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Sammanfattning 
 
Det här är en reflexiv rapport som hör till det verk jag har skapat i mitt examensarbete på 
Högskolan i Skövde. Verket består av ett trettiotal animationer skapade för fyra olika Mobs 
(Movable Objects), det vill säga icke-spelbara, fientliga karaktärer i datorspel. Rapporten 
beskriver min arbetsprocess och mina tankar kring verket, och har som syfte att ge en inblick i 
och om möjligt även ge lärdomar om hur man animerar karaktärer för realtidsstrategispel 
(RTS) i fantasy-miljö. Det centrala datorspelet för den här rapporten samt verket är 
Dreamlords – The Reawakening (Lockpick Entertainment, 2008).  
 
De huvudsakliga frågorna jag tar upp i den här rapporten avser hur den generella grafiska 
stilen i Dreamlords påverkar animationerna, samt hur dessa bör te sig i spelet – dels de 
grafiska och designmässiga kraven som har funnits från Lockpick Entertainments sida men 
även i relation till andra spel av liknande genre. Jag drar paralleller till det framgångsrika 
datorspelet Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002), och tar även upp litteratur som har 
hjälpt mig i såväl mitt teoretiska som mitt praktiska arbete. Den inkluderar tidigare 
examensarbeten samt böcker om klassisk och 3d-animation, och jag har även funnit relevans i 
att studera teorier om genre och kroppsspråk.  
 
De viktigaste lärdomarna jag har erhållit från det här arbetet har grundats främst i mitt 
praktiska arbete och inkluderar bland annat användningen av animationsprincipen 
exaggeration (överdrift), som har visat sig vara mycket viktig för att tydliggöra animationerna 
i spelet – någonting som är av särskild vikt i RTS-spel där perspektivet innebär att 
karaktärerna blir mycket små på skärmen.  
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1. Introduktion 

1.1.  Inledning 

Produktion av datorspel är en mycket kreativ samt teknisk process som involverar en mängd 
människor med olika bakgrunder, och i ett enda utvecklarteam kan det finnas allt mellan ett 
fåtal och upp till flera hundra personer. På den kreativa sidan finner man bland annat alla 
möjliga designers och grafiker, medan den tekniska sidan inkluderar främst programmerare, 
och självklart behövs även producenter och dylikt. Personligen fann jag i min treåriga 
grafikutbildning på Högskolan i Skövde ett stort intresse för animation, och även om jag kan 
tänka mig att i framtiden arbeta inom flera områden i spelbranschen, valde jag att använda 
mitt examensarbete till att fördjupa mina kunskaper inom 3d-animation. I samband med att 
jag tog det här beslutet kom jag i kontakt med Lockpick Entertainment, ett datorspelsföretag 
som startades år 2004 av en grupp högskolestudenter, och då de sökte en animatör fick jag 
platsen. Jag har således gjort mitt examensarbete på Lockpick där jag under tre månaders tid 
har animerat fyra olika karaktärer till datorspelet Dreamlords – The Reawakening (Lockpick 
Entertainment, 2008).             

1.2.  Syften och problemställning 

Det här examensarbetet syftar till att ge en inblick i och om möjligt även ge lärdomar om hur 
man animerar spelkaraktärer för ett realtidsstrategispel i fantasy-miljö. För att genomföra det 
här arbetet har jag inledningsvis identifierat en rad problem och frågor som skulle kunna 
uppstå under arbetets gång och som bör lösas eller besvaras för att uppnå ett resultat: 
 
⋅ Spelet innehåller en stor mängd karaktärer och instanser av karaktärer varför det är 
särskilda krav på låg upplösning.  

⋅ Karaktärerna kommer att vara små på skärmen och animationerna måste därför överdrivas 
för att synas samtidigt som de har en bra balans mellan funktionalitet och estetik. 

⋅ Det finns en hel del designmässiga krav på animationerna, såsom längd och utseende. 
⋅ Ska karaktärerna ha en grundpose, det vill säga en pose utifrån vilken alla animationer 
utgår? 

⋅ Spelet utspelar sig i en fantasy-miljö. Hur påverkar det här animationerna? 
⋅ Jag är personligen oerfaren inom den här spelgenren. 
 
Jag kommer att förklara och redogöra för dessa punkter längre fram i min rapport.  
 
Ett annat syfte med det här arbetet har varit att leverera ett antal animationer till spelföretaget 
Lockpick Entertainment, vars kvalitet är av tillräckligt hög nivå för att kunna implementeras i 
datorspelet Dreamlords – The Reawakening (Lockpick Entertainment, 2008).  
 
Mitt personliga syfte med det här arbetet har varit att fördjupa mina kunskaper inom 3d-
animation, att få erfarenhet av att jobba på ett datorspelsföretag samt att skapa material till 
min portfolio för framtida jobbansökningar.  
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1.3.  Avgränsning 

Eftersom det vore ett alltför tid- och resurskrävande arbete att skriva generellt om animation 
för realtidsstrategispel i fantasy-miljö, har jag gjort en första avgränsning genom att enbart 
behandla datorspelet Dreamlords – The Reawakening (Lockpick Entertainment, 2008). Jag 
kommer dock i denna text att referera till andra spel som har hjälpt mig i min forskning. Jag 
har vidare avgränsat arbetet ytterligare genom att reducera antalet karaktärer som skulle 
animeras till fyra, samt antalet animationscykler till minst fem per karaktär. 
 

