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Projekt Dreamlordsbyggnader 

 

Francisco Robinson 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att redovisa arbetet som vi i grupp, men främst det jag själv, gjort åt 
företaget Lockpick Entertainment, 2007. Vi har från grunden gjort tre stycken byggnader som är 
uppgraderingsbara till spelet Dreamlords: the Reawakening Jag vill visa hur jag planerade arbetet 
och låta er läsare följa det steg för steg. Jag har försökt att lägga upp texten så att den följer mitt 
arbetssätt och samtidigt skriva på ett sådant sätt att även läsare som inte är inom spelbranschen kan 
förstå hur saker och ting byggs upp bakom kulisserna i ett spel. Jag lyckades tillfredställa Lockpicks 
behov med att animera tre byggnader till spelet Dreamlord the reawakening som var 
uppgraderingsbara i tre stycken faser (4.3 förväntat resultat, 4.4 projektmål), och även nå mina 
personliga mål som att utveckla mig inom animation samt jobba skarpt mot en modellerare samt 
koncept artist, (4.5 Personliga mål). Jag tar även upp problem vi stötte på under produktionen och 
hur vi löste det. I projektgruppen ingår Francisco Robinson, Dennis Chan och Tomas Lidström. 

Nyckelord: Riggning, Skinning, Animation, Dreamlords: the Reawakening, Lockpick 
Entertainment 2007. 
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1. Introduktion & bakgrund 

Denna rapport avser att redovisa planeringen och produktionen av en byggnad för spelet 
Dreamlords: the Reawakening (Lockpick Entertainment, 2007, PC-DVD-rom). I projektgruppen 
ingår Dennis Chan, Tomas Lidström och jag, Francisco Robinson, vi jobbade tillsammans med detta 
under våren 2008. Rapporten är främst skriven för andra dataspelsstudenter och branschfolk inom 
dataspelsutveckling.  

Från början var det tänkt att vi skulle vara involverade i ett större projekt där vi skulle sätta ihop en 
film inför Lockpicks nästa stora projekt, Dreamlords: the Reawakening. På grund av att vissa 
nyckelkompetenser saknades så fick vi tänka om och försöka hitta någonting annat. Efter ett möte 
där Dennis Chan, Tomas Lidström, jag, Daniel Ribera Olsen (Grafisk lead, Lockpick) och David 
Rosén (VD, Lockpick) satt med, kom vi fram till en kompromiss mellan vad Lockpick behövde och 
vad vi ville göra. Uppdraget blev att vi skulle ersätta deras huvudbaser för alla tre fraktioner i 
spelet. Fraktionerna var Covenant, Nihlim och Thul. Lockpick ansåg att deras nuvarande byggnader 
var bristfälliga, både tekniskt och rent visuellt, och vi som grupp hittade alla varsitt problem som 
skulle passa våra respektive fält inom grafik. 

Delar av denna reflekterande text är medvetet gemensam för projektets gruppmedlemmar och den 
behandlar enbart arbetet bakom en av de tre byggnaderna vi gjorde åt Lockpick, nämligen Thul. 

 

2. Om Lockpick 

Lockpick Entertainment bildades år 2004 av David Rosén med en grupp studenter som studerade 
Dataspelutveckling på Högskolan i Skövde. De vann priset för ”bästa spel 2004” med sitt första 
projekt ”The Saga of Ina” på den årliga tävlingen Swedish Game Awards. Gruppen fick tillökning 
under månaderna som följde och de gick från tio till fjorton medarbetare, dessa fjorton påbörjade 
arbetet av deras nya stora titel, Dreamlords. 

Dreamlords släpptes i början av 2007 och Lockpick jobbar för närvarandet på en uppföljare vid 
namn Dreamlords: the Reawakening 

 

2.1. Om Dreamlords: the Reawakening 

Dreamlords: the Reawakening är ett så kallat ”MMO”, Massive multiplayer game, som kombinerar 
tillgängligheten av ett webbaserat spel med karaktärsutveckling, strider i realtid och långsiktig, 
taktisk strategi. Dreamlords: the Reawakening är uppföljaren till Lockpicks spel Dreamlords, som 
släpptes 2007.  

 

2.2. Information 

Jag Francisco Robinson, Dennis Chan och Tomas Lidström satte ihop ett dokument under vintern 
2007 med frågor om tekniska specifikationer, historien i spelet Dreamlords och en förfrågan om 
eventuella koncept och arbetsfiler Lockpick kunde ge oss. Vad som följer här nedan är en 
sammanfattning av svaren vi fick från Lockpick, som blev den grundläggande informationen och 
specifikationerna vi baserade hela projektet på.  



Robinson, Francisco  Att animera byggnader för ett realtids strategispel 

2 

 

2.3. Dokumentation om Dreamlords  

Vi fick ta del av ett dokument som innehöll historien om de fraktioner som finns i spelet, dessa var 
djupt ingående och förklarade historien bakom alla tre fraktioner och världen de lever i. Andra 
dokument innehöll tekniska specifikationer, det som är relevant för denna rapport återfinns under 
stycket 3 Tekniska Specifikationer för projektet 

Vi fick genom alla dessa dokument en ganska djup inblick i spelvärlden där Dreamlords tar plats 
och de tre fraktionerna som strider där. Där finns Covenant, den fraktion som är mest lik vårat eget 
mänskliga släkte. De är ridderliga och djupt religiösa i sin kamp. Sedan finns det Nihlim som är en 
samling kraftiga magiker, som från början var del i Covenant men som fann att de inte var 
tillräckligt handelskraftiga och valde därför att lämna dem för att bilda sin egen fraktion. Thul är en 
samling gigantiska vargliknande varelser som Covenant stötte på under sina utforskningar av de 
världar som finns i Dreamlords. De är ett stolt krigarfolk men allt eftersom tiden går börjar de likna 
vilda bestar. Miljöerna som kriget utspelar sig på är många och varierar. Det finns allt från vinter 
och snötäckta berg till somriga varma gräsbetäckta ängar. Miljöerna i spelet har egentligen ingen 
inverkan på spelet utan fungerar mer som utsmyckning, så trupperna rör sig inte saktare i snön eller 
om de går över ett bergsområde. Vädret eller miljön som det utspelar sig är väldigt olika beroende 
på vilken ö man pvp:ar på vid det tillfälle du spelar. Pvp står för player versus player, dvs spelare 
mot spelare. 

 

3. Tekniska specifikationer för projektet 

För att kunna kontrollera hur många polygoner och hur stora texturer som renderas på skärmen 
samtidigt tilldelas alla objekt i ett spel en maxnivå av detaljer. Vi fick en mängd begränsningar både 
inom koncept samt modellering, för en studie och diskussion kring dessa hänvisar jag till Dennis 
Chans rapport: Att koncepta byggnader för ett realtidsstrategispel 2008, och Tomas Lidström 
rapport: Att skapa byggnader för ett realtidsstrategispel 2008. När det kom till animationerna som 
jag, Francisco Robinson var ansvarig för fick jag också specifikationer, som tid på animationer samt 
jointantal på byggnaderna. Nedan tar jag upp de olika tekniska specifikationer jag fick av Lockpick 
som jag skulle använda mig av under projektet.  

De flesta kunder man arbetar mot sätter ofta upp ramar som man skall hålla sig inom, detta gäller 
alla steg i en produktion. Jag som animatör fick ett par blad av Lockpick som talade om för mig var 
mina begränsningar gick, tiderna på animationerna var dock dynamiska och kunde ändras allt 
eftersom. 

Jag fick veta att animationerna skulle animeras i 30 fps, detta är viktigt att veta som animatör då tid 
och timing oftast är A och O. 30 fps betyder 30 bilder per sekund och är en amerikansk standard, i 
Europa används 24 fps som standard. 
(http://www.animationshow.com/forums/lofiversion/index.php?t156.html 2008) 

 

3.1. Animationstider byggnad/nivå 

Tiderna som följer här gäller animationer per byggnad och per nivå. 

Tactical Locations: 
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Minimum – 10 sekunder 

Max – 15 sekunder 

Strongholds: 

Minimum – 20 sekunder 

Max – 30 sekunder 

Iddle animationer på strongholds: 

Minimum – 10 sekunder 

Max – 15 sekunder 

Joint gräns på riggen per stronghold. 

100 Joints per byggnad 

100 joints kan kännas väldigt mycket på en byggnad men om man jämför det med en karaktär i ett 
spel som innehåller ca 50 joints så är det inte så mycket om man vill att byggnaden skall dela på sig 
samt byggas upp i olika nivåer. 

 

3.2. Dreamlords grafiska stil 

Ett övergripande problem som gruppen ställdes inför var att vi skulle behöva ta fram den grafiska 
stilen till de olika fraktionernas byggnader. Av dokumentationen som vi fick av Lockpick gjorde vi 
en analys samt att vi efter förfrågan fick ytterligare information från Lockpick. Genom vår analys 
tog vi ut de relevanta delarna som beskrev varje ras med ledord, utifrån dessa fick vi en tydligare 
uppfattning om vad Lockpick var ute efter för grafisk stil. Vi fick ett färgschema för de olika 
fraktionerna som Lockpick redan hade haft från början. Nedan följer resultaten från denna analys 
som är relevanta för rapporten. 
 

3.3. Thul 

Thul är en samling gigantiska vargliknande varelser, de är ett stolt krigarfolk men allt eftersom 
tiden går börjar de mer och mer likna vilda bestar. Deras byggnader är uppbyggda av naturresurser 
så som träd sten och lera. Thul lever ihop som en stam och är ett krigarfolk som aldrig vänder 
ryggen till en konflikt. Thul är väldigt spirituella av sig och förlitar sig väldigt mycket på deras egna 
shamaner. 

Vi fick veta att Thul som ras inte är några byggherrar och välstrukturerade som Covenant, utan mer 
att de byggde av det de hittade. De utnyttjade resurser som naturen hade att erbjuda. I detta fall 
kunde de jaga djur för att få hudar och använda deras betar och ben som vapen eller verktyg. De 
byggde sina städer av stenar och fällde träd till virke.  

Ledord: Jägare, spirituella, natur, blodtörstiga, stolta krigare,  
Färgschema: 
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3.4. Förklaring av begrepp 

Nedan följer en förklaring av olika termer som jag använder mig av i texten. Jag använder mig av 
termer som kan uppfattas som icke-svenska ord, men som jag och många utvecklare i Sverige 
använder oss av dagligen. Som tex. att skinna, att point constraina osv. Det är helt enkelt engelska 
ord som används ofta i dataspelutvecklingen som folk böjer i svensk form. 
 
Dreamlords – Spelet eller spelvärlden 

Covenant – En av de stridande fraktionerna i spelet Dreamlords: the Reawakening 

Nihlim – En av de stridande fraktionerna i spelet Dreamlords: the Reawakening 

Thul – En av de stridande fraktionerna i spelet Dreamlords: the Reawakening 

Joint – Den engelska termen för led i en rigg. Jag kommer att använda mig av termerna, joint, 
joints, jointer, jointen, jointerna. 

Rigg – Ett sammansatt skelett som finns inuti modeller som sedan animeras med hjälp av skelettet. 

Iddle animationer – Är en slags dekorativ animation som visas för att få rörelse i spelet då inte så 

mycket annat händer, som tex. flaggor som vajar. 

Playblast – En film man exporterar i Maya som visar vad du jobbar med, som i mitt fall 
animationer. 

Mockup – Eller som jag kan kalla det i texten, mockup-byggnad. Mockup-modellen är en prototyp 
av den färdigställda byggnaden. Jag kommer även att kalla den för stronghold eller byggnaden. 

Skinn – En term som används för att beskriva när man ”målar” på värden till en modell som 
kopplas till rätt joint för att sedan kunna animera skelettet. Jag kommer att använda orden skinn, 
skinna, skinnar. 

 

4. Problem 

Vi anser att spel i realtidsstrategigenren, såsom Warcraft (Blizzard Entertainment, juli 2002) och 
Starcraft (Blizzard Entertainment, maj 1998), förmedlar en väldigt ikonisk bild av spelvärlden. 
Allting är förenklat till sina grundelement för att få allt så tydligt som möjligt för spelaren och 
därmed underlätta spelandet. Trots detta fungerar inte saker i realtidsstrategispel som de gör i 
verkligheten när det kommer till många aspekter. Vi baserar denna slutsats på att till exempel 
karaktärer oftast är lika stora som byggnader och man sätter ofta upp en ny bas för varje nytt 
område man önskar härska över.  

