigt snabbt när den springer spelar det inte så 

stor roll att det inte fötterna placeras korrekt. Spelets fokus ligger även mer på att ta sig fram 

i miljön och spelaren kommer inte att vara så uppmärksam över hur karaktärens fötter 

placeras så länge det inte ser alltför onaturligt ut. 

Armkontrollsystemet blev aldrig påbörjat, största delen av tiden fick läggas på klättersystemet 

då det var svårt att färdigställa i tillräckligt stor grad för att fungera bra nog för att visas upp. 

Att armkontrollen inte finns med i artefakten gör den förstås betydligt sämre och det kommer 

bli svårare att fastställa ett tydligt resultat. Men då klättersystemet tydligare visar hur IK kan 

användas med animation var det viktigare att det blev färdigställt.  

4.4.3 Sammanfattning 

Då bristerna med artefakterna är rätt stora kommer bredden som frågeställningen svarar på 

att vara betydligt mindre. I artefakten finns endast två animationer som tillsammans med IK 

använder hela karaktärens kropp för att klättra upp för kanter. Fotplaceringen fungerar endast 

när karaktären är stilla och spelaren inte gör några inputs. Även om karaktären har en 

stillastående animation påverkas inte fötterna speciellt mycket av den och fotplaceringen 

fungerar mest som en påbyggnad av denna animation.  

Med tanke på dessa brister förflyttades frågornas fokus till endast klättersystemet och 

fotplaceringen. Det medförde att ett mätbart resultat fortfarande kunde inhämtas från 
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undersökningen. På grund av att frågorna mer rör hur karaktärens rörelser upplevdes i 

relation till miljön behövdes inte frågorna skrivas om då de fortfarande var relevanta. 

Intressant att se var huruvida artefakten tillsammans med enkäten skulle komma att besvara 

frågeställningen så pass väl som önskvärt. Pilotstudien hjälpte till att eliminera mindre fel som 

behövde korrigeras för att den slutgiltiga undersökningen skulle ge mätbara resultat. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

En kvantitativ undersökning utfördes där testpersonerna fick en URL-länk till demon och 

enkäten. Undersökningen var uppdelad i tre tester, varje test innehöll två demoversioner och 

en enkät. Testerna var som följande:  

1. Demo 1 Utan-IK, Demo 2 Med-IK 

2. Demo 1 Med-IK, Demo 2 Utan-IK 

3. Demo 1 Med-IK, Demo 2 Utan-IK 

Då skillnaden i demon Utan-IK och Med-IK är väldigt liten var det viktigt att ha olika tester 

för att vara säker på att testpersonerna faktiskt upplever en förbättring. Det skulle annars vara 

möjligt att testpersonerna upplevt en placeboeffekt där de tror sig se en förbättring bara för 

att de blivit informerade om att den finns.  

Enkäten var också uppdelad i tre delar: 

1. Personlig information: ålder och spelvana 

2. Frågor om animationerna 

3. Frågor om animationerna i relation till miljön 

Den första delen för att kunna se om det finns någon relation mellan ålder och speciellt 

spelvana med hur testpersonerna upplevde demon. Alla testpersoner har varit väldigt nära 

varandra i ålder så det går inte att dra en korrelation mellan åldern och de andra svaren. 

Spelvanan kan påverka hur lätt personerna upptäcker skillnaderna i demoversionerna då de 

är mer vana vid spelandet och att styra en karaktär i en spelmiljö.  

De andra två delarna av enkäten användes för att få svar på om IK-systemet tillsammans med 

animationerna upplevdes som en förbättring över enbart animationerna. Frågorna gav även 

svar på om testpersonerna faktiskt upplevde skillnaden eller enbart trodde att de såg en 

förbättring, en placeboeffekt.  

Testpersonerna blev jämnt uppdelade på de tre olika testerna, för att få ett korrekt resultat 

krävs det att en liknande mängd personer svarat på testerna så det är lätt att se om det endast 

är placeboeffekt eller om testpersonerna verkligen upplever en skillnad.  