2. Metod 

För att skapa en bra grund till mitt arbete har jag inledningsvis gjort en litteraturstudie där jag 
först och främst har försökt ta fram information om 3d-animation för realtidsstrategispel. Det 
här ämnet föreföll sig dock vara i hög grad outforskat varför jag har fått använda mig av 
litteratur som behandlar generell 3d- samt traditionell animation. Det här inkluderar The 
Animator’s Survival Kit (Richard Williams 2001), The Illusion of Life: Disney Animation 
(Ollie Johnston & Frank Thomas, 1981) och Digital Character Animation 2, Volume 2 – 
Advanced Techniques (George Maestri, 2002). Jag har även haft tidigare examensarbeten som 
behandlar 3d-animation till förfogande vilket har varit en mycket bra grund såväl för mitt 
teoretiska som för mitt praktiska arbete. De examensarbeten jag har funnit relevanta för mitt 
ämne är Gabriel Flamm (2008), Daniel Kaplan (2008), Niklas Åkerblad (2007), Jenny 
Hannula (2006), samt Linus Ljungman (2006).   
 
För animationsarbetet har jag tittat en del på datorspelet Warcraft III (Blizzard Entertainment, 
2002) och där studerat framför allt längden på animationscyklerna för att få ett bra mått till 
mina egna animationer. Jag har även studerat hur synliga animationerna är i spelet och hur 
överdrivna de bör vara för att synas väl – någonting som har genomsyrat hela mitt arbete och 
som jag kommer att ta upp mer längre fram i min rapport. Som referens har jag självklart även 
använt Dreamlords – The Reawakening (Lockpick Entertainment, 2008); såväl spelet som 
spelets model viewer1. Jag har dock varit försiktig med att utgå alltför mycket från spelet då 
flera av animationerna där är utdaterade eller på annat sätt inte helt stämmer överens med 
resten av spelet. Jag har vidare använt mig av diverse videoklipp som jag har hittat på 
Internet, däribland en scen ur Snövit och de sju dvärgarna (David Hand, 1937) 
(http://www.youtube.com/watch?v=mb7g5T9G2VA&feature=related), i vilken jag tittade på 
häxan för att få en referens för en av mobsen. Jag tittade även mycket på ett videoklipp med 
en springande animerad giraff (http://www.youtube.com/watch?v=IuWwEKUY79U) som 
referens för en annan mob. Jag har i efterhand även använt böcker om kroppsspråk för att 
analysera de animationer jag skapat och försöka verifiera om de speglar de karaktärer jag har 
försökt framhäva. 
  
Mycket av det jag har kommit fram till i mitt arbete är baserat på egna iakttagelser samt 
erfarenheter och en stor del är resultatet av samtal med anställda på Lockpick Entertainment. 
Då jag som ovan nämnt inte har hittat någon information om just mitt ämne har mina största 
kunskaper kommit ur det praktiska arbetet; mitt eget animationsarbete samt studier av 
animation i datorspel.  
  
                                                 
1 Ett verktyg som möjliggör det för grafiker att testa grafik utanför 3d-programmet i en miljö som representerar 
spelets grafik, innan man exporterar den till själva spelet. 
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3. Bakgrund 

3.1.  Medium 

Spelbranschen är utan tvekan en industri som växer och utvecklas i rask fart och börjar få en 
allt större plats i media och kultur. År 2008 ökade försäljningen av spel med 26 procent från 
året innan (Lindell, 2009). Det är således inte osannolikt att spelbranschen inom en snar 
framtid kommer att nå den status som filmbranschen nu har. Produktionen de båda medierna 
emellan ter sig dock på väldigt olika sätt, inte minst när det kommer till grafik och animation. 
Det är här mer relevant att jämföra spel med animerade filmer då båda är skapade på mer 
liknande villkor. Den största märkbara skillnaden är att spel är ett interagerbart medium där 
spelaren oftast har kontroll över vad som händer på skärmen, medan film å andra sidan är 
skapad enbart för betraktelse (Sanders, n.d.). Det här påverkar grafiken på så vis att miljöerna 
i spel exempelvis måste vara mycket mer omfattande än i film – i film kan utvecklaren 
komma undan med att skapa endast det som ska synas på bild. I spel bör spelaren dock ha 
friheten att röra sig relativt fritt och därför måste miljön vara större och ofta även mer 
genomarbetad.  
 
En stor skillnad vad gäller grafiken i spel och film är animationerna. Som ovan nämnt är spel 
ett interagerbart medium vilket innebär att spelkaraktären som spelaren styr måste agera strax 
efter spelarens kommando; det här styrs av spelaren med hjälp av exempelvis tangentbord, 
mus eller handkontroll. Det här leder i sin tur till att animationerna måste ske fort för att 
kunna ge återkoppling till spelaren. Därför är sådana animationer ofta väldigt korta, medan de 
i animerad film kan vara av varierande längd i och med att de är oberoende av betraktaren. En 
annan tydlig skillnad är att alla spel använder sig av cykler; animationer som är skapade på så 
vis att de kan upprepas kontinuerligt utan att det ser onaturligt ut när de börjar om. 

3.2.  Genre 

Det finns dock inte skillnad enbart mellan spel och film, utan även inom spelvärlden skiljer 
det oerhört från spel till spel, och det beror till stor del på genren. Genre är ett begrepp som 
används för att placera olika medier i en viss kategori, filmer exempelvis kategoriseras ofta 
som västern, skräck, komedi, med flera. Det finns dock ingen vetenskaplig metod för att 
placera in en film eller ett spel under en viss genre, utan det är producenterna, recensenterna 
och publiken själv som bidrar till den här indelningen. Det här görs dock i relation till ett antal 
faktorer som Bordwell & Thompsons tar upp i Film Art: An Introduction (2004). Enligt 
Bordwell & Thompson kan till exempel vissa element i filmens handling bistå vid 
igenkännandet av en viss genre; utredningar hör oftast thrillern till medan musikaler alltid 
hittar ett sätt att inkorporera dans och sång. Vidare finns det även särskilda teman som 
generellt genomsyrar olika filmgenrer, såsom priset av brottslig framgång i gangsterfilmer – 
hur gangsterns väg till makten på kuppen leder till egotism och brutalitet. 
 