Dreamlords är ett Realtime strategi Massive Multiplayer online spel från Lockpick Entertainment 
som släpptes 2007. I och med uppföljaren, Dreamlords: the Reawakening, hoppas Lockpick 
Entertainment kunna optimera och förbättra originalet på så många fronter som möjligt, däribland 
ett mer lättillgängligt spelsätt och nya grafiska resurser. Detta är dock inget som våran grupp 
kommer att arbeta med utan enbart med att bygga upp tre stycken baser utifrån tekniska 
specifikationer samt dokument åt de olika fraktionerna i spelet Dreamlords: the Reawakening. 
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4.1. Problemprecisering 

Min problemställning i detta projekt har varit att utifrån modeller och tekniska specifikationer 
animera tre uppgraderingsbara byggnader i 3D för spelet Dreamlords: the Reawakening. 
Dvs. att animera tre stycken byggnader som skall kunna uppgraderas i tre nivåer, nivå 1, nivå 2 och 
nivå 3. Tanken är att man utvecklar sina baser i spelet Dreamlords: the Reawakening. Nivå 1 är 
själva basen från grunden som man sedan utvecklar med olika resurser och växer fram till nivå 2, 
och slutligen nivå 3. 
 

4.2. Avgränsning 

Genom att endast fokusera på produktionen och inte implementering av modellen i motorn 
förminskas arbetsbördan avsevärt. Implementationen överlämnas åt anställda på Lockpick, enligt 
överenskommelse. 

Jag kommer att anpassa mitt arbete efter Dennis koncept, Tomas modeller och Lockpicks redan 
etablerade grafiska stil och tar upp min egen diskussion längre ner under rubriken 12. Tankar kring 
genus och kultur inom Thul. Där tar jag upp genusperspektiv och ställningstagande till visuella 
element i byggnaderna. Jag som animatör kommer att se närmre på dessa själv och förbehåller mig 
rätten att förstärka eller förminska dem utefter mina egna och gruppens önskemål. 
Vidare avser denna rapport att endast beskriva arbetet bakom en av de byggnader vi producerar, 
nämligen huvudbasen för Thul. 

 

4.3. Förväntat resultat 

Vi åtog oss detta projekt med både personliga och projektinriktade mål. Gemensamt för oss alla var 
att vi ville utvecklas inom våra olika områden (koncept, modellering och animation) och även att få 
mer erfarenhet av att jobba tillsammans med andra. Med projektet ville vi även se till att Lockpick 
Entertainment fick de grafiska resurser de beställde från oss som produktionsgrupp och att de blev 
nöjda med slutresultatet.  

 

4.4. Projektmål 

I dataspelsbranschen idag ställs alltid krav som måste uppfyllas och restriktioner som artister måste 
jobba utefter. Vårat mål med detta projekt är att förse Lockpick Entertainment med byggnader som 
motsvarar deras tekniska specifikationer, som är byggda utifrån motorns restriktioner och som kan 
implementeras i spelet Dreamlords: the Reawakening 2008. 

 

4.5. Personliga mål 

- Jag vill på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta tillsammans med en Koncept Artist och 
modellerare i projektet för att få erfarenhet inför framtida jobb. 

- Jag vill effektivisera mitt arbetsflöde inom riggning, skinning och animering då det alltid finns 
utrymme för förbättring. 

- Jag vill skapa material för min portfölj 



Robinson, Francisco  Att animera byggnader för ett realtids strategispel 

6 

 

5. Roller inom projektet  

Spel kan vara uppbyggda på många olika sätt. En del är renderade i två dimensioner, andra i tre. I 
en del spel ser man ”från ögonen”, såsom i Half life (Valve Coorpiration, 1998. PC, CD-rom), i 
andra ifrån ett fågelperspektiv som till exempel i Diablo (Blizzard entertainment, 1996. PC, CD-
rom) och ibland är spelvärlden helt abstrakt som exempelvis i Tetris (Alexey Pajitnov, 1989. 
Gameboy). Gemensamt för de flesta spelen är att alla objekt, miljöer och karaktärer som finns i 
spelet är tillverkade av en eller flera grafiker. Nedan följer en beskrivning av de arbetsuppgifter 
inom grafik som är relevanta för detta projekt. 
 

5.1. Koncept/illustration 

Ett koncept är en illustration som visar design, funktion, färg, ljusval eller stämning. Dessa används 
för att tidigt testa ide och designelement, för att sedan fungera som underlag för modellering. Penna 
och papper eller ritprogrammet Adobe Photoshop CS3 2007 och ritbräda Wacom Intous 3 2005, är 
verktygen som använts i detta projekt för koncept och illustration. Dennis Chan är projektets 
konceptartist och illustratör. 
 

5.2. Modellering 

En grafiker med fokus på modellering ansvarar för att skulptera eller ”modellera” objekt, miljöer 
eller karaktärer i spel. Detta innebär att skapa en modell utifrån primitiver såsom sfärer och kuber 
och manipulera dem för att få ett objekt som efterliknar det man är ute efter.  Det finns många olika 
program som kan användas vid modellering men i detta projekt används uteslutande Autodesk Maya 

8.5 2008. Tomas Lidström ansvarar för modellering i detta projekt 
 

5.3. Texturering 

Att texturera är att definiera ytan på ett objekt. Detta görs efter att modellen är färdigmodellerad för 
att få fram ytterligare detaljer och för att få fram vilket material objektet består av. Man använder 
olika så kallade ”texturmappar” för att få fram olika moment i materialet, såsom färg eller om vissa 
delar har en matt yta medan andra reflekterar ljus väldigt mycket. Det finns också texturmappar som 
berättar i vilken riktning ljuset ska studsa. I detta projekt kommer Adobe Photoshop CS3 2007 och 
CrazyBump 2007 att användas för texturering. Tomas Lidström ansvarar för detta i projektet.  
 

5.4. Riggning/skinning 

Att rigga en modell är som att bygga ett skelett till en människa. Riggen består av en massa jointar 
som tillåter kroppen att röra på sig i olika leder. Att sedan skinna den innebär att man målar på 
värden på själva kroppsmodellen som i detta fall är olika byggnads delar. De värdena som målas ut 
tillåter skelettet att styra de olika byggnadsdelarna. Jag, Francisco Robinson ansvarar för riggning 
och skinning i detta projekt. 
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5.5. Animation 

En animatör är ansvarig för rörliga moment i spelvärlden och generellt sett också för hur de 
implementeras. Karaktärer som gör olika rörelser är det enklaste exemplet på en animation i ett 
spel. I detta projekt kommer animationerna att bestå av de olika uppgraderingsfaser som byggnaden 
har. Det finns många olika program som kan användas vid animering men i detta projekt används 
uteslutande Autodesk Maya 8.5 2008. Jag, Francisco Robinson ansvarar för animationerna i detta 
projekt.  

 

6. Metod och genomförande 

Vi hade en förproduktion på ungefär en månad då vi samlade information om fraktionerna vars 
byggnader vi skulle producera. Vi utförde även tester och tekniska experiment med hur modellen 
skulle implementeras. Efter samtal med hela gruppen kom vi fram till att Tomas skulle organisera 
projektet och sätta upp ett schema för hela arbetsflödet. 
 

7. Programvara 

Programvaran jag valde att arbeta med var Autodesk Maya 8.5 2008 eftersom jag är van och upplärd 
i skolan att arbeta med detta program. Det vore oklokt att sätta sig in ett nytt program i början på ett 
nytt projekt.  

Adobe Photoshop CS3 2007 var ett av programmen som vi använde oss av i både konceptstadiet 
samt mockupskisser. Jag personligen använde mig inte mycket av Adobe Photoshop CS3 2007 med 
tanke på att jag den mesta tiden satt i Autodesk Maya 8.5 2008 och animerade samt riggade. 

 

8. Arbetssätt 

Under förproduktionen tog vi fram ett schema samt ett arbetsflöde för att minimera riskerna under 
vårt projekt. Det fanns vissa risker som vi visste att vi tog såsom att vi var väldigt beroende av 
varandra för att slutföra vårat projekt. För att minska risken att gruppen skulle påverkas negativt om 
någon t.ex. blev sjuk så tog vi under förproduktionen fram material så vi kunde slutföra 
produktionen individuellt. Samtidigt insåg vi att vi var tvungna att fortsätta att samarbeta som grupp 
för att få fram den bästa möjliga produkten.  

 

8.1. Arbetsprocess: Riggning, skinning och animering 

Denna reflexiva rapport behandlar just en byggnad, trots att vi gjorde flera för Lockpicks räkning. 
Jag har valt att fokusera på huvudbasen för fraktionen Thul. Från början hade vi som grupp bestämt 
oss för att alla tre skulle fokusera på Covenant-byggnaden, men efter att jag avslutat projektet och 
dokumentation blev bättre för var byggnad som färdigställdes, så har jag valt att istället skriva om 
Thul.  
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8.2. Att jobba med mockups i skapandet av animationer 

Att jobba mot mockup-byggnader är något jag är van med. Jag har använt mig av den metoden i 
tidigare projekt som gjorts på högskolan, då man fått en karaktär innan den är färdig för att kunna 
påbörja riggen innan modellen är färdigputsad och texturerad. Detta gjordes enbart för att spara in 
tid och kunna prova sig fram och upptäcka eventuella fel i modellen. Den tekniska delen av 
modellbyggandet (funktionen, och hur byggnaden uppgraderades) gjordes när vi satt i grupp under 
förproduktionen, alla hade en del i framtagandet av både koncept och mockup-modell. Detta 
betydde att vi fick sex par ögon som hela tiden bevakade arbetet istället för två. Under själva 
förproduktionsfasen satt jag mycket med modelleraren Tomas Lidström och diskuterade hur de 
olika byggnaderna skulle byggas upp och animeras, och han anpassade sig väldigt mycket efter 
mina önskemål vilket var bra för att underlätta mitt riggande och skinnande. 

 

8.3. Förproduktion 

Projektets förproduktion varade ungefär i en månad. Under denna period satt jag hemma hos mig 
med Dennis (konceptartist) och Tomas (modellerare). På grund av platsbrist hos Lockpick kunde vi 
inte sitta hos dem. Vi valde att inte sitta i skolan och arbeta för att slippa slåss om platser med alla 
andra projekt som var igång just då. 

Innan jag kunde börja med riggandet var vi tvungna att få fram ett koncept samt mockup-byggnader 
utifrån det. En sak som var riktigt lärorikt var att vi alla tre satt och diskuterade Dennis koncept och 
kom med olika förslag och ändringar. Detta anser jag var väldigt viktigt för mig som skulle animera 
allt. Dennis fick inte bara tänka på utseendet på sina konceptbilder utan även tekniskt utformande. 
Han var tvungen att ta fram byggnader som Tomas kunde realisera samtidigt som de skulle ha en 
teknisk funktion som jag skulle kunna rigga och animera. Tack vare att vi satt ihop varje dag och 
diskuterade så anser jag att vi lyckades bra och kommunikationen oss emellan var A och O. 

Då Dennis fått fram en bra konceptbild som alla tre var nöjda med gick den vidare till Tomas vår 
modellerare. Han satt då tillsammans med mig och tog fram en mockup-byggnad med hjälp av 
konceptet och Lockpicks tekniska specifikationer. Vi bollade idéer med varandra angående 
animationer samt uppbyggnader och kom fram till en slutlig prototyp. Då jag var nöjd med 
mockup-byggnaden han gjort började jag rigga Thuls stronghold. Inte att förglömma är att det alltid 
fanns utrymme för förändringar. Vi sa från början att detaljer hit och dit skulle kunna ändras och att 
den slutliga byggnaden kunde skilja sig från mockupen. Jag hade främst prototypen av byggnaden 
för att prova mig fram och testa riggen innan den klara byggnaden var färdig. Tanken var att jag 
skulle använda mig av mockupen för att rigga och testa och begå en massa fel och hitta rätt lösning 
innan jag fick den färdiga byggnaden, allt för att spara tid. 