Resultaten av enkäterna var ungefär som förväntat. De flesta testpersonerna märkte ingen 

skillnad eller väldigt liten skillnad på demoversionerna. Resultaten på enkäterna var som 

följande: 

1. Enkät UtanIK-MedIK: Denna enkät gav blandade svar, men alla testpersoner var eniga 

om att skillnaden var minimal och de inte var speciellt uppmärksamma på själva 

klätteranimationen utan mer på spelet som helhet. När det kom till fotplaceringen 

märkte majoriteten av testpersonerna att fötterna sattes längst med marken i den 

andra versionen men inte i den första och de tyckte det var en klar förbättring, en av 

informanterna svarade ”The biggest difference I could notice was when I walked over 

the stones. The character's legs was positioned with the stones in mind in the second 

version... in the first version it was like walking on top of an invisble board placed on 
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top of the stones.”, fotplaceringen var något som stack ut och syntes tydligare än 

skillnaderna i klätteranimationen.  

2. Enkät MedIK-MedIK: Detta test var till för att testa efter placeboeffekt, båda 

demoversionerna i testet var exakt likadana. Här svarade alla testpersoner att de inte 

såg någon skillnad alls eller att skillnaden var extremt liten och knappt märkbar. Även 

här märkte testpersonerna av fotplaceringen.  

3. Enkät MedIK-UtanIK: Precis som de andra två testerna svarade testpersonerna att 

skillnaden knapp var märkbar, ”Samma som på första, det var inget direkt man tänkte 

på eller la märke till.” svarade en av informanterna på om de såg någon skillnad mellan 

första och andra animationen. En av testpersonerna märkte även här av fotplaceringen 

i det första demot.  

 

5.2 Analys 

Huvudfrågan med arbetet var att få svar på huruvida IK kan användas för att förbättra 

animationer inom spel och om det kan få en karaktär att kännas mer naturlig. Testerna 

skapades med tanke på att visa upp animationerna så mycket som möjligt för att tvinga 

testpersonerna att ta en väg genom demon som gör att animationerna visas flera gånger om.  

Då skillnaden i animationerna är väldigt liten mellan de två demoversionerna har det varit 

svårt att försöka visa upp dem. Det var fullt möjligt att testpersonerna inte skulle lagt märke 

till förändring då de fokuserat på andra delar av spelet. Även om demoversionernas miljö och 

hinder har hållits simpla för att försöka styra testpersonernas fokus mot animationerna av 

karaktären så är det lätt att spelaren börjar kolla på annat.  

Testerna visade att de flesta testpersonerna inte märkte så stor skillnad eller ingen skillnad 

alls på de två demoversionerna. Men de som märkte något tyckte det gav en mer naturlig och 

mänsklig känsla till animationen. En person svarade: ”Den kändes naturlig i kontexten. Det 

var inget man direkt tänkte på utan den fanns där i spelet.” på en fråga vad de tyckte om 

animationen. Detta ger bevis på vad som diskuterats i kap 2.2 om boken Simulating Humans 

Computer Graphics Animations and Control (Badler .N, Phillips .C, Webber .B, 1993:3), hur 

rörelserna är viktiga för att ge karaktären en naturlig och mänsklig känsla.  

Testet som fanns för att kontrollera efter placeboeffekt gick som förväntat. Alla informanterna 

svarade att de inte såg någon skillnad eller att skillnaden var extremt liten, en av 

informanterna svarade att de vara ”Samma sak” i båda animationerna. Dessa svar göra att det 

antagligen går att säga att det inte är en placeboeffekt som gör att testpersonerna tror sig se 

en skillnad. Dock så är vissa av svaren väldigt lika dem andra två testernas svar vilket gör att 

det inte går till 100% att fastställa ifall det är en placebo eller inte.  

Det är svårt att fastställa om testpersonerna gillade förändringen i animationerna, majoriteten 

av testpersonerna tyckte att animationen tillsammans med IK:n var en förbättring över enbart 

animationen, men en informant på testet UtanIK-MedIK svarade: ”Den kändes inte lika bra 

som den första, den kändes mer hackig och inte lika rimlig typ”. Även om endast en av 

testpersonerna tyckte att det var en försämring ger det upphov till att det alltid kommer vara 

objektivt om en person tycker det är en förbättring eller inte.  
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5.3 Sammanfattning av data 

Test 1: UtanIK-MedIK: 

Antal informanter:  3 

Män: 2 Kvinnor: 1 

Antal som såg eller kände skillnad på animationerna: 

 

Antal som gillade animationen med IK mer än animationen utan IK: 

 

 Antal som märkte Foot-IK:n: 

 

Test 2: MedIK-UtanIK: 

Antal informanter:  4 

1

2

Liten skillnad

Klar skillnad

1

2

Föredrog Utan-
IK

Föredrog Med-
IK

2

1 Märkte
fotplacering

Märkte inte
fotplacering
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Män: 2  Kvinnor: 2 

Antal som såg eller kände skillnad på animationerna: 

 

Antal som gillade animationen med IK mer än animationen utan IK: 

 
Då en person inte märkte någon skillnad finns endast 3 personer med i denna graf. 