Inom spel finns det ytterligare genrer som används för att beskriva, analysera eller till och 
med sälja ett visst spel. Såsom det finns människor som föredrar vissa filmgenrer och kan se 
en film på bio enbart för att det rör sig om en komedi exempelvis, finns det nämligen 
preferenser även inom spelvärlden och att placera ett spel i en viss genre kan antingen hjälpa 
eller stjälpa spelförsäljningen. De vanligaste spelkategorierna är baserade på spelmekaniken, 
det vill säga vad spelaren faktiskt gör i spelet, och det här ofta i kombination med det visuella 
perspektivet. Ett skjutspel i förstapersonsvy (First Person Shooter eller FPS) exempelvis är 
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utformat på så sätt att spelaren på skärmen ser det som spelkaraktären ser framför sig, med 
andra ord ofta endast karaktärens händer (bild 1). I spel som är utformade i tredjepersonsvy 
däremot ser man generellt hela karaktären, ofta lite ovan bakifrån (bild 2). Dock har flertalet 
sådana spel även en rörlig kamera som spelaren kan manipulera utefter eget behov.    
   

           

Bild 1. XIII (Ubisoft, 2003)           Bild 2. Kingdom Hearts (Square, 2002)  

Både i film- och spelvärlden är det även mycket vanligt att en film eller ett spel faller under 
flera kategorier samtidigt och därför existerar det även en mängd med subgenrer. Det här 
examensarbetet kommer att behandla Dreamlords – The Reawakening (Lockpick 
Entertainment, 2008) som benämns som ett MMORTS (Massively Multiplayer Online Real-
Time Strategy). MMO står för att det spelas över Internet av en stor mängd spelare samtidigt, 
medan RTS står för realtidsstrategi och beskriver själva spelmekaniken. Det finns dock ingen 
större skillnad mellan MMORTS och RTS och jag kommer därför i mitt arbete inte att göra en 
distinktion dem emellan. Däremot är det nämnvärt att spelet även har inslag av 
rollspelsgenren (RPG) då det är möjligt för spelaren att utveckla huvudkaraktären utefter eget 
tycke. En annan faktor som kan användas för att placera in Dreamlords i ytterligare en genre 
är ikonografin (Bordwell & Thompson, 2004), det vill säga symboliska objekt eller miljöer 
som är vanligt förekommande i vissa filmer eller spel. Mer om det här under nästa rubrik.   
 
RTS skiljer sig mycket från typiska FPS och spel i tredjepersonsvy. I den här genren styr 
spelaren ofta en armé av karaktärer genom att markera den med datormusen och klicka på 
olika alternativ. Perspektivet är generellt isometriskt, det vill säga lite snett ovanifrån och 
oftast en bra bit ifrån karaktärerna. Till skillnad från spel i tredjepersonsvy är kameran 
generellt fast i RTS och då användargränssnittet även tar relativt stor plats på skärmen blir 
karaktärerna till följd små (bild 3). Det här påverkar spelgrafiken och inte minst 
animationerna markant då det är viktigt för animatören att skapa dem på så vis att de syns 
ordentligt på avstånd. Det här har varit en av mina främsta utmaningar i mitt arbete och jag 
kommer att gå in på det mer längre fram i min rapport. 
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Bild 3. Age of Empires (Ensemble Studios, 1997) 

3.3.  Dreamlords  

Dreamlords – The Reawakening är en uppdaterad version av originalet Dreamlords (2007), 
jag kommer dock inte att göra någon skillnad mellan de två speltitlarna och kommer 
emellanåt att förkorta den längre titeln till Dreamlords (som rubriken antyder).  
 
Spelet utspelar sig i en fantasy-miljö vid namn Elysion och det är spelarens uppgift att 
inledningsvis välja en ras utav tre; Thûl, Covenant eller Nihilim, för att därpå ta rollen som 
huvudkaraktären Dreamlord och hjälpa sin ras folk samt ta över land. 
 
Den grafiska stilen som genomsyrar spelet är klart influerad av fantasy-genren. Det är möjligt 
att göra den här kategoriseringen om man utgår från Bordwell & Thompsons (2004) teorier 
om ikonografi. De menar att en bild på exempelvis ett långt, böjt svärd som hänger från en 
kimono avslöjar att det rör sig om en samurajfilm. I skräckfilmer däremot är det vanligt att se 
skrämmande miljöer såsom stora, mörka hus, kyrkogårdar och laboratorier. Ikoniska 
karaktärer i skräckgenren inkluderar bland annat mumier och zombies. Inom fantasy finns det 
också en mängd ikoniska miljöer och karaktärer som är typiska för genren. Alver, troll, jättar 
och drakar är exempel på några av de vanligaste förekommande varelserna, och det är möjligt 
att finna antingen dessa eller snarlika karaktärer även i Dreamlords. Spelet är nämligen 
genomsyrat av övernaturliga varelser och flertalet av dem har dessutom magiska krafter.   
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   Bild 4. Dreamlord och armé (Lockpick Entertainment, 2008) 

 

   Bild 5. Dreamlord i strid mot mobs (Lockpick Entertainment, 2008) 
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Det här borde påverka animationerna på så sätt att de i enlighet med resten av grafiken inte är 
menade att eftersträva realism. Det här leder till att animationerna kan eller möjligtvis till och 
med bör vara mer överdrivna; snarare åt det tecknade hållet än det realistiska. Det här beror 
dock självklart även på karaktären som utför animationerna, för att såsom det finns skillnad 
olika spel emellan finns det även mycket som skiljer åt olika element i ett och samma spel. I 
Dreamlords är huvudkaraktären som tidigare nämnt den så kallade Dreamlord och finns i 
såväl manlig som kvinnlig form. Andra karaktärer är sådana som formar spelarens styrbara 
armé, exempelvis riddare, men det finns även massvis med icke-spelbara karaktärer som 
spelaren kan interagera med och det rör sig främst om fiender. Dessa kallas i spelsammanhang 
för mobs (movable objects) och det är fyra sådana som jag har haft i uppgift att animera på 
Lockpick Entertainment. Dessa skiljer sig från huvudkaraktären främst på så sätt att de inte 
har en lika stor plats i spelet, vilket innebär att de är mer begränsade i sina handlingar. Då de 
generellt även förekommer i grupp, det vill säga att spelaren kan stöta på en armé av flera 
likadana fiender, har de högre krav på sig vad gäller riggning2. Rent grafiskt skiljer de sig från 
huvudkaraktären mycket i proportionerna – Dreamlorden har en vuxen människas 
proportioner medan många av mobsen inte ens är humanoida. Dreamlorden är dessutom 
mycket större än de flesta mobs och andra karaktärer i spelet. Allt det här påverkar 
animationsarbetet stort och jag kommer att återkomma till det längre fram i min rapport. 
 