Under förproduktionen satt jag Dennis och Tomas och jobbade väldigt nära varandra och efter ett 
möte med Ulf Wilhelmsson, vår handledare, tyckte han att vi behövde utveckla vår tidsplan samt ett 
schema. Då satte vi oss ner och planerade fram ett nytt. Tomas fick lite av en leadroll i detta projekt, 
eftersom han hade erfarenhet av planering, så han fick dra det största lasset när det gällde just 
planering. Tomas skötte det professionellt och han gjorde ett bra jobb med planeringen vilket hjälpte 
oss som grupp väldigt mycket. Vi kom fram till att vi skulle överdriva tiderna på alla steg i 
planeringen för att ha mycket tid över ifall det skulle ta stop i maskineriet, så vi bestämde oss för att 
dubbla allt. I slutändan kom vi fram till en produktionstid på tre arbetsveckor (15 dagar) för 
modellering, uv-mappning, texturering, riggning, skinning och animering. I dessa var två dagar för 
ytterligare konceptskisser från Dennis inräknade men hans stora arbetsinsats var klar i och med 
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förproduktionen. 

Ett problem vi visste om redan från början var att det fanns en stor risk att jobba ihop med andra, 
eftersom man är så beroende av varandra. Man fick ju höra ett och annat om hur farligt det kunde 
vara om någon blev långtidssjuk eller om någon inte skötte sin del av jobbet. Vi var väl medvetna 
om riskerna och vi pratade om det innan vi ens började arbeta. Tomas var beroende av Dennis för 
att han skulle få fram koncept som Tomas kunde modellera efter, Dennis var beroende av både mig 
och Tomas som konsulter för hur det gick att bygga och animeras, jag var dessutom beroende av 
både Tomas och Dennis för att jag var tvungen att konsultera i både koncept och mockupstadiet och 
utan någon av dem skulle jag inte kunna slutföra mitt arbete. 

Eftersom detta sätt att arbeta innebar en stor risk ville vi reducera riskerna. Vi kom fram till att vi 
skulle dela upp byggnaden i moduler, dvs. att hela byggnaden bestod av små delar som byggs på 
och som i slutändan utformar den slutliga byggnaden. Tack vare denna lösning så kunde vi sätta oss 
ner och bygga en temporär byggnad som vi kallar för mockup och som gick relativt fort att göra. 
Detta för att jag snabbt skulle kunna börja rigga byggnaden samt skinna den, för att sedan börja 
testa riggen samt animera. Tack vare detta sätt att jobba kunde Dennis påbörja nästa koncept samt 
Tomas kunde sitta och arbeta på den slutliga byggnaden samtidigt som jag satt och jobbade. 

När schemat och arbetsflöde var färdigställd skickades dessa till Ulf Wilhelmsson vår handledare 
och till Lockpick. Vi fick ett ”ok” från Ulf Wilhelmsson och vi fick veta att Lockpick tagit del av 
dokumenten. 

En annan funktion som mockupbyggnaden hade var att vi med hjälp av denna kunde bygga upp 
resterande nivåer. Tekniken vi valde att använda oss av, dvs. att låta mockupen vara i moduler, 
hjälpte oss för att snabbt kunna bygga upp nivå ett och två.  

Vi fick fram Covenant och Thul byggnaderna relativt fort men det blev stopp i maskineriet då vi 
kom till Nihlim. Dennis fick göra om konceptet till Nihlim ett par gånger så vi blev tvungna att ha 
ett gruppmöte. Vi kom fram till att dokumenten som Lockpick gav oss inte var så säregna då det 
gällde de olika fraktionerna Covenant och Nihlmim. De var helt enkelt för lika varandra, så vi gick 
till Lockpick och bad dem ta fram fyra stycken drivande ord som kunde beskriva varje fraktion. 
Utifrån dessa så kunde vi designa om Nihlims byggnad. Detta påverkade dock inte vår produktion 
så allvarligt eftersom produktionen av Nihlim inte hade nått modelleringstadiet.  

 

8.4. Planering 

Här följer den övergripande planeringen för projektet:  
 

Det vi ska göra först 
Skisser/idéer i text och bildform skall bollas med Lockpick för att få ett godkännande. 
Alla tre fraktioner, Huvudbas och Tactical samt ändringar utefter deras feedback 
 
Pipeline: 
Koncept > dummybyggnader 
Dummybyggnader > Rigg/skinn >Animera 
Dummybyggnad > Modellera riktiga byggnaden > texturering 
Skinna riktiga byggnaden > Animera 
 
För att hela projektet skall kunna ros iland är det ovanstående en grundstomme för projektet. 
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Det är extremt viktigt vid det här stadiet att få ett godkännande från alla inblandade parter. 
 
Produktion:  
Tidsplanering för en hel byggnad för en fraktion, 3 nivåer som inkluderar Koncept, modellering, 
Texturering, riggning, skinning och animering. 
Koncept (Dennis): 2 Dagar 
Modellering (Tomas): 4 Dagar 
Riggning (Francisco): 5 Dagar 
Modellering/texturering (Tomas): 5 Dagar 
Skinning (Francisco): 2 Dagar 
Animation(Francisco): 2 Dagar 
Totalt antal dagar för en fraktions byggnad: 15 dagar 
Dennis: 2 dagar 
Tomas: 9 dagar 
Fransisco: 9 dagar 
 

Tomas gjorde en visuell representation på gruppens arbetsflöde. Gruppen jobbade tillsammans med 
Koncept och Mockup-byggnad och efter det delades arbetet upp i modellering/texturering, 
riggning/skinning och animation. Utifrån Mockup-byggnaden skapas en detaljerad modell som 
senare blir Uv-mappad och texturerad (för att läsa mer om detta hänvisar jag till Tomas Lidströms 
rapport Att skapa byggnader för ett realtidsstrategispel 2008). Samtidigt skapar jag en rigg för 
byggnaden utifrån mockup-modellen och denna skinnas och animationerna påbörjas. När 
produktionen närmar sig sina slutfaser ersätts mockup-byggnaden som används under animationen 
med den riktiga modellen, komplett med textur. Utefter denna information lades en veckoplanering 
med milstolpar upp (se bilden nedan). 
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Bilden ovan föreställer Thuls huvudbyggnad nivå 3. Den är i slutfasen förutom flaggorna som skall 
finnas med vid ingången. Modellen är gjord av Tomas Lidström. 

 

9. Produktion 

Tack vare vår planering och strukturering av arbetsflödet kunde vi arbeta på var sitt håll under 
produktionen. Vi insåg tidigt att det var omöjligt att boka in oss på datorer i skolan pga. flera 
spelprojekt som andra höll på med. Lockpick hade inte plats för oss alla hos dem, och ingen av oss 
hade tre datorer hemma. Vi utvärderade jobbet i efterhand och kom fram till att det fanns både för- 
och nackdelar med att arbeta hemifrån. Fördelen var att vi fick sitta med våra egna datorer och 
verktyg. Nackdelen var att man inte fick feedback eller kunde ge feedback ansikte mot ansikte, 
vilket är fördelaktigt i ett grupparbete. Men vi använde oss av MSN Microsoft Windows Messenger 

2008 och telefon för att samtala och ge feedback, samt att vi kallade till möte då och då. Självklart 
är detta inte ultimat men det hjälpte oss en del, men med facit i hand borde vi ha suttit i samma rum 
och jobbat under hela produktionen. 

 

9.1. Riggning och skinning 

Nedan beskrivs hur jag gick tillväga för att rigga och skinna byggnaden till fraktionen Thul.  

Att rigga byggnaden är som att bygga upp ett skelett i människokroppen med alla leder och att 
skinna är att lägga till byggnadsdelar som ska röra sig efter skelettet, ungefär som att huden, lederna 
och musklerna på en människohand ska röra sig efter handskelletet. Varje led i mitt skelett kommer 
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jag från och med nu att kalla för “joint”.  

Det som jag börjar med då jag fått min mockupbyggnad är att markera varje lös del av byggnaden 
och röra runt dem i scenen och simulera en animation. Detta gör jag för att se att Tomas har tänkt 
rätt då han har modelerat byggnaden, och för att få inspiration för hur delarna kan byggas upp. Jag 
provar olika stilar och försöker visualisera mig hela uppbyggnaden från de olika uppgraderbara 
nivåerna medan jag rör på de olika bitarna i byggnaden. Jag brukar leta efter referenser i mitt 
bakhuvud innan jag börjar titta runt omkring mig. Om jag kommer på någonting som jag har sett i 
verkliga livet kan jag antingen leta upp ett liknande scenario i min närmiljö eller helt enkellt 
använda mig av Internet. Inför detta projekt letade jag upp bilder på en arbetsplats, hur de reser 
stockar och stenar. I mitt huvud fick jag snabbt upp en bild av en timmerstuga som restes och hur de 
skövlar skog. Eftersom jag inte hade någon byggnadsarbetsplats i närheten som höll på med 
timmerstugor eller någon som skövlar skog så fick jag ta hjälp av Internet. Detta för att få mer kött 
på benen om stockar och stenar. Nästa steg blir att sätta ut de olika jointarna på plats och bygga upp 
skelettet. 

Jag börjar med att göra en huvudjoint som jag placerar centrerad i byggnaden, men en bit under 
markplan, denna joint kommer att vara den som styr alla andra jointar och utifrån den kommer 
skelettet att byggas på.  

  

Bilden till vänster visar själva Thulbyggnadens rigg, allt det grönmarkerade är alla jointar som är 
sammanbundna till huvudjointen i mitten. Man kan även se alla runda handtag som styr varsin joint 
på riggen. Bilden till höger visar samma rigg fast med synliga modeller i genomskärning. 

Jag fortsätter sedan med att försöka räkna ut vilka delar av byggnaden som jag kan animera med 
hjälp av samma joint. Tex. Så har Thul rätt många stenar runt om sin byggnad, det skulle vara 
snyggare förståss att ha en joint på varje sten så jag kunde animera dem separat, men med tanke på 
att jag fått en jointbegränsning så får jag räkna ut på ett ungefär hur många jointar jag får ha för 
enbart stenarna. Efter att jag höftat lite och räknat ut hur många jointar jag tilldelar resten av 
modellen så kom jag fram till att jag kunde använda mig av ett X antal jointar för att animera 
stenarna. Det jag gjorde var att jag placerade ut ett X antal jointar på stenar som jag skulle binda 
ihop med hjälp av skinningen till en speciell joint. Min plan var att jag skulle röra på en hel grupp 
av stenar med en och samma joint. Jag hade en tanke från början som var att varje sten skulle ha en 
egen joint och jag skulle animera dem rullandes, dvs de skulle inte stiga upp från marken som de 
gör nu utan att de skulle rulla upp ur marken och lägga sig bredvid byggnaden. Samma ide ville jag 
göra för själva steningången, dvs att stenarna skulle rullas upp på plats så att ingången skulle 
byggas upp.Tyvär gick inte denna idé att skapa pga våra tekniska specifikationer från Lockpick. Vi 
fick ett antal pollygoner per byggnad, och det modeleraren brukar göra är att ta bort undersidorna 
från objekt för att just spara på dessa pollygoner. Kontentan av det hela var att mina stenar inte hade 
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någon undersida, och därav kunde jag inte rulla dem. När detta var klart så kopplade jag dessa 
jointar till huvudjointen. 

Thulbyggnaden har en mur omkring sig som består av en massa trädstammar och skulle jag sätta in 
en joint för varje så skulle för många jointar gå förlorade för all övrig animation på byggnaden. 
Därför valde jag att gruppera dem och röra dem 3-4 åt gången med hjälp av samma joint. Jag fick 
gå igenom mockupbyggnaden ordentligt och gå igenom varje nivå för sig för att få fram vilka delar 
av muren som skulle växa fram i de olika animationerna. Det gjorde jag för att sedan bestämma 
vilka trädstammar jag kunde koncentrera mig på då jag skulle gruppera dem. När jag hade fått fram 
vilka det var grupperade jag inte dem som stog bredvid varandra utan valde en slumpmässig 
ordning för att animationen senare inte skulle se stel ut. Efter att jag gjort alla grupperna med de 
olika stammarna satte jag ut en joint för varje grupp och kopplade ihop dessa jointar med 
huvudjointen jag tidigare gjort.  