 

Antal som märkte av Foot-IK:n: 

 

Test 3: MedIK-MedIK: 

Detta test undersökte ifall informanterna upplevde en placeboeffekt, både demoversionerna 

var exakt likadana.  

Antal informanter:  3 

1

2

1
Liten skillnad

Klar skillnad

Ingen skillnad

1

2

Föredrog Utan-
IK

Föredrog Med-
IK

3

1
Märkte
fotplacering

Märkte inte
fotplacering
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Män: 2  Kvinnor: 1 

Antal som såg eller kände skillnad på animationerna: 

 

 

5.4 Slutsatser 

De slutförda testerna har inte gett tillräckligt med information för att fastställa hur mycket 

IK:n hjälper animationerna i spel. Även om testerna har visat att informanterna såg skillnaden 

i spelen så svarade de flesta att skillnaden var väldigt liten. Testet som gjordes för att 

kontrollera placeboeffekt gav även informanter som såg en liten skillnad som inte fanns. Vilket 

gör det ännu svårare att fastställa ett korrekt resultat.  

Även om artefakten innehöll mindre brister, som nämnts i kap 4.4.2 och kap 4.4.3, och inte 

innehöll det planerade armkontrollsystemet kunde ändå ett mätbart resultat fås. Det skulle 

möjligtvis funnits informanter som sett större skillnad på Med-IK och Utan-IK versionerna 

om armkontrollssystemet funnits med i undersökningen, vilket kunde ha gett klarare resultat. 

Då pilotundersökningen hjälpt att eliminera fel och förbättra delar av demoversionerna för att 

få dem att bättre visa hur IK:n påverkade animationerna kunde en förbättrad version av 

artefakten skapas som sedan användes under undersökningarna.  

Det positiva är att IK:n som användes för fotplacering var något många lade märke till och 

uppskattade. Det bevisar att IK till någon grad kan användas för att förbättra en karaktärs 

rörelser men den måste vara mer uppenbar än en subtil liten förändring i en animation.  

1

2

Liten skillnad

Ingen skillnad
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta projekt handlar om huruvida Inverse Kinematics kan kombineras med animationer för 

att göra en spelkaraktärs rörelser mer naturliga och mänskliga. Bakgrundsteorin som har 

insamlats har använts som inspiration för undersökningen och hur programmerings- och 

designarbetet har genomförts.  

Undersökningen visade att det var svårt för informanterna att se någon skillnad mellan en 

animation utan IK och en med då skillnaden ofta är väldigt liten och spelaren sällan lägger 

mycket fokus på en liten subtil förändring i en karaktärs rörelse. Det som undersökningen 

mest visade var att fotplaceringen lätt upptäcktes och var omtyckt av informanterna.  

Då en stor del av arbetet inte hann färdigställas i tid för undersöknings skulle en framtida 

undersökning med fler animationer och bättre IK-system kunna fastställa ett mer tydligt 

resultat.  

6.2 Diskussion 

Projektet som planerades var större än förväntat, många aspekter av arbetet tog längre tid än 

förväntat och det gjorde att allt som planerades inte blev klart i tid och fick tas bort för att 

istället prioritera de andra delarna. Systemet armkontroll fick väljas bort vilket gjorde det 

svårare att få ett korrekt och säkert resultat. Istället fick extra arbete läggas på artefakten för 

att se till så att den visade upp det färdiga arbetet bättre så ett resultat som går att utvärdera 

kunde fås. Genom att skapa artefakten på sånt vis att den ända vägen att ta sig igenom tvingade 

testpersonerna att röra sig på sånt sätt att klätteranimationen visades många gånger vilket 

gjorde det lättare för dem att se skillnaderna.    