4. Arbetsprocess 

Animation är en teknisk samt konstnärlig process som kan te sig på flera olika sätt. I 
spelvärlden blir det allt vanligare att använda sig av Motion Capture i utvecklingen av 
spelgrafik. Motion Capture är en metod som gör det möjligt att överföra rörelser från en livs 
levande människa till en 3d-genererad karaktär – någonting som används till stor fördel 
framför allt när utvecklaren eftersträvar realism. Det är dock fortfarande mycket vanligt med 
traditionell keyanimation, det vill säga den process i vilken en animatör använder sig av ett 
3d-program för att manuellt animera en 3d-modell genom att sätta keys3 för rörelserna. Det är 
den här metoden jag har valt att använda mig av, dels då det är den som används på Lockpick 
Entertainment men även då karaktärerna jag har animerat inte är anpassade för det Motion 
Capture-systemet jag har haft till förfogande. 
 
Maya 7.0 (Alias, 2007) är namnet på det 3d-program som jag har använt i mitt arbete. Genom 
att ladda in ett plug-in till Maya vid namn Final Rig 1.3 (Radiant Square, 2003) har jag kunnat 
förbereda animationerna genom att ge karaktärerna varsin rigg4. Mer om det här under 
rubriken 4.4. Riggning och skinning. Spelmotorn som Dreamlords – The Reawakening 
använder sig av heter Torque Shader Engine (GarageGames, 2007).  

4.1.  Referensstudier 

Innan jag har kunnat påbörja animationsprocessen har jag fått genomföra en del 
efterforskningar. Under min första arbetsvecka på Lockpick Entertainment fick jag i uppdrag 
att rigga och animera en riddare som redan var befintlig i spelet, i syfte att öva och lära mig 
mer om systemet som företaget använder sig av. Jag använde även den här tiden till att sätta 
mig in Dreamlords och spelade således spelet i ett antal timmar. Det här gav mig en ungefärlig 
                                                 
2 Den process i vilken en animatör ger en 3d-modell en rigg. 
3 Bildrutan eller bildrutorna som visar det som händer i en scen. 
4 Ett slags skelett som binds till en 3d-modell och gör det möjligt att animera den. 
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bild av spelgrafiken och jag kunde härmed även visualisera hur animationerna på ett ungefär 
borde te sig.  
 
Vidare studerade jag även datorspelet Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002), som skiljer 
sig en hel del från Dreamlords men som i egenskap av ett ytterst populärt RTS-spel har varit 
en viktig referens. Att se till bra referenser har överhuvudtaget varit av stor betydelse för mig 
då RTS-genren är väldigt främmande för mig personligen. Jag har därför spenderat ett antal 
timmar åt att spela även Warcraft; dels för att förstå mer om hur genren fungerar rent 
spelmekaniskt men även för att få bra animationsreferenser. En av de första sakerna jag lade 
märke till var att huvudkaraktärerna i Warcraft har generellt större och mer överdrivna 
animationer än mindre karaktärer. Jag märkte det framför allt när det gäller idle-
animationerna5. Det här kan dock bero på att huvudkaraktärerna ofta även är större till 
storleken varför det ter sig naturligt att deras animationer också är större. Gånganimationerna 
däremot var åt det mer överdrivna hållet hos alla karaktärer.  
 
En annan aspekt jag tittade på i Warcraft var längden för animationerna. Jag fick tidigt i mitt 
arbete ett antal anvisningar för hur långa vissa av animationscyklerna borde vara och dessa 
stämde generellt bra överens med animationerna i Warcraft. Attackanimationerna exempelvis 
var väldigt korta och snabba och det har varit ett krav även för mina animationer. Där jag hade 
friare händer med animationslängden valde jag också att använda Warcraft som 
inspirationskälla. Mer om det här under rubriken 4.5. Animation. 
 
Spelet Warcraft III har klart varit den viktigaste referensen för mitt praktiska arbete, dock har 
jag inte förbisett skillnaderna mellan Warcraft och Dreamlords. Även om bägge spel faller 
under samma kategori, det vill säga RTS i fantasy-miljö, är det mycket som skiljer dem åt, 
inte minst grafikmässigt. Warcraft har en tecknad stil som genomsyrar alla beståndsdelar i 
grafiken. Färgskalan exempelvis består av starka, närmast syntetiska färger medan färgskalan 
i Dreamlords är av generellt mattare natur och består mer av jordfärger (bild 4 och 5).  
 

           

Bild 6. Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002)  Bild 7. Dreamlords – The Reawakening  

(Lockpick Entertainment, 2008)  

                                                 
5 Svenska: sysslolös, inaktiv. Det vill säga de rörelser en spelkaraktär gör när den är inaktiv. 
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De två bilderna demonstrerar en klar skillnad i färgskalan mellan de två spelen. Bägge bilder 
skildrar skog och grönska – Dreamlords skogsfärger är dock matta och åt det gulbruna hållet 
medan Warcraft har en mer saturerad grön vilket ger grafiken en mycket mer tecknad stil. 
Stilen lämnar även mer utrymme åt humor i Warcraft medan Dreamlords har en mycket mer 
allvarlig ton – någonting som jag har försökt eftersträva i mina animationer. 
 