 

Bilden ovan visar var på muren jag placerat ut jointarna som sedan skall styra alla stockar, de är 
markerade och lyser grönt. 
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Bilden ovan visar en grupp av stockar som jag skinnat in till en joint, detta för att hålla mig inom 
mina jointantal samt för att kunna röra på fler stockar samtidigt, de är markerade med grönt och vitt. 

Sedan försökte jag hitta en bra plats för varje rörlig del att sätta ut en joint på, jag tog hela tiden 
hänsyn till skinningen och animationerna som skulle tillkomma. Som animatör tänker man ofta stort 
och allt ska vara så snyggt som möjligt när man zoomar in. Min tanke var att huddukarna som Thul 
använt sig av som tak på byggnaden skulle röra sig vid uppbyggnadsfasen sen skulle de stå och vaja 
i vinden. Jag såg detta framför mig som en mjuk och skön animation så min tanke var att lägga ca 6 
st jointar på varje duk.  

Som vanligt letade jag efter referenser någonstans i mitt bakhuvud och det fanns där. Min far har 
haft ett par segelbåtar en gång i tiden som jag brukade följa med ut och segla i. Jag såg framför mig 
hur vinden blåste in i seglet och fick dem att röra sig graciöst och harmoniskt. Detta fenomen hade 
jag sett ett par gånger och det var inte så svårt att försöka få vinden att kännas under huddukarna.  

Det finns fyra stycken dukar och multiplicerar man det med 6 blir det 24, vilket var på tok för 
mycket, helt enkelt slöseri på jointar. Jag tog upp dessa tankar med Lockpicks Leadgrafiker, Daniel, 
som slog mig lite lätt på fingrarna och svarade med ett leende: “detta är ett MMO det kommer inte 
att synas”. Med all rätt också, det kommer faktiskt inte synas i spelet på det avståndet, så jag 
placerade ut två stycken jointar per duk och sedan var den saker ur världen. Trots två stycken jointar 
lyckades jag att få en mjuk animation på dukarna, både då de slängs upp på grenen och när de vajar 
i vinden (detta går att se på bifogande film). 

Hela Thuls byggnad är byggd runt ett stort träd. Jag ville från början animera trädet så att det växer 
fram och stiger upp från marken och samtidigt blir större, men för att göra det krävdes vertex 
animarioner. Tyvär stödjer inte DreamLords motor det så jag fick komma på en annan lösning. Vi 
bestämde i gruppen att trädet skulle vara statisk, dvs lika stort och högt rakt igenom alla nivåer, 
dock har det betar som växer sig större genom nivåerna. En idé som vi kom fram till var att trädet 
skulle ha en stor gren som stack ut och där skulle huddukarna fästas. Tanken var att det skulle 
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slängas över ett rep som sakta böjde grenen nedåt, sedan skulle dukarna slängas upp mot den och 
fästas på plats. I trädet satte jag 3 stycken jointar som en arm, ungefär som en arm med handled, 
armbåge och axel. Själva axel-jointen är huvudjointen på armen och rör jag på den så följer de 
andra med, dess funktion är således att styra de andra 2 jointarna samt hela trädet. De andra 2 
jointarnas (vi kan kalla dem för armbågsjointen och handledsjointen) funktion är att böja ner grenen 
då repets kraft drar ner den.  

 

Bilden ovan visar hur riggen på trädarmen ser ut i genomskärning. De vita ringarna runt jointarna är 
själva handtagen man rör jointarna med. 

  

Bilden till vänster visar trädet och repet i genomskärning, där själva riggen är markerad i grönt samt 
modellerna i rosa. Bilden till höger visar samma scen fast nu får vi se modellerna på rep och träd, 
men utan texturer. 
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Bilden till vänster visar repet som precis börjat böja ner trädarmen, modellerna är gråfärgade för att 
det ännu inte finns en textur på modellerna. Bilden till höger visar samma scen fast i 
genomskärning, man kan se riggen som går innanför modellerna på trädet samt repet. 

Flaggorna som jag skulle animera tog längst tid. Jag kom på fyra lösningar som jag kunde använda 
mig av rent tekniskt, men kom fram till att det sättet jag valt nu var det smartaste eftersom flaggorna 
skulle återanvändas på alla byggnader. Jag testade olika tekniska lösningar en längre tid och 
diskuterade med gruppen. Tomas hade modelerat en tillfällig flagga som vi fick skrota eftersom jag 
hade en ny lösning.  

Jag modelerade ett plan som såg ut som en flagga och gjorde den dubbelsidig, eftersom man 
kommer att se flaggan från båda sidorna i spelet. Här gjorde jag egentligen samma misstag som jag 
gjort för dukarna. Jag började att sätta in 9 stycken jointar per flagga, så att jag kunde få en otroligt 
snygg animation på själva vajandet av flaggan. Det såg väldigt realstiskt ut men det fanns ett 
problem, det var alldeles för många jointar. Problemet är att jag gillar verklighetstrogna animationer 
och har ju i mitt liv sett en och en annan flagga, och innan jag gav mig in på att animera flaggorna 
gick jag helt enkelt ut och studerade flaggor på stan. Men eftersom flaggorna inte ska ha all fokus 
och kameran inte ska vara så pass nära modellerna fick jag välja en simplare lösning.  

Det hela slutade med att jag gjorde animationerna på flaggan med 3 stycken jointar som jag satte på 
rad centrerat i flaggan. För att få lite mer kött på benen och se fler spel där de använt sig av väldigt 
enkla animationer satte jag mig och spelade WOW (World of Warcraft) en eftermiddag. Jag sprang 
runt i wow-världen och undersökte animationerna och försökte virtualisera mig deras rigg och hur 
många jointar de använt osv. Jag kom fram till att flagganimationerna de har i WOW är väldigt 
simpla och de inehåller 1-2 jointar. Jag valde därför att sätta in 3-4 stycken jointar i mina flaggor, 
som jag sedan skinnade.  

  

Bilden till vänster visar flaggan i närbild, den har fått en röd färg för att man lättare skall kunna se 
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animationerna då man arbetar. Bilden till höger visar samma flagga fast i genomskärning för att 
lättare se riggen samt jointarna. Jointarna är markerade med grön färg och flaggan med en rosa färg. 
Som ni ser har riggen fyra stycken jointar i flaggan men jag använder mig bara av tre då jag 
animerar den. Den fjärde jointen längst upp i hierarkin används endast som huvudjoint för att kunna 
flytta runt de andra jointarna, på samma bild kan man se det runda handtaget över den första jointen 
sett uppifrån och ner. 

 

Bilden ovan visar hur jag skinnat flaggmodellen till de olika jointarna. Här har jag markerat de två 
sista jointarna i hierarkin (blå färg), och lägger ut värden på flaggmodelen med hjälp av en pensel 
(röd färg). Från början är hela flaggan svart och jag vill att mittenpartiet på flaggan skall styras av 
den markerade jointen, ytan som den jointen ska styra målar jag därför vit. Detta innebär att när jag 
rör på den jointen så kommer den biten av flaggan jag målat vit helt enkelt följa med. Så gör man 
med varje joint i hierarkin, man målar ut de ytor på modellen som man vill ska följa med den 
markerade jointen. När som helst under skinningen kan man byta ut den markerade jointen mot 
någon annan samt att man kan byta ut vilken modell man vill måla på. 

På varje joint som jag skulle röra på och sätta ut keyframes “nyckelrutor” på, för att skapa själva 
animationen, satte jag dit ett handtag, detta för att enklare kunna komma åt dessa. Jag gjorde en 
nurbcirkel som handtag till jointen, som jag sedan “point constrainade” till jointen. “Point 
constrain” innebär att man beodrar denna cirkel att styra jointen i X, Y och Z led. Flyttar jag detta 
handtag i någon av de lederna så flyttar jointen med, dock inte om jag snurrar på den. Behövde jag 
snurra på jointen  använde jag mig av både “point constrain” och “orient constrain”. Med orient 
constrain så beodrar jag i detta fall att mitt handtag även ska kunna snurra på jointen i olika leder, 
dvs om jag snurrar på mitt handtag så snurrar jointen med. 

Jag föredrar att centrera in de olika handtagen till själva jointen, det man måste göra då är att 
centrera handtagets pivot punkt. Pivot punkt är ett objekts centrala punkt som kan variera var den 



Robinson, Francisco  Att animera byggnader för ett realtids strategispel 

19 

hamnar på scenen beroende på vad man gjort med objektet tidigare. Efter det får man snappa in 
handtaget till jointen så att allt är centrerat. 

När jag har lagt ut alla mina jointar och gjort ett stort skelett på varje rörlig del är det dags att 
skinna. Jag har valt att visa trädet som jag pratade om tidigare för att förklara hur det går till. Som 
jag sa innan har trädet tre stycken jointar i sig. Rör jag på jointarna rör sig inte trädet, så det jag gör 
nu är att jag skinnar in trädet till skelett hierarki. Sedan kan jag börja måla ut värden på trädet som 
ska ange vilket område på trädet som skall styras av vilken joint. Som ni ser på bilderna här nedan 
har jag valt “axeljointen” på armen som jag förklarade innan, och målar i princip hela trädet vitt 
förutom den stora grenen som skall böjas. Allt som är vitmålat kommer att styras av den valda 
jointen, i detta fall innebar detta “axeljointen”. Nu hoppar jag till nästa joint som är 
“armbågsjointen” i grenen, sedan väljer jag att partiet runt den jointen skall vara vitt. Sist kommer 
“handledsjointen”, jag målar längst ut på grenen i området där jag vill att denna joint skall styra. 

Nu har jag markerat de jointar som jag vill ska styra de olika delarna av trädet, samt satt ut värden 
på själva modellen med hjälp av skinningen. Nu när jag rör på de olika jointarna följer delarna som 
jag valt att måla med. Detta kallas för skinning och det är något man måste göra med varje del som 
man vill ska vara rörlig.  

  

Bilden till vänster visar trädet i genomskärning så att man ser riggen samt handtagen till de olika 
jointarna, detta för att ni lättare skall se på följande bilder hur jag har skinnat in modellen till de 
olika jointdelarna på armen. Bilden till höger visar hur jag skinnar in hela trädstammen till den 
första jointen som jag har kallat för axeljointen. De värden jag målar på är allt det vita ni ser på 
trädstammen. 

 

  

Dessa två bilder här ovan visar fortsättningen av skinnandet av trädet. På bilden till vänster ser vi att 
jag fortsätter att skinna in värden på modellen, det är nu den andra jointens tur att få en bit av 
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modellen tilldelad till sig den jag kallar för armbågsjointen. Som innan är det den runda röda cirkeln 
jag målar ut värdena med som visas i vit färg. På den andra bilden, till höger, har jag gått vidare i 
jointhierarkin och markerat den sista jointen som jag kallar för handledsjointen. Här målar jag den 
sista biten av trädarmen för att sedan testa min rigg. 

Jag personligen tyckte att själva riggandet och ”tänket” jag hade fungerade bra under detta projekt. 
Något som tog längre tid än beräknat var att använda sig av samma flaggor på alla tre fraktioner i 
olika storlekar och med skiftande animationer. Detta kunde jag i förväg ha diskuterat med andra 
animatörer samt gruppen och bestämt innan produktionsfasen hur jag skulle gå tillväga med och på 
så sätt tjänat in en hel del tid.  

 

9.2. Animation 

I detta avsnitt beskrivs hur jag gick tillväga för att animera byggnaden till fraktionen Thul. 

Att animera byggnader är något jag aldrig tidigare gjort, så jag fick helt enkelt börja titta på andra 
spel och se hur de löst den biten. Självklart hade jag många ideer och tankar om hur jag ville att 
byggnaderna skulle se ut och byggas upp. Eftersom vi bett om ledsagande ord som kunde beskriva 
rasen Thul så kunde jag med hjälp av dessa tänka mig in i hur saker och ting skulle röra på sig 
under uppbyggnadsfasen. För det första var Thulstammen ett enkelt folk som levde i nuet och inte 
byggde stora pampiga arkitekturer för att skydda sig, utan hade sina enkla hem gjorda av 
naturtillgångar. Jag försökte att tänka på hur material rör på sig i naturen för att sedan implementera 
detta i mina animationer. Jag ville ha med skepnadsförändringar i modellerna och många rörliga 
bitar. Men eftersom vi fick en hel del tekniska specifikationer samt att motorn i sig har sina 
begränsningar fick jag hitta andra lösningar, och det gjorde jag genom att bli inspirerad av andra 
spel såsom Warcraft, World of Warcraft och Guildwars.  