Mycket av bakgrundsarbetet användes inte i skapandet av artefakten, men de delar som 

används hjälpte stort för att skapa en grund som sedan blev utvecklad för att skapa systemet 

som används vid klättringen. Inspiration hämtades från artikeln ”A Lightweight Algorithm for 

Real-Time Motion Synthesis” (Kawachi, Kanade, Suzuki, 2004) (kap 2.6) för att skapa en bas 

för klättersystemet. I artikeln diskuteras det hur keyframes kombineras med IK för för att 

behålla formen och proportionerna av en karaktär. Det var även planerat att använda nåt 

liknande till systemet som diskuteras i artikeln ”Singularity Free Parametrization of Human 

Limbs” (Molla, Boulic, 2013) (kap 2.7) men då det saknades tid för att skapa ett arm systemet 

användes aldrig den informationen.  

Att skapa bra IK-noder för klättringen var en svår uppgift, det fanns inget referensmaterial att 

använda som visade hur en klättring ska se ut för att vara estetiskt tilltalande. Med tanke på 

att bristande erfarenhet av animation och kroppsrörelser hos en kvinnlig karaktär, visade det 

sig svårt att skapa IK-noder som gjorde rörelsen bättre. Det resulterade i att några informanter 

tyckt att animationerna kombinerat med IK-systemen upplevdes som en försämring.  

Det skulle även vara intressant att se hur IK och animationer kan kombineras i andra områden 

än just spel. Tekniken skulle kunna hjälpa i arbetet med specialeffekter inom filmindustrin. 

Efter att en scen har filmats och specialeffekter ska läggas på kan karaktärers fötter bli 

osynkroniserade med ytan de placeras på. När stora mängder av karaktärer ska röra sig över 

en yta som har effekter, måste deras fötter redigeras för att se till att de inte springer i luften. 
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Med ett system där IK-punkter läggs till i karaktärerna som kontrollerar fötternas placering 

skulle det lätt gå att kontrollera stora mängder av karaktärer samtidigt och minska arbetet 

som krävs för att färdigställa scenen.  

6.3 Framtida arbete 

Med mer tid hade systemet för armkontroll kunnat bli färdigställt och en mer utförlig 

undersökning hade kunnat utföras. Systemet för armkontroll hade varit lättare och tydligare 

att se skillnad mellan de olika demoversionerna. För att ta arbetet vidare kan informationen 

från artikeln ”Singularity Free Parametrization of Human Limbs” (Molla, Boulic, 2013) (kap 

2.7) användas för att skapa ett system för armkontroll. Planen var att tillsammans med en 

svepande arm animation att styra armen mot grenar eller buskar som kan vara i spelarens väg. 

Systemet för armkontroll kan då användas för att söka ut punkter i miljön dit händer borde 

placeras.  

Genom att lägga till ett system för armkontroll skulle undersökningen bli med utförlig och ett 

tydligare resultat skulle kunna fås. Den genomförda undersökningen innehöll endast 

klättringssystem och fotplacering vilket inte var tillräckligt för att få ett tydligt resultat. 

Systemet för armkontroll hade gett en extra nivå för testpersonerna att ta sig genom och 

uppleva. Det hade gjort att deras svar kunde blivit mer utförliga och gett mer djup till 

resultatet.  

Om resultatet i framtiden kan utökas med en än mer utförlig undersökning med fler 

animationer och karaktärer skulle arbetet kunna användas i spelbranschen för att fastslå vilka 

delar av en karaktärs animationer som är viktigast att kombinera med Inverse Kinematics. 

Dock så är nuvarande resultat för vagt för att det ska kunna ge en tydlig bild av hur användare 

kan uppleva en sådan skillnad i rörelser.  

Arbetet underlättas mycket av Unity som har stort stöd för IK. Unity skulle dock kunna 

vidareutveckla sitt stöd för IK genom att skapa ett liknande system som detta arbete har 

skapat. Speciellt fotplaceringen är något som lätt skulle kunna skapas som en komponent som 

användare skulle kunna lägga till på animerade humanoida karaktärer. En sådan komponent 

skulle kunna fungera tillsammans med Unitys animationssystem där användaren skulle få 

kontrollera fötternas placering i synk med olika animationer.    
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