Även perspektivet ter sig olika för de två spelen vilket också illustreras utav bilderna. 
Kameran är mycket mer rörlig i Dreamlords och det är möjligt att både zooma in och panorera 
– någonting som vana RTS-spelare kan ha svårt att ta till sig till en början då kameran som 
tidigare nämnt generellt är fast i spel av den här genren, inklusive Warcraft. Det här har 
påverkat mitt animationsarbete stort då jag inte har haft någon specifik vinkel att jobba utifrån 
och jag har fått animera på så vis att animationerna fungerar såväl på avstånd som på närmare 
håll.           

4.2.  Karaktärsbeskrivning  

De första två mobsen jag har animerat för Lockpick hör ihop rent spelmässigt och är därför 
relativt likartade till utseendet, men de har även en hel del olikheter. Den första moben kallas 
internt för Librarian (bild 8) och föreställer en gammal kvinna med en ljusstake och stor bok 
fastkedjad på ryggen. Hon är speciell på så sätt att hon kommer att vara unik i spelet, det vill 
säga att hon till skillnad från andra mobs inte kommer att förekomma i grupp utan alldeles 
ensam. Den andra karaktären kallas för Collector (bild 9) och representerar en äldre man som 
bär en lie i ena handen och en klase böcker i den andra. Han kommer alltid att förekomma i 
grupp och föreställer ett slags slav åt Librarian. Såväl han som Librarian är iklädda en kåpa 
och de har båda ett liknande färgtema som huvudsakligen inkluderar brunt, grönt och grått – 
dock har de väldigt olika karaktärer. För att lättare lära känna dessa fick jag utav Lockpicks 
lead grafiker, Daniel Ribera Olsen, en lista på beskrivande ord tänkta att ge mig en bild av 
karaktärerna. För Librarian fick jag dessa ord (översatt från engelskan): gammal, antik, vis, 
slug, självsäker, spellcaster6, ond. För Collector var de beskrivande orden: osäker, nervös, 
rädd, vilsen samt klumpig, och jag fick även instruktioner om att han skulle vara yngre och 
spänstigare än Librarian. 
 

        

Bild 8. Librarian     Bild 9. Collector 

                                                 
6 Vanligt förekommande karaktärstyp inom fantasy och rollspel som kan förtrolla med användning av magi. 
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Efter att nästan ha färdigställt de två första mobsen fick jag en karaktärsbeskrivning av den 
tredje moben, Wyrm (bild 10). Den skulle till skillnad från de två första mobsen ha en mycket 
mer ungdomlig karaktär; mer valp än fullvuxet djur, en karaktär som överentusiastiskt 
galopperar fram utan full kontroll över sin egen kropp. En önskan av Lockpicks lead grafiker 
var då även att ge mycket rörelse åt mobsens karaktäristiska hals samt den långa tungan. 
 
Slutligen har jag animerat den för närvarande största karaktären i Dreamlords, Armor Boss 
(bild 11). Som namnet antyder rör det sig om en boss i spelet, dock fungerar den rent 
spelmekaniskt som vilken mob som helst och den har därför inte krävt några andra 
animationer än för de andra mobsen. Just för den här karaktären fick jag inga tydliga 
karaktärsdrag mer än att jag tillsammans med lead grafiker tittade på referenser för stora jättar 
i spel såsom Shadow of the Colossus (SCEI, 2005), och det främsta jag har behövt ha i åtanke 
under animationsarbetet har varit att framlyfta mobens storlek – att få den att framstå som en 
tung och farlig jätte. 
 

     

Bild 10. Wyrm              Bild 11. Armor Boss 

4.3.  De tolv animationsprinciperna 

Utöver alla anvisningar jag har fått av Lockpicks lead grafiker och egna observationer valde 
jag i mitt animationsarbete även att utnyttja de tolv animationsprinciperna som framtogs av 
Disney på 30-talet och som Frank Thomas och Ollie Johnston sammanställer i Illusion of Life: 
Disney Animation (1984). De är skapade för klassisk animation, det vill säga tecknad film, 
men det är fullt möjligt att applicera dem även på tredimensionell animation. Jag har i mitt 
arbete lagt mest fokus på follow through och exaggeration, dock har jag utnyttjat nästan alla 
principer vid nåt tillfälle i mitt arbete. 
 
1. Squash and Stretch – En icke rigid kropp som förflyttar sig deformerar och 

framhäver rörelsen hos kroppen. 
2. Anticipation – En förberedande rörelse fångar åskådarens uppmärksamhet, förtydligar 

och förklarar den efterföljande rörelsen. 
3. Staging – Vid presentation av en bild eller en händelse skall det valda perspektivet 

klart och tydligt förklara budskapet. 



 - 16 - 

4. Straight Ahead Action and Pose to Pose – Det finns två metoder att animera efter. 
Straight Ahead Action innebär att animatören jobbar från en given utgångspunkt och 
rakt framåt i berättelsen. Pose to Pose innebär att animatören planerar upp hela 
rörelseschemat med nyckelposer och fyller därefter i rörelserna mellan nyckelposerna. 
Straight Ahead genererar mer spontana animationer medan Pose to Pose genererar 
klarhet i animationernas utförande. 

5. Follow Through and Overlapping Action – Som resultat av en rörelse hos en kropp 
fortsätter övriga kroppsdelar att röra sig. Dessa efterföljande rörelser definierar 
karaktären hos den ursprungliga rörelsen och förbereder efterkommande rörelser. 

6. Slow In and Slow Out – En rörelse börjar med en acceleration och avslutas med en  
retardation. Frånvaron av Slow In and Slow Out tenderar i mekaniska rörelser. 