Hela Thuls arkitektur består av naturtillgångar och var ganska lätt och roligt att animera, visst hade 
jag en massa specifikationer och ramar jag var tvungen att begränsa mig med, men jag såg det hela 
som en utmaning. När vi byggde fram konceptet med Dennis och Tomas såg inte Thulbyggnaden 
alls ut som den gör nu vid färdig produkt, det var inte alls tänkt att trädet skulle vara stommen till 
byggnaden. Men så utvecklade vi skisserna och kom fram till att det faktiskt inte vore så dumt om 
de verkligen utnyttjade ett stort dött träd som ett slags skelett till basen. Det visar bara ännu mer att 
de utnyttjar naturen och tar saker som det kommer. Vi försökte få det att se ut som om de hade tänkt 
“åh ett dött träd, perfekt här bygger vi vår bas”, och med hjälp av det så kunde de fästa linor och 
utnyttja trädets höjd för att bygga fram sitt näste.  

Uppbyggnaden av nivå 1 sker under en sekvens på 15 sekunder, den animationen är egentligen 
onödig men jag ville ha med den ändå. Vad jag menar med onödig är att när matchen börjar mellan 
spelarna så börjar uppbyggnaden på en gång, och det tar ungefär den tiden för att starta ett spel. 
Därav kan animationen missas. Under de 15 sekunderna byggs nivå 1 på ett väldigt enkelt sätt, jag 
animerar bara bitarna som skall synas underifrån marken och upp ovanför markytan. Detta var 
väldigt enkelt att göra, det ända jag fick tänka på var vilka bitar som skulle vara på plats under nivå 
1 för att få en helhet på hela strongholden.  
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När nivå 2 skulle byggas upp fick jag tänka desto mer. Jag hade visserligen en grundstomme att 
bygga upp det ifrån, men jag skulle försöka få liv i uppbyggnadsfasen på nivå 2. Jag började med 
att bygga upp muren som skulle resa på sig. Jag försökte att animera olika grupper av trädstammar i 
en slumpmässig ordning samt hastigheter så att man fick känslan av att de inte reste sig exakt 
samtidigt. Detta gjorde jag för att få en känsla av att Thulfraktionen inte är några byggherrar med 
symetri och att allt de gör inte alltid är perfekt. När detta var gjort gick jag vidare med vakttornet 
som skulle resa sig till halvnivå, de stammarna hade jag också grupperat i slumpmässig ordning för 
att få fram samma känsla jag beskrev innnan. Ingången reste jag upp en bit från marken, inte 
extremt mycket utan bara så det skulle vara en skillnad, jag rörde på stenarna runt ingången samt 
animerade fram hornen från marken.  

En ny sak jag aldrig tidigare gjort var att animera ett rep, där gjorde jag ett skelett med fyra stycken 
jointar, sedan en modell som bestod av ett plan med fyra stycken fraktioner. Modellen som är ett 
plan gjorde jag som ett kors för att man skulle kunna se texturen från alla håll och för att lura 
åskådaren att den är rund. Nu var det dags att animera repet som skulle åka runt grenen som sedan 
skulle dras ner och samtidigt dra och böja grenen nedåt. Eftersom min far har haft båt och jag har 
levt ett rätt så äventyrligt liv så har jag referenser på hur ett rep kastas och dras över en gren, detta 
är något som jag har gjort flera gånger i mitt liv och var inga som helst problem att animera. Såhär 
gick jag tillväga: 

Repet animerades som någon kastat det över grenen och ner på andra sidan. Sedan gjorde jag två 
små ryck med en kort paus emellan, därefter en lite längre paus och sedan kommer sista rycket som 
böjer ner grenen till den position som den ska hålla resten av tiden. Detta gjorde jag för att få fram 
känslan av att någon drog i repet och försökte böja ner grenen, de små ryckningarna i början var för 
att framhäva känslan om två vaga försök att böja den så det hela inte skulle se mekanisk ut med ett 
fint och jämnt ryck. 
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Den vänstra bilden här ovan visar repet som kastas över trädarmen. Bilden till höger visar samma 
scen i genomskärning, så att man kan se riggen på respektive objekt. 

  

Bilden till vänster visar en närbild av repet då den flyger över trädarmen, jag valde att visa en 
närbild för att tydliggöra hur repet är modelerat som jag beskriver i texten. Bilden till höger visar 
samma scen fast i genomskärning. 

När jag spelat upp animationen ett par gånger och ordnat timingen var det dags för duken att 
komma på plats. Duken var ett plan som modelerats av Tomas, den består av många fraktioner för 
att den skulle animeras mjukt. Eftersom jag endast hade satt in 2 stycken jointar i dukarna var det 
dags att börja trolla, jag skulle animera en mjuk rörelse med hjälp av dessa två jointar. Jag försökte 
tänka på någon film jag sett eller spel jag spelat för att få en bild av hur en hudduk beter sig, men 
kom inte på något. Som tur är har jag hjälpt min mor att skaka bordsdukar och vika tvätt så allt gick 
på automatik, jag tänkte helt enkelt på hur min mors lakan fick luft under sig efter man skakat dem 
eller när man själv ska bädda sängen. Jag vet att huddukar är tyngre och inte alls faller lika långsamt 
som ett lakan. Jag skickade upp dukens ena sida mot grenen i en relativt snabb rörelse som sedan 
stannade av, nästan som om vinden fått tag i den, sedan satte jag fast den längs med grenen. Då luft 
hade kommit in under duken fortsatte den som en våg längst med duken tills den nått motsatta 
sidan. Eftersom duken nu satt fast i båda sidorna och fortfarande var i rörelse var jag tvungen att 
göra en svag rörelse på hela duken tills den tillslut hamnade på plats. Detta fenomen kan ni se på de 
bifogade filmerna. 

Allt detta behövde timas på en lång tidslinje med hjälp av en mängd nyckelrutor som placeras ut för 
att få de olika byggnadsdelar att röra på sig. För att inte allt ska växa fram samtidigt och se väldigt 
symetriskt ut bygger jag fram de olika stadierna i slumpmässig ordning fast beräknande. För att få 
den känslan animerar jag först ingången, sedan byggs baksidan av muren och efter det reser jag 
dukarna. Det jag gör är att inte bygga upp delar som ligger bredvid varandra samtidigt, i och med 



Robinson, Francisco  Att animera byggnader för ett realtids strategispel 

23 

det får man en slumpmässig uppbyggnad och det känns för åskådaren som om det händer många 
saker samtidigt på byggnaden. Givetvis krävs det timing och planering för att detta ska lyckas. 

Nu skulle nivå 3 byggas upp och jag använde mig av samma planeringsfas som i de övriga 
nivåerna. Jag fortsatte att animera fram betarna som finns lite överallt runt om byggnaden så de stod 
ut ännu mer än i nivå 2. Alla betar hade varsin joint och därför kunde jag animera dem var och en 
separat och i en slumpmässig ordning. Rent formmässigt tyckte jag att betarna skulle växa fram i de 
tre olika nivåerna. Huddukarna runt trädet lyfte jag upp en sista gång och animerade dem så att det 
skulle kännas som någon lyfte på dem, och som med den andra duken fick den en svag rörelse som 
om luft hade hamnat under innan den lades på plats.  

Eftersom detta nu var sista nivån så lyfte jag fram alla stockar i muren, jag valde att lyfta upp den 
lägsta först för att få fram lite obalans i uppbyggnaden. Sedan drog jag upp dem ur marken allt 
eftersom i en slumpmässig ordning. Som man kan se i det bifogade filmklippet känns 
uppbyggnaden av den slutliga nivån ganska mäktig, vi pratade om det redan vid konceptstadiet att 
nivå 3 skulle kännas mäktigare än de övriga nivåerna. Jag försökte förstärka detta med hjälp av 
timingen på den sista nivåns animationer.  

Att animera de olika iddle-animationerna var intressant med tanke på att jag bara animerat iddle 
animationer på karaktärer innan. Ett hus står inte och andas eller vrider på huvudet då den står still. 
Jag satt länge och funderade på hur jag skulle göra för att få rörelse på en byggnad utan att det 
skulle se stelt ut. Jag tog hjälp av gruppen och vi kom fram till att vi sätter dit facklor som brinner 
eller små brasor och eldar, det lät som en bra ide. Jag tog upp detta med vår Lead grafiker Daniel 
Olsen Ribera från Lockpick och han svarade att det lät bra, men att spelet fortfarande inte hade 
fungerande partikeleffekter, så jag satte det åt sidan och när han fått partikeleffekterna att fungera så 
kan man implementera detta i efterhand.  

Jag gick vidare med mina tankar och idéer och började att animera tältdukarna. Hela taket på Thuls 
byggnad består av huddhukar från djur och med tanke på att de står utomhus och vinden blåser lite 
då och då fick jag där en gratis rörelse. Jag animerade en iddle animation som får dukarna att vagt 
röra på sig av vinden i lite slumpmässig ordning. Flaggorna som kommer att finnas på alla 
fraktioners baser kommer också att påverka rörelsen i basen, jag gjorde två stycken 
animationscykler på flaggan. En av cyklerna spelas upp i själva uppbyggnadsfasen och är en ganska 
vag rörelse, sedan kommer själva iddle animationen och den är mer kraftfull. Jag har försökt att få 
den att röra på sig i en ojämn cykel. Min tanke var att visualisera en relativt stark vindputs som får 
flaggan att röra på sig, men istället för att den blåser i en loop hela tiden så lugnar sig flaggan, 
därefter kommer en svagare vindputs som får den att röra på sig dock inte lika starkt. När flaggan 
av egen kraft hamnar i startpossition så börjar animationen om igen, det är det som kallas för en 
animationscykel eller loop.  

Att animera var inga problem under projektet utan det som ställde till mest problem var nog att 
bolla mina idéer mellan mig och Daniel på Lockpick. Jag kunde tycka att något skulle vara på ett 
sätt och visade honom, men eftersom han är den som är mest insatt i Dreamlords just nu så hade 
han koll på läget och kanske inte ville ha det som jag gjort det från början. Det är svårt för en 
animatör att inte sitta på plats och animera och få feedback om man inte fått väldigt bra restriktioner 
på hur saker och ting skall animeras. Som tur var så kunde jag flytta in till Lockpick de sista 
veckorna och kunde sitta bredvid Daniel och få den feedback jag behövde för att både han och jag 
skulle bli nöjda med resultatet. Detta påverkade både tidsplanen samt resultatet positivt. 
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10. Post produktion 

En grafikers arbete är aldrig klart och trots att jag gått igenom förproduktion och produktion så har 
inte hela arbetsprocessen täckts in. Nedan följer en beskrivning av de punktinsatser som utfördes 
efter produktionens slut.  

 

10.1. Fortsatt arbete 

Något som jag bara kommer att nämna och inte gå in alldeles för djup i är att mitt under vår 
produktion fick vi reda på att ingångarna till byggnaderna vi gjort, Covenant samt Nihlim var 
malplacerade. Det påverkade då mitt arbete eftersom jag fick en ny ingång att placera ut i min rigg 
samt animation. Detta var dock med facit i hand den bästa lösning som vi tillsammans med 
Lockpick löste. Självklart påverkade detta inte bara mig utan även Tomas och Dennis, men vi hade 
det i tankarna då Thulbyggnaden gjordes. Jag fick inte direkt några svårigheter utan det var mest 
Tomas som led av detta eftersom jag specialbeställde nya byggnadsdelar för ingångarna för att få 
ingången att kunna byggas ut som jag ville utan att förstöra de redan gjorda animationerna. Det jag 
fick göra var att lägga till jointar till respektive ingång och skinna in dem till det nya skelettet, som 
jag sedan anslöt till det gamla skelettets hierarki. 

 

10.2. Playblast 

Jag gjorde en del playblast under produktionen för att snabbt kunna skicka till mina medarbetare för 
att få feedback på mina animationer. Oftast använde jag också playblast för att själv kunna se 
timingen på mina animationer, det kan vara skillnad på att sitta inne i programmet Maya och se 
animationerna än att exportera dem och se dem i ett externt program. Någonting som Tomas gjorde 
var att belysa hela sin scen med hjälp av lampor samt en Doom (en halvboll man har runt scenen 
som fungerar som himmel eller ljuskälla på hela scenen), vilket jag uppskattade eftersom det 
påverkade modellen som jag skulle animera och det var betydligt lättare att se alla byggnadsdelar. 
Det får effekten som om man lyfter kontrasten i en bild. 