7. Arcs – Rörelser sker i elypser hos levande kroppar. 
8. Secondary Action – Genom mindre och detaljerade rörelser under huvudrörelsen 

förstärks karaktären hos en kropp. 
9. Timing – Hastigheten en kropp har under en rörelse samt mellan rörelser definierar 

hur den uppfattas. Frånvaro av hänsyn till Timing kan tendera i onaturliga rörelser. 
10. Exaggeration – Överdrift av rörelsen hos en kropp förstärker rörelsens karaktär. 

Mängden av överdrift påverkar realismen, ju mer överdrift desto mindre realistiskt. 
11. Solid Drawing – Ritade kroppar skall bibehålla sina proportioner i alla vinklar för att 

uppfattas som tredimensionella. 
12. Appeal – Karaktärer ska vara tilltalande för åskådaren.  

 
Anledningen till att jag har använt mycket follow through i animationerna är att det helt enkelt 
tillför mycket till dem rent estetiskt – de blir mer naturliga och levande. I vissa fall rör det sig 
om smådetaljer som troligtvis kommer att försvinna en del inne i spelet med tanke på det 
relativt utzoomade perspektivet, och jag har därför prioriterat sådana rörelser minst.  
 
Exaggeration däremot är någonting jag har prioriterat högre då det är det som har varit allra 
viktigast för att göra animationerna så tydliga som möjligt, just på grund av perspektivet. 
 
Ett fåtal av principerna har överhuvudtaget inte varit applicerbara på mina animationer då det 
rör sig om aspekter jag inte har kunnat påverka. Det inkluderar solid drawing, appeal och 
delvis även staging. 

4.4.  Riggning och skinning 

Beskrivningar av karaktärer och referensstudier är inte tillräckliga för att påbörja själva 
animationsarbetet, först är det ett krav att 3d-modellen kopplas till den så kallade riggen. En 
rigg fungerar ungefär som ett verkligt skelett – det är uppbyggt av så kallade jointar eller leder 
som generellt representerar verkliga skelettben (beroende på vad det är för modell som ska 
animeras). Animatören har som uppgift att placera ut jointarna inuti 3d-modellen i form av en 
enda skelettkedja och sedan skinna dem – det här innebär helt enkelt att de automatiskt binds 
till modellen. För att sedan enkelt kunna animera modellen utan att behöva gå in i varje 
enstaka joint och sätta en key kopplar man även ett slags kontroller till riggen som underlättar 
animationsarbetet genom att man enkelt kan styra modellen med hjälp av dessa. De kan te sig 
på flera olika sätt vilket är bra då animatören med enkelhet kan skapa en kontroll som 
representerar den delen av modellen som kontrollen ska styra. Det är även en bra idé att 
färglägga dem för att få mer struktur och därigenom underlätta animationsarbetet ytterligare – 
exempelvis kan alla kontroller för höger sida av karaktären färgas röda medan de på vänster 
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sida kan vara gula. Det här hjälper animatören att snabbt se vilken kontroll som hör vart. Det 
är överhuvudtaget tänkvärt att använda starka färger som syns tydligt mot karaktären och 
bakgrunden.  
 
När det är just mobs för RTS som ska animeras är det av större vikt att hålla antalet jointar så 
lågt som möjligt, i och med att de som tidigare nämnt generellt förekommer i grupp. Det här 
är ett krav för att inte sänka inladdningshastigheten av spelet och för att det överhuvudtaget 
ska flyta på bra för spelaren. På Lockpick har de flesta mobs mellan femton och tjugo jointar 
och det är däromkring jag har försökt hålla mig, åtminstone vad gäller de tre första mobsen. 
 
Någonting som är väldigt bra att tänka på, framför allt inför viktningsarbetet (4.4.3. Viktning), 
är att namnge alla jointar i riggen så att de är lätta att hitta i riggen. Den första jointen som 
sätts ut i modellen exempelvis sitter ofta i bäckenet, och det är naturligt att kalla den för pelvis 
eller root. Att döpa jointarna är viktigt för bland annat felsökning i riggen. På Lockpick finns 
det även särskilda jointar som har olika syften och dessa måste då namnges utifrån en specifik 
konvention. Alla karaktärer ska till exempel ha möjligheten att kasta magi i spelet – en så 
kallad rattack-animation – och det här görs genom att en partikeleffekt skjuts ut från en av 
jointarna. Därför måste animatören redan under namngivningen av jointarna tänka ut hur 
animationen ska te sig för själva magikastandet.  

4.4.1. Final Rig 

Det finns en del metoder till hands för att underlätta hela riggningsprocessen och jag har i 
vissa delar av mitt arbete använt mig av Final Rig (Radiant Square, 2003), ett plug-in till 3d-
programmet Maya (Alias, 2007) som är till för att rigga karaktärer och som i stort sett sköter 
hela riggningsprocessen åt en. Animatören behöver inledningsvis välja inställningar som avser 
antalet jointar som ska skapas och vilka som ska finnas med (exempelvis jointar för fingrar 
eller jointar för en karaktär med svans). När inställningarna är klara skapas riggen och 
animatören behöver enbart skala och manipulera den så att den passar 3d-modellen för att 
sedan enkelt skinna fast den. Hela den här processen tar inte mer än några minuter. 

4.4.2. Slavriggning 

För att kunna importera den riggade 3d-modellen till ett spel måste man först skapa en 
slavrigg till den (förutsatt att man har använt sig av Final Rig). En slavrigg är en rigg som 
kopplas till den Final Rig-genererade riggen (då kallad för master rigg) så att den styrs utav 
den, och det är därefter slavriggen som binds till modellen. Det här måste göras då spelmotorn 
inte hanterar Final Rig på grund av att den består av tre separata skelettkedjor. Vidare följer en 
ingående beskrivning av hur man kan gå tillväga för att skapa en slavrigg och skinna den till 
en 3d-modell: 
 
⋅ Skala master riggen (Final Rig-riggen) så att den passar 3d-modellen så bra som möjligt 
⋅ Skapa en slavrigg genom att sätta ut jointar med master riggen som mall, dock ska även 

den sedan skalas å flyttas ytterligare för att passa in i modellen. 
⋅ När slavriggen passar in på modellen ska den roteras där det behövs så att den står så likt 

master riggen som möjligt. 
⋅ Namnge alla jointar i slavriggen, det underlättar vid eventuell felsökning. 
⋅ Orient constraina alla jointar i slavriggen till motsvarande jointar i master riggen, förutom 

pelvis (och eventuellt den översta spinejointen) som ska parent constrainas. 
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⋅ Rotera slavriggen med hjälp av kontrollerna så att den passar in i modellen. 
⋅ Skinna slavriggen till modellen genom Smooth Bind. 
⋅ Om nödvändigt, flytta och skala kontrollerna med hjälp av deras vertexpunkter tills de är 

synliga och välplacerade för att styra modellen. 
⋅ Byt gärna färg på kontrollerna för att underlätta animationsarbetet, exempelvis genom att 

ha en viss färg på vänster sida och en annan färg på höger. Använd starka färger som syns 
ordentligt. 

⋅ Lägg till ytterligare eventuella kontroller genom att constraina dem till riggen. Tänk här 
på att freeza varje kontroll innan den placeras in i en grupp. Tänk även på att centrera 
pivotpunkten för kontrollgruppen till den styrda jointen. 

4.4.3. Viktning 

Modellen är dock fortfarande inte helt klar för animation, utan nu krävs det att animatören 
viktar modellen. Det innebär att animatören genom att måla direkt på modellen bestämmer 
vad på modellen som ska påverkas av vilka jointar i riggen. Den här processen är desto mer 
tidskrävande men kan med fördel utföras i samband med animationsarbetet då det ändå är 
nödvändigt att röra på modellen för att avgöra vad som behöver viktas, och det viktigaste är 
att modellen deformeras korrekt under animationerna. Viktning måste genomföras oavsett om 
man använt sig av Final Rig eller inte och det görs först efter det att man har skinnat fast 
modellen till riggen.  
 

 

Bild 12. Viktning i Maya 7.0 (Alias, 2007) 
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4.4.4. Riggning, Librarian 

Eftersom Librarian bär en kåpa och därmed inte har några ben var jag inledningsvis osäker på 
huruvida jag skulle använda mig av Final Rig för att rigga henne eller inte i och med att det är 
mer anpassat för humanoida modeller. I samråd med min tekniske handledare på högskolan i 
Skövde, Fredrik Eriksson, bestämde jag dock att jag skulle inleda med en modifierad version 
av Final Rig för att senare möjligtvis bygga en egen rigg om det skulle te sig som ett bättre 
alternativ. Efter att emellertid ha modifierat den Final Rig-genererade riggen och lagt till egna 
kontroller för Librarians flätor och den stora boken på ryggen, insåg jag att det skulle vara 
alltför tidskrävande att bygga en egen rigg från grunden så jag valde att fortsätta använda 
Final Rig. De modifikationerna jag gjorde på riggen omfattade bland annat benen som jag tog 
bort och ersatte med en svansliknande skelettkedja. Jag lade även till jointar för boken, 
flätorna och för ljusstaken som Librarian håller i då det är nödvändigt för att i spelet kunna 
placera in partikeleffekter (såsom eld). Som ovan nämnt behövs det speciella namn för dessa 
jointar och Librarians vänsterhand exempelvis kallade jag för mount4. Det är därifrån hon 
kommer att kasta magi i spelet – någonting som var ett krav för henne i och med att hon är en 
spellcaster. 
 
Som tidigare nämnt är det mycket viktigt att tänka på antalet jointar när man animerar mobs, 
jag hade dock friare händer på den punkten när det gäller Librarian eftersom hon kommer att 
vara unik i spelet. Således gav jag henne 26 jointar varav sex sitter i flätorna som jag ville 
kunna ge mycket rörelse åt. 

4.4.5. Riggning, Collector 

Även Collector har en kåpa, den är till skillnad från Librarians dock väldigt smal och formad 
så att det ser ut som att han har faktiska ben under den, därför passade det utmärkt att använda 
Final Rig och behålla benen på riggen (till skillnad från Librarians rigg). De enda 
modifikationerna jag således gjorde på riggen var att jag lade till några jointar för klasen med 
böcker och för lien (för partikeleffekter), och slutligen fick Collector omkring 20 jointar. 
Kravet på ett lågt antal jointar var klart tydligare här då Collector kommer att förekomma i 
grupp.  
 
Klasen med böcker hade relativt hög prioritet när det gäller jointar, då animationerna skulle 
förlora mycket om inte all trovärdighet och estetik om bandet som håller fast böckerna stelt 
rörde sig efter armen utan att böjas. De hade dock behövt en funktion för dragningskraft för 
att naturligt falla nedåt – det här har jag i stället fått simulera för hand genom vanlig 
keyanimation.       

4.4.6. Riggning, Wyrm 

Då det här är en fyrbent mob utan armar och en kropp som i stort består av en lång hals var 
Final Rig inget alternativ för riggningen. Lösningen blev en enkel rigg bestående av jointar 
och inga kontroller då dessa enbart skulle kräva onödig tid eftersom jag hade fått skapa en 
kontroll för varje enstaka joint – vilket i slutändan är detsamma som att animera varje joint för 
sig, och som slutligen var vad jag gjorde.  
 