11. Inspiration 

Innan jag börjar att animera något så letar jag efter inspiration i min vardag. Jag frågar mig själv om 
jag har  sett något liknande i verkligheten, på film eller i något spel. Därefter skannar jag av mina 
minnen och försöker att hitta något användbart. Hittar jag inget användbart som jag själv har 
upplevt, så går jag vidare och tänker på filmer eller spel jag sett, där kan det finnas som man letar 
efter. Jag försöker att minnas om det var en mörk, glad, ljus, äventyrlig etc. miljö som detta utspelar 
sig på, tillslut så tar jag helt enkelt och går igenom mitt filmbibliotek och spelbibliotek för att 
komma fram till var jag sett det jag är ute efter någonstans, dvs den inspirationen som jag letar efter. 
Ofta så dyker det upp fler minnen allt eftersom man börjar närma sig sin källa, tillslut har man nått 
sitt mål. Då jag väl har hittat mina referenser och inspirationskällan jag letat efter så är det bara att 
spela spelet eller iakta filmen. Ofta då jag letar efter referenser och inspiration brukar jag sätta mig 
ner och försöka leta efter nya källor inte bara de gamla jag har, de gamla funkar lite som ett 
språngbräde. De minnen jag har av någon scen från en film kan tex vara förvrängda av mig själv. 
Då jag kollar upp dom igen så kan jag upptäcka att detta inte alls var det jag letade efter, men jag 
kan då få upp nya spår eller göra kopplingar till helt andra filmer eller spel som jag spelat eller sett.  

En inspirationskälla som jag letade fram i mitt referensbibliotek i mitt huvud inför detta projekt var 
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huddukarna som jag animerade på Thuls byggnad. Jag kom genast att tänka på de gånger som jag 
bäddat sängen eller som jag skrev tidigare hur jag hjälpt min mor med vikningen av tvätt. Eftersom 
jag gjort detta ett x-antal gånger så fanns det en liten film i mitt huvud som jag använde mig av som 
referens på hur dukarna skulle röra på sig när de blev uppslängda som tak. Det ända jag fick tänka 
på var att byta ut lakanen mot djurhud. Djurhud har jag varit i kontakt med flera gånger i mitt liv så 
det var inga problem att få fram känslan och grovhet samt tyngd i materialet. Jag fick tänka mig hur 
duken skulle bete sig om jag slängde upp den i luften för att få rätt känsla på rörelserna, en duk är 
tyngre och släpper inte igenom luft lika bra som ett lakan tex, så då fick jag addera tyngd i 
animationen samt lite stelare rörelse.  

En annan inspirationskälla jag genast kopplade till då jag animerade Thuls byggnad var då jag 
skulle animera flaggorna, flaggor har man sett i det verkliga livet mängder av gånger, dock är det 
onödigt att implementera verkliga animationer på en flagga i ett MMO spel. Kamerans avstånd till 
världens objekt är ofta ganska långt ifrån vilket då är slöseri på både tid samt jointantal på 
flaggorna, jag som animatör vill få fram så bra animationer som möjligt men ibland vill man för 
mycket. Jag ville ha realsitiska animationer på flaggorna från början och gjorde en test rigg på 
flaggan där jag hade nio stycken jointar, detta för att kunna få så mjuka rörelser som möjligt. När 
jag implementerade animationen på min test flagga så vart det otroligt snyggt men när jag sedan 
diskuterade med gruppen samt Daniel på Lockpick kom vi fram till att det var onödigt med så 
realistiska animationer med tanke på kamera avståndet. Detta var ett misstag av mig att inte tänka 
mig in spelets objekt gentemot kameraavståndet. Jag fick tänka om och gjorde därför en ny 
research, jag försökte att komma på spel som har flaggor som vajar synligt i spelet men som har 
väldigt enkla rörelser samt med så få jointar som möjligt. Där kom jag att tänka på World of 
warcraft (Blizzard 2004) där jag tidigare sett en massa flaggor. Jag satte igång spelet för att gå in 
och helt enkelt studera flaggor. Väl inne i spelet ändrade jag kameravinkel så att jag fick ungefär 
samma som i Dreamlords the reawakening (Lockpick Entertainment, 2007). Animationerna på 
flaggan var faktiskt mjuka och helt enkelt bra och fungerade kanon i samma kameravinkel som 
Dreamlords använder sig av. Efter jag hade hittat en flagga som jag gillat så zoomade jag in den för 
att komma fram till hur många veck samt jointar Blizzard hade använt sig av. Jag kom fram till att 
tre stycken jointar var optimalt och riggade min flagga med lika många. Sedan satt jag och 
animerade i Maya med samma kameraavstånd som Dreamlords the reawakening har för att få en 
enkel men mjuk animation sett från den vinkeln. 

Animationerna på Thuls byggnad är ganska osymmetriska och inte jämna och strukturerade som på 
Covenants och Nihlims byggnader. Det jag tänkte på när jag skulle animera var våra ledsagande ord 
samt Thuls bakgrund som jag på något sätt ville återspegla i mina animationer. Eftersom Thul var 
ett ”krigarfolk” som levde av naturresurser och inte alls var några byggherrar har jag försökt att dra 
upp pålarna ur marken osymmetriskt, så det inte upplevs som det vore strukturerat. Stenarna samt 
betarna vid ingången animeras sakta upp fast med oregelbundna rörelser för att skapa en illusion av 
att det inte är byggt av en byggherre. Min första tanke var att jag ville ha varje sten modellerad för 
sig så att jag själv kunde animera upp saker med hjälp av stenar, jag ville att stenarna sakta skulle 
rulla sig in mot byggnadsbasen för att sedan staplas på varandra ungefär som någon sätter dessa på 
plats. Jag tror att om jag gjort det så hade jag fått fram Thuls bakgrund tydligare, dvs att det var de 
som puttade fram och upp stenarna på plats. Tyvärr kunde jag inte genomföra detta pga. att 
jointantalet skulle öka till ungefär dubbelt så många som jag hade till godo, därför fick jag som 
artist hålla tillbaka mina tankar och idéer. 

Gruppen i sig hade inte så mycket att säga om hur jag skulle gå tillväga för att skapa mina 
animationer, jag hade fria händer med tanke på att varken Tomas eller Dennis var speciellt insatta i 
animation. Vi sa dock från början att det inte var några som helst problem med att lägga sig i de 
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andras arbete och ge kritik, detta för att vi skulle kunna föra en dialog på ett proffsigt sätt utan 
konflikter. Så hela min researchperiod samt arbetssätt påverkades inte av de andra, utan de 
kritiserade i så fall resultatet. Redan vid konceptstadiet samt mockupstadie satt vi och diskuterade 
om hur saker skulle röra på sig, det var inget som skrevs ner på sten utan fungerade mer som 
inspiration. Det mesta som sades var idéer samt mer teknisk beskrivning på vilka de rörliga delarna 
skulle bli, med tanke på att Dennis skulle teckna en skiss till Tomas som skulle modellera detta till 
mig. En av de idéer som kom fram var att vi ville ha brinnande facklor runt lägret eller en brinnande 
eldstad, detta var en bra idé som skulle föra till mystik samt visa att Thul levde i det vilda. Det jag 
menar med mystik är att elden skulle kasta skuggor på byggnaden som skulle få den att se mer 
levande ut, enligt mig är detta ett bra trick att använda sig av vid animationer på byggnader. Dessa 
rörliga skuggor ger byggnaden liv och den blir graciösare för ögat. Tyvärr kunde jag inte realisera 
denna idé vi hade pga. att den motor Lockpick använde sig av till spelet Dreamlords the 
reawakening inte stödjer partikeleffekter. 

Tyvärr är det så att i många fall kan animatörer ha många bra idéer och tankar som inte går att 
implementera i spelprojekt, detta är för mig som artist väldigt synd, men man måste även lära sig att 
gå runt problemen eller att tänka om. Som i mitt fall med flaggorna där jag helt enkelt fick tänka 
om så att resultatet i just detta spel inte behövde en massa verkliga animationer pga kamerans 
avstånd. Vill ni få mer insyn på varför byggnaderna ser ut som de gör kan jag rekommendera att 
läsa vår konceptares uppsats Projekt Dreamlordsbyggnader (Att skapa koncept av byggnader för ett 
realtidsstrategispel) skriven av Dennis Chan 2008. 
 
 

11.1. Diskussion om andra spel 

I början av projektet så hade vi ett möte där vi tog upp egna erfarenheter av spel inom samma genre, 
vi kom fram till att vi alla hade spelat och hört talas om samma spel. Några av de spelen som vi 
diskuterade och som vi kom fram till var från Blizzard, World of Warcraft 2004, Warcraft 2002, 
Starcraft 1998 och från ArenaNet, NcSoft Guild Wars 2005. Vi försökte att spela lite av spelen för 
att se världarna i dom för att få inspiration till vårt projekt. Självklart hade vi spelat det första spelet 
som Lockpick hade gjort, Dreamlords. Men vi ville få mer kött på benen för att komma in i rätt 
känsla för att skapa. Ett av spelen som kom upp som jag inte hade spelat var warcraft som släpptes 
2002, för mig vart det som en aha upplevelse eftersom jag hade spelat spelat World of warcraft som 
är en betydligt bättre efterföljare till warcraft. Kamera vinkel som användes i warcraft var ungefär 
som Dreamlords förutom att den var statisk, man ser världen snett uppifrån så att man får en viss 3d 
känsla på byggnader. Här nedan kan ni se två exempel från spelet Warcraft som är tagna inne i en 
spelomgång. 



Robinson, Francisco  Att animera byggnader för ett realtids strategispel 

27 

 

 

 

Detta funkade för mig som inspiration samt att jag fick en insyn i världen Warcraft från ett helt 
annat perspektiv. De har använt sig av förenklade ikoniska byggnader samt karaktärerna i spelet 
återspeglar samma grafiska stil i sin respektive stad. Vi ville få fram denna känsla på våra 
byggnader, dvs att man genom att se en karaktär som kommer från en fraktion kunna se vilka 
byggnader som tillhör den fraktionen. I Warcraft slåss fraktionerna Horde mot Aliansen, Horde 
betraktas som de fula, groteska, mörka, de döda och onda ”väsen”. Aliansen betraktas som riddare, 
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goda, hjältar, vackra och människor. De har skapat Horde sidans byggnader mörka och kalla, de är 
ofta gjorda av stenar, betar hudskin och träd. De är ett folkslag som gärna har stora byggnader och 
städer men tillhör inte släktet byggherrar. Horde har ungefär samma egenskaper som alliansen och 
kan producera fram byggnader samt soldater, men trots att en byggnad är gjord av trä så tål den 
ungefär lika mycket som alliansen robusta slott gjord av sten. Jag tror att de balanserat spelat så för 
att det inte ska vara någon nackdel att spela på horde sidan, men grafisk sett så är det snyggare att 
försöka matcha byggnaderna med fraktionerna. Alliansens byggnader ser mer robusta ut och 
påminner om gamla riddarslott med torn, de är gjorda stora block som ser handarbetad ut. Bilden 
jag får av alliansen är ett starkt folk med byggherrar som bygger enorma städer med ståtliga 
byggnader.  

Jag är mer insatt i efterföljaren World of warcraft som baseras på warcraft, där har man istället för 
att själv styra en massa trupper och byggnader som måste produceras så styr man en av 
fotsoldaterna i en av fraktionerna. Detta tror jag det gjort för att få en mer personligare känsla om 
att få styra en karaktär i trupperna som man spelat i föregångaren warcraft. I början av spelet väljer 
man vilken sida man vill spela på horde eller alliansen, efter det så får man välja vilken ras under 
fraktionen man vill spela samt vilket yrke man vill ha. World of warcraft som även förkortas wow 
har egentligen en obestämd kameravinkel, man får helt enkelt välja hur långt ifrån kameran skall 
vara. Du kan snurra på kameran runt din karaktär och zooma eller bestämma en fast kameravinkel 
och avstånd. Detta tror jag de gjort för att få in fler spelare från flera olika spel genre. Här nedan 
kommer ett exempel på hur det kan se ut i spelet Wow. 

 

Detta är en karaktär som har vänt kameran mot sin karaktär och zoomat in. Alla ikoner runt omkring 
bilden är olika special slag samt egenskaper som denna karaktär kan göra. 
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11.2. Animationer på byggnader i Wow kontra Dreamlords 

I wow så använder sig Blizzard rätt så mycket av utsmycknings animationer, det jag menar med 
detta är att det alltid finns någonting som rör sig på en byggnad. I många fall rör det sig ofta om 
facklor på väggar eller flaggor som hänger och vajar, detta ger mer liv åt byggnaden så att den inte 
ser så statisk ut. Då jag researchade inför Dreamlords byggnadernas animationer så sprang jag runt i 
timmar för att se hur Blizzard hade löst det i spelet wow, jag undersökte varför deras byggnader inte 
såg så statiska och livlösa ut. Jag hittade ett par knep de använt sig av som jag genast blev 
inspirerad av, som jag nämnde tidigare så använde de sig av facklor eller brinnande eldar vilket jag 
tror är för att få en härligare, mystisk och levande känsla. Dem hade ofta något som rörde sig runt 
om byggnader, som tex hudukar eller markiser som vajade för vinden. Jag såg även ett par palmer 
eller träd runt om byggnader som stog och vajade, ibland så hade även byggnaden en egen skylt 
ovanför ingången som var oftast var gjord av trä som gungade fram och tillbaks. Ett bra sätt att få 
en stad eller en byggnad att se mer levande ut är då de implementerar NPC (none playable 
character). Detta är karaktärer som inte är spelbara men som står av något syfte utanför eller i 
byggnaden, Till dessa så hör givetvis djur. Antingen står de på samma ställer hela tiden eller så går 
de runt och har för sig en massa, detta kallas för en idle animation(en utsmycknings animation som 
ofta visas då en spelare står still med sin karaktär.). Npcn kan stå och vissla och rulla på tummarna, 
kanse skratta ibland eller skrika ut sina varor.  Ett annat exempel som jag sett är att det ibland går 
lösa höns utanför byggnader som blir skrämda och springer sin väg och flaxar för livet då någon 
spelare går för nära. Blizzard är kända för sina roliga idle animationer i sina tidigare verk som tex 
Diablo 1997 samt Diablo II 2000. Detta har jag givetvis blivit inspirerad av och som jag även ville 
ha med på byggnaderna till Dreamlords.  

I tidigt skede så ville vi i gruppen ha en massa folk som gick runt och gjorde en massa idle 
animationer runt om byggnaden, som tex vakter som gick runt och vaktade. Vi hade en massa ideer 
som föddes och en av de var att när byggnaderna uppgraderades så skulle byggmän från rätt 
fraktion stå och hamra och såga som idle för att få fram känslan av att nu byggs nästa nivå upp. Vi 
ville även få in djur eller liknande varelse för att förstärka rätt känsla av fraktionen som lunkade 
runt byggnaden. Alla dessa ideer och tankar fick vi tyvär lämna åt sidan pga att det inte fanns tid för 
någon på Lockpick att modelera karaktärer eller varelser vi behövde. Sen fanns det ett annat 
problem, byggnaderna i spelet är inte i rätt skala som de borde vara, dvs att karaktärerna i spelet är i 
vissa fall längre än byggnader. Detta är ett typiskt exempel på att byggnaderna fungerar som en ikon 
i spelet Dreamlords the reawakening, de är mer där för att markera vart din bas finns, är och ser ut. 
Skulle byggnaden vara i rätt storlek för karaktärerna så skulle byggnaderna vara enorma och mycket 
av känslan av spelet skulle försvinna, detta för att byggnaderna skulle komma så nära kameran att 
man täcker för mycket av miljön. Tanken var bra tyckte Lockpick men om man skulle modelera 
karaktärer som skulle matcha byggnaderna så skulle storleksskillnaden på “arbetarna” kontra 
soldaterna vara enorma. 

Mycket av det jag kom fram till kändes som givna men eftersom jag aldrig tidigare animerat en 
byggnad i ett spel så funkade wow som en bra inspirationskälla. Tyvär så kunde jag inte få allt som 
jag hade velat pga tekniska problem eller tidsbrist, men jag fick försöka att ta med mig det jag 
kunde. 

12. Resultat och analys 

I projektets förproduktion havererade maskineriet rejält, troligtvis berodde detta på bristfällig 
dokumentation samt dålig kommunikation mellan gruppens medlemmar. Vi fick ta del av en stor 
mängd dokumentation från Lockpick, som beskrev de olika fraktionerna och världen i spelet 
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Dreamlords. Dessvärre var dessa dokument inte avsedda för vårat specifika projekt, utan det var 
mer universell information om världen och innehåll i spelet Dreamlord. Under förproduktionen 
hade vi i gruppen försökt skala bort allt onödigt som inte behövdes, för att på ett så tydligt sätt som 
möjligt få fram det väsentliga. Detta gjordes för den händelse att det skulle dyka upp några som 
helst bekymmer under produktionen då det skulle bli lättare att ta svåra beslut. Med det menar jag 
att om man har en tydlig och enkel väg att gå på så blir det lättare att falla tillbaka ifall man spårar 
ut. Vi diskuterade i gruppen om hur vi skulle lösa detta och kom fram till att det bästa vi kunde göra 
var att fråga Lockpick om fyra ord som var grundläggande för var och en av fraktionerna. Poängen 
med de fyra orden var att det skulle bli lättare att få fram rätt stil till var och en av fraktionerna och 
lätt kunna spegla dem i orden vi fått, och på så sätt se om vi hade lyckats. Vi tog upp det med 
Lockpick men fick som svar att dokumentationen vi fått var tillräcklig för att slutföra vårat projekt. 

Jag, Dennis och Tomas hade ett par möten om detta och vi kom fram till att detta inte var 
tillräckligt, så vi bestämde oss för att bryta ner dokumenten vi fått och analysera dem noggrant. Vi 
gjorde som så att vi läste igenom dokumenten och sedan försökte vi bryta ner den beskrivande 
texten till ett fåtal ord som bäst beskrev varje fraktion. Problemet som uppstod här var dock att 
Nihlim och Covenant fraktionernas ord blev så snarlika att det var svårt att skilja dem åt. Mycket 
var likt den andras under konceptstadiet, och när vi visade koncepten för Lockpick hittade de ett par 
element som passade bättre hos den andra fraktionen och vice versa. Våra tidiga koncept som 
Dennis gjorde skiljde sig väldigt mycket från slutresultatet som vi kom fram till senare. Efter detta 
gick vi till Lockpick för att be dem om dessa fyra beskrivande ord, eftersom vår vision inte var på 
samma linje som deras. 

Vi fick tillslut våra fyra ord per fraktion men vi var redan efter i vår planering, det var sista veckan 
på förproduktionen och Dennis fick slita ganska mycket. Tillslut fick vi fram ett koncept som 
Lockpick till viss del tyckte om, vi fick ett par förslag på ändringar som Dennis fick sitta med den 
första veckan i produktionsfasen. Vi fick ett godkännande på konceptet dagarna innan den 
fraktionens byggnad gick in i produktion. 

En till sak som inte gick enligt planerna under projektet var att byggnaderna som blev godkända 
både under konceptstadiet samt mockup-stadiet var felkonstruerade. Vi blev rätt snopna när 
Lockpick kom med den ”glada” nyheten att ingångarna låg på fel sida. Som det var då låg ingången 
på ena kortsidan, men var tvungen att flyttas till ena långsidan. Vi hade ett möte med Lockpick då 
detta problem dök upp och som tur var kom vi fram till en enkel lösning på det hela. Vi skulle helt 
enkelt låta modellerna vara som de var fast vi skulle lägga till en ingång vid rätt långsida. Så det jag 
gjorde med Tomas var att vi duplicerade ingångarna som redan fanns och satte in dom på rätt 
långsida. Det ända jag behövde göra då var att sätta in extra jointar till riggen och sedan skinna in 
den nya modellen. Därefter fick jag sätta mig ner och börja animera och tima in den nya ingången 
med den klara animationen. Jag måste också påpeka att Lockpick tog på sig misstagen med 
ingångarna och erkände att det var deras fel och de kom även på en otroligt bra lösning som passade 
alla parter. Misstag är sådant som lätt kan hända, det är inte roligt för någon av parterna, men 
problem med enkla lösningar är bra problem! Jag tror personligen att detta problem uppstod på 
grund av kommunikationsbrist och skulle nog inte ha hänt om vi t.ex. suttit under samma tak eller 
jobbat på Lockpick. 

Något som jag gillade med vår struktur och vårat arbetssätt var mockup-byggnaderna, det var en 
riktigt bra idé att vi gjorde mockup på alla byggnader. Det kom att hjälpa mitt arbetsflöde väldigt 
mycket, hade vi inte gjort som vi gjorde hade jag fått väntat tills Dennis var klar med konceptet och 
att Tomas skulle bli klar med modelleringen innan jag kunde börja på arbetet. På detta sätt kunde 
jag sitta och göra en rigg som lätt kunde testanimeras på, för att försöka hitta lösningar. Samma sak 
om jag fick problem med riggen så hade jag tid att lösa det innan produktionen gick igång. 
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Jag sprang in i en del problem som ledde till förseningar mot slutet, ett av dessa var lösningen på 
flaggorna. Tyvärr räckte inte vår planeringstid till för att lösa den biten och för att komma ikapp 
igen. Problemet var inget problem från början utan en lösning, det kan låta virrigt men jag ska 
försöka förklara det. Min tanke från början var att be Tomas modellera en säregen flagga till varje 
fraktion, vi hade egentligen inte bestämt det innan utan det var bara en idé jag fick. Så flaggorna var 
något som jag i efterhand tänkte be Tomas att skapa, min tanke då var att jag kunde rigga varje 
fraktionsflagga separat och animera dem alla för sig. Jag såg ingen större fara med detta eftersom 
flaggor som inkluderar en rigg på tre jointar går fort att animera. När projektet började närma sig 
sitt slut tog jag tag i den framskjutna flaggfrågan och bestämde mig för att testa en flagga, frågan 
kom upp i diskussion och jag hade inte riktigt bestämt än hur jag skulle göra. Jag fick då ett tips av 
Gabriel, en annan animatör på Lockpick, om att prova animera en flagga och sedan baka ut den så 
att jag kunde använda mig av samma flagga i alla animationer samt fraktioner. Jag tyckte det lät 
som en bra idé och frågade Daniel på Lockpick om alla flaggor skulle se likadana ut. Jag fick ett 
”ja” som svar och såg inga problem på denna lösning. Så jag satt och provade mig fram i de olika 
fraktionernas byggnader och det drog tyvärr över på tiden. Lösningen var bra men det var inte bra 
planering av mig att dra ut på det hela och inte ta tag i ”problemet” från början. Med facit i hand 
skulle jag ha frågat om hur flaggorna skulle vara redan i planeringsstadiet samt tagit upp 
diskussionen med Daniel eller Gabriel från Lockpick redan då. 

Jag som animatör har utvecklat mig när det gäller att jobba skarpt mot kunder som i detta fall var 
Lockpick. Vi har jobbat i projekt tidigare i skolan men aldrig egentligen mot en kund. Under detta 
projekt använde jag mig av samma tänk som jag brukar använda mig av då jag ska animera något, 
jag letar alltid efter referenser som jag upplevt eller sett först, för att få lite idéer och begrepp om 
hur saker och ting skall röra på sig. Då jag kände att det tog stopp eller ville ha en mer grundlig 
vision av mina idéer använde jag Internet för att söka fram filmer som visade det jag ville få fram, 
eller så spelade jag andra spel för att leta inspiration.  

Visuellt tycker jag att Thul byggnaden vart den som vart bäst riggad samt animerad av de alla tre 
fraktionsbyggnader som jag jobbade med, detta tror jag har att göra med att vi som grupp och även 
jag själv utvecklades i ”tänket” vid den sista byggnaden som i detta fall var Thul. Det som kändes 
bra efter att jag börjat animera Thul var att de flesta bekymmer jag hade haft innan på de andra 
byggnaderna nu hade en lösning, så den gick rätt smidig att animera.  Det jag menar är att jag 
lyckades att animera de andra byggnaderna med respektive uppgraderingar ett, två och tre men att 
jag allt eftersom hittade nya sätt att tekniskt lösa de olika riggar så blev den sista bäst enligt mig 
själv. 

Eftersom Lockpick Entertainment jobbade med sin uppföljare Dreamlords  the Reawakening ville 
vi som grupp vara med och hjälpa till. De hade redan tre stycken byggnader som de ville förbättra 
med våran hjälp, så vi fick en massa tekniska specifikationer samt dokument som guide till våra nya 
byggnader. Vi bollade konstant idéer och skisser så att Lockpick Entertainment alltid var nöjda med 
resultatet, detta för att vi inte skulle förlora en massa tid pga att byggnaderna inte uppfyllde 
Lockpicks Entertainment grafiska stil som de valt åt spelet Dreamlords  the Reawakening. När vi 
var klara med byggnaderna så tyckte Lockpick Entertainment att vi hade nåt vårt gemensamma mål, 
som var att lyckas skapa tre stycken byggnader med respektive uppgraderingar som följde deras 
grafiska stil. Detta var inget som vi egentligen kunde påverka eftersom de alltid hade sista ordet, 
dock kom vi med en massa förslag på hur vi hade tolkat deras dokumentation samt grafiska stil, 
resultatet bevisar att hårt arbete och bra dialog mellan kund och företag leder till en bra slutprodukt. 

Tyvärr spricker ofta ens konstnärliga tankar och idéer eftersom man får tekniska begränsningar på 
vad en spelmotor stödjer samt vad kunden vill ha. Jag fick en massa visuella idéer om hur saker och 
ting skulle byggas men tyvärr skulle det då bli för många antal jointar i skelettet. En tanke jag hade 
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var att jag ville att stenarna runt Thuls byggnader skulle ligga lite utsprida över landskapet och 
kanske till och med begravda, och allt eftersom rulla sig in mot trädet för att sedan bygga upp 
murarna samt grottöppningen vid ingången. Fick jag själv bestämma skulle trädet växa fram genom 
de olika nivåerna, som ett vanligt träd gör, det jag menar med att växa är att den inte bara skulle bli 
större utan tjockare samt ha grenar som växer ut. Dukarna skulle få fler jointar för att få en mjukare 
animation och flaggorna likaså. Men som jag sa innan så fick jag ta hänsyn till mina tekniska 
specifikationer jag fått av Lockpick, och man får som artist ta ett steg tillbaka. 

När vi satt i gruppen och pratade om hur vi skulle göra och hur saker och ting skulle se ut så hade vi 
väldigt mycket bra idéer. Dennis kom med sina visioner och skissade samtidigt som jag och Tomas 
höll med samt kom med våra tankar som Dennis la dit på skissen. Allt eftersom så växte en byggnad 
fram som vi var nöjda med, vi hade kommit fram till en stil som vi alla tyckte passade in på Thul. 
Den var rätt mörk och hård, detta för att vi använt oss av gråa stenar samt betar. Dennis tog fram en 
palett med rätt så mörka skogsfärger för att få fram rätt stämning. Vi hade en massa dokument på 
Thuls bakgrund vilket gjorde det lättare för oss att få fram en byggnad, fast vi la även dit våra 
tankar, idéer och visioner. Efter detta så bollade vi med Daniel på Lockpick via Internet och visade 
upp våra skisser och tankar kring Thul. Han gillade ett par av dem samt vissa element vi hade fått 
fram, som t.ex. betarna runt byggnaden och stenarna runt ingången. En till ide vi hade var att vi 
ville ha facklor som brann runt byggnaden, men på grund av att partikeleffekterna inte var 
implementerade i spelet än så la vi det på is. Vi kom fram att vi skulle försöka få fram en mockup 
byggnad som vi gjorde i 3d med allt han gillade och sedan åka till Lockpick för att visa upp resultat. 
Vi satte oss ner framför Maya med Tomas bakom spakarna och med våra nya restriktioner från 
Daniel. Nu var det bara att försöka efterlikna mockupen till Dennis koncept samt implementera eller 
ändra på saker som Daniel hade påpekat om, ett exempel på detta var ingången vi ville bygga upp 
med betar som Daniel tyckte lät bra. Under tiden som Tomas modellerade satt jag bredvid och bad 
honom skapa saker som skulle underlätta min animation samt riggning, en sak som vi kom fram till 
tidigt var att vi skulle ha många lösa delar så att inte saker och ting var ihop i en enda mesh (del). 
En ide som kom fram under mockupstadiet som faktiskt blev kvar på slutprodukten var Trädet. Att 
Thul byggnaden skulle byggas runt ett Träd var inte ens tänkt under skiss tiden, det var mer tänkt att 
trädet skulle vara som ett torn vid sidan av byggnaden. Men allt eftersom byggnaden kom fram så 
provade vi med ett träd i mitten och byggnaden runt om, resultatet vart hur bra som helst och vi 
beslöt oss att behålla det. När vi var klara så åkte vi till lockpick och visade upp vår nya mockup vi 
hade kommit fram till, där var även vårt nya träd mockup inräknad. Daniel såg på mockupen och 
tyckte den var bra och höll sig inom de riktlinjer han gett oss samt att vi fick bra beröm för vår ide 
med trädet i mitten och betarna runt byggnaden. Sedan bar det iväg tillbaka till produktion och då 
fick Tomas skjuta skarpt, jag använde mig mockupbyggnaden för att rigga och börja testanimera. 
Tomas bollade konstant med mig då han gjorde Thule byggnaden för önskemål som med 
trädpålarna som går runt byggnaden, jag ville ha varje stock separat så att jag kunde rigga samt 
animera var och en för sig.  

Detta arbetssätt hjälpte oss väldigt mycket och därför bollade vi med Daniel på Lockpick extra 
mycket, för att inga missförstånd eller missar skulle dyka upp. Jag tyckte det gick bättre med tiden 
och man lärde sig av sina misstag som tex det som hände med Covenant byggnaden, att ingången 
var på fel sida av huset. Jag personligen fick mer flyt i mitt tänk när det gällde själva riggen 
eftersom jag tidigare riggat två stycken byggnader, Covenant samt Nihlim. Jag visste redan i 
förhand då jag hade testat riggen på mockupen hur jag skulle sätta ut jointar samt vad som skulle 
röra på sig och hur. 

Att jobba i den gruppen vi var, dvs. Tomas, Dennis och jag funkade väldigt bra. Det var mycket 
lärorikt att sitta med en så välplanerad människa som Tomas och lära sig nya sätt att lägga upp 
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arbetsmetoder och planering. Det var otroligt givande att sitta bredvid ett så professionell koncept 
artist som Dennis och att dessutom kunna sitta och påverka hans arbete. Jag är själv van att få en 
klar produkt som jag sedan får arbeta vidare på. Personligen tycker jag att vi alla hade ett väldigt 
bra teamwork tillsammans och det var bra att vi själva var så professionella att vi tillät andra i 
gruppen att komma med både idéer och konstruktiv kritik utan att känna att man blev trampad på 
tårna. Skulle jag nu bli tillfrågad om ett nytt projekt med samma grupp skulle jag definitivt tacka ja. 

Jag avslutar med att säga att jag tycker att projektet blev lyckat och jag tycker att både gruppen och 
jag personligen har uppnått våra mål. Väldigt lärorikt och närmare verkligheten kan man nog inte 
komma än det vi gjorde. 

 

13. Tankar kring genus och kultur inom Thul. 

Genus är enligt uppslagsverket ”begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 
sammantagna formar människors sociala kön” (Nationalencyklopedin 2008-0918) 
 
Diskussionen om genus finns överallt i vårt samhälle och jag har valt att nämna och tänka högt om 
vad jag anser om genus och kultur inom fraktionen Thul. Ofta när man pratar om former på saker 
och ting som designers tar fram så är runda former mer feminina och de med raka och hårda former 
är maskulina. Vi är även präglade sen unga att killar ska bära blåa kläder och tjejer ska har rosa, 
pojkleksaker är oftast tekniska och pillriga men flickleksaker ofta är en docka de ska ta hand om 
eller köksredskap i miniatyrform. Människan för vidare denna tradition att män är tuffa och hårda 
och kvinnan mjuk, vacker och vårdande, att organiska former ”kvinnliga” och geometriska former 
”manliga” (Karin Ehrnberger 2008). Jag personligen ser Thuls byggnad mer maskulint med tanke 
på färgval och material, nu tänker jag givetvis högt och det behöver inte vara så att alla tycker som 
jag. Materialet byggnaden är gjord av är sten, träd, betar och huddukar, om man föreställer sig en 
grupp Thul individer som skall snabbt resa en byggnad så ser jag flera gigantiska ”män” som 
kämpar med att rulla fram stenar och som går runt i skogen och skövlar en massa träd. Det behövs 
huddukar och betar från djur vilket Thul ”män” får gå ut och jaga. Om man sedan går till färgvalet 
så består den av mörka färger såsom grått, brunt, svart och blått vilket även också anses vara 
maskulint. (Toman, Rolf.(2000). Gotik – Arkitektur, Skulptur. Byggnaden är väldigt rak och kantig 
och muren omkring spetsig den har även spetsiga betar som sticker ut runt om i byggnaden, därav 
tycker jag att Thuls byggnad är maskulint. 
 

Som jag har sagt tidigare är fraktionen Thul enligt mig ett väldigt krigslusten stamm, och bilden jag  
får av dem i spelet är att de fungerar lite som en av Amerikas urinvånare Apache indianerna gjorde. 
Kvinnornas roll var att hålla ställningarna hemma medan  männen skickades ut i strid 
(greatdreams.com). Detta är enbart mina tankar och analys och ingenting som kanske var Lockpicks 
syfte. Jag ser dock inga kvinnor i truppen utan gigantiska muskelberg täckta av en massa hår och 
rustning. Om man leker vidare med tanken kunde det även vara någon slags hybridvarelse där det 
inte alls finns någon skillnad på män och kvinnor. Det är inget man får fram eller vet om då man 
bara slänger in sig i spelet utan får nog rådfråga Lockpick. Tanken går att vrida på i all evighet 
eftersom det inte är ett människosläkte, är det rätt eller fel kan man fråga sig, eller var det bara en 
gardering. Många spel blir ofta kritiserade pga för lite kvinliga karaktärer eller för att man ställer 
kvinnan i köket och skickar ut männen i strid. Men man ska aldrig förhasta sig i dessa frågor, det 
kan finnas många anledningar till att det är så och självklart är tankarna många. Det finns 
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människor som varken tar parti för det som är rätt eller fel. Jag tror att vi människor ofta lever efter 
dessa former och därför agerar vi efter detta (Karin Ehrnberger 2008). Sedan är det ytterligare en 
fråga om det är vårt jobb inom spelbranchen att ändra på det.  

Detta är några tankar som jag har haft ett tag, varför har mannen alltid sets som den “stridslystna” 
eller våldsamaste av de båda könerna? Har det alltid varit så? Kan kvinnan mäta sig med mannen i 
styrka, fysik och stamina? Vad är det som bestämmer allt detta?. Hade vi haft damfotboll eller 
separata lopp i 100 meter idag om vi hade varit jämnställda i den frågan sen grottfolkets tid? Det vet 
jag inte eftersom att anpassa kroppen tror jag tar för långt tid och den moderna tiden med 
jämnställdhet bara har börjat. Detta är tankar jag har haft som man kan leka med i all evighet, 
frågan är bara om jag någon gång kommer att få ett konkret svar. Jag personligen ser Thul som en 
våldsam varelse där “männen” är ute och slåss och några kvinnor syns inte till. Jag tror att många i 
dataspelbranchen fortfarande har fastnat för den ideala formen av kultur som vi själva har inpräntat 
i våra huvuden, den som säger att det är mannen tar hand om kvinnorna som är det svaga könet. Jag 
personligen tror självklart inte på detta såkallade “ideal”. Varför ska inte en kvinna kunna vara ute 
och slåss om de fått samma träning som männen osv, det är kanske därför jag alltid spelar en kvinna 
(om man kan välja att göra det) i spel, för att bevisa motsatsen och få folk att förstå att det inte 
spelar någon roll.  
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