Jag kopplade även en IK-handle till varje ben; ett verktyg som gör det möjligt att styra flera 
jointar i en kedja samtidigt så att de anpassas efter kontrollens position. Utan IK hade jag 
behövt animera varje joint i benen för sig vilket hade krävt mycket mer arbete och tid – nu har 
det i ställer räckt att animera ändarna på Wyrms ben med några justeringar på knäna. 
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Det är ännu okänt huruvida Wyrm kommer att förekomma i grupp eller ensam i spelet, det är 
någonting som är upp till designers och som kan komma att ändras ett flertal gånger. Lead 
grafiker på Lockpick hade dock visionen av att den förekommer ensam och hade därför inte 
alltför hårda krav vad gäller antalet jointar. Den fick således 24 jointar där flertalet sitter i den 
långa kroppen och tungan. Även saliven har fått en egen joint då det var en önskan att det 
skulle kunna animeras såväl som tungan. Två jointar gick självklart även åt över- och 
underkäken för att kunna animera munnen ytterligare. En fundering var att lägga in en eller 
flera jointar i de taggliknande lemmarna som kommer ut ur kroppen, men det skulle ha krävts 
alltför många jointar samtidigt som det inte hade synts väsentligt i spelet.   

4.4.7. Riggning, Armor Boss 

Det här är den enda humanoida moben jag har animerat vilket gjorde det naturligt att använda 
Final Rig för att rigga den. Då den dock har en puckelrygg med huvudet placerat på vad som 
borde vara bröstpartiet krävdes det en hel del modifikation på riggen. Slutligen hade jag en 
fungerande rigg som jag kunde använda till att påbörja två animationscykler, dock var den 
inte optimal och en grafikpraktikant på Lockpick vid namn Fredric Jarlerud tog sig an 
uppgiften att bygga en egen rigg till modellen. När den var färdigställd jämförde jag den med 
min egen Final Rig-genererade rigg genom att göra kortare testanimationer. Fredrics rigg var 
inte heller helt optimal för modellen och den har senare krävt en del justeringar, dock hade 
den en fördel i form av en IK-spine i mobens ryggrad som har gjort det möjligt att delvis 
animera den oberoende av resten av ryggen. Det var främst av den här anledningen som jag 
valde att använda Fredrics rigg, samtidigt som jag såg det som en chans att animera en rigg 
konstruerad av någon annan – någonting som är vanligt för professionella animatörer. 
 
En annan fördel med Fredrics rigg är att det sitter en joint i varje ryggkota vilket har 
möjliggjort en del animationsarbete även där. Visserligen handlar det om rent estetiska 
detaljer men som grafiker är det mitt mål att skapa någonting som är såväl funktionellt som 
estetiskt för spelet.   
 
Medan de andra mobsen skinnades och viktades såsom tidigare beskrivet, använde sig Fredric 
av Component Editorn i Maya för att helt koppla varje kroppsdel till en viss joint. På så vis 
framgår det klart att kroppen är uppbyggd utav mindre beståndsdelar som är möjliga att 
separera från varandra – någonting jag använde mig flitigt av i Armor Boss dödsanimation. 
Mer om det här under rubriken 4.5.4. Animation, Armor Boss.  

4.5.  Animation 

Alla mobs i Dreamlords har fem olika typer av animationscykler: gå/springa, idle, anfalla, 
anfalla på avstånd och dö. Jag kommer hädanefter att referera till dem som move, idle, attack, 
rattack (range attack), respektive die; det här är standardnamnen för animationerna i 
Dreamlords. Det finns sedan utrymme för att skapa upp till tre animationer av varje sort, och 
alla mobs jag har animerat har hunnit få minst nio animationer vardera. Jag har valt att 
prioritera de animationerna som har hört karaktären till. Librarian exempelvis är en spellcaster 
och kommer därför främst att använda sig av magi i sitt anfall, det vill säga rattack. Därför har 
hon fått en attack- och tre rattackanimationer. Collector däremot som är en närstridskaraktär 
har fått tre attackanimationer och en rattack. Troligtvis kommer vissa mobs inte ens att kunna 
anfalla på avstånd, men då vissa av mobsen jag har animerat inte är färdigdesignade är det 
viktigt att ha en animation för varje sort för att designerna på Lockpick sedan ska ha friheten 
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att använda mobsen som de vill.  
 
Vidare har varje mob fått tre idle-animationer. Idle-animationerna i spelet förekommer 
slumpartat med stor chans för animation ett, mindre för nummer två och ännu mindre för 
animation tre. Den första animationen är därför åt det diskretare hållet – någonting som kan 
upprepas kontinuerligt utan att det ser alltför repetitivt ut. De flesta mobsen står och andas 
under den här animationen. Den andra animationen har jag gjort lite mer distinkt, Armor Boss 
exempelvis spänner sig, och slutligen är den tredje animationen mer händelserik; Librarian till 
exempel tar fram boken från ryggen med ett antal handrörelser och för sedan tillbaka den. 
Den här animationen skulle te sig oerhört onaturligt om den var inställd som första animation.    
    
De kraven jag har fått på mina animationer handlar till stor del om deras längd. 
Attackanimationen exempelvis bör vara omkring 40 frames (engelskans ord för bildrutor) 
lång. Animationerna i spelet spelas upp i 30 fps (frames per second; bildrutor per sekund), 
vilket innebär att attackanimationen spelas upp under en och en halv sekund. Att animationen 
är så snabb beror på att spelaren annars skulle kunna dra fördel av att animationen var 
långsam genom att enkelt fly undan varje attack och på så vis undvika att ta skada. Dessutom 
handlar animation mycket om att ge feedback – det vill säga återkoppla till spelaren och låta 
honom eller henne veta att någonting händer i spelet. Av den orsaken fick jag anvisningen om 
att även rattack bör bestå av omkring 40 frames.  
 
Move är svårare att få exakta anvisningar för då designers måste ha utrymme att ändra 
mobens hastighet i spelet utefter eget tycke, någonting som kan bero på flera olika faktorer 
såsom spelbanan, speluppdraget med mera. Dessutom finns det olika moment i spelet som kan 
leda till att moben förflyttar sig såväl långsammare som snabbare, och det är till och med 
möjligt att två karaktärer av samma typ har olika hastighet. Därför fick jag i stort sett bara se 
till att animationen kändes lagom lång och att moben skulle göra någonting mellan att gå och 
springa – det vill säga inte för långsamt och inte för snabbt. Det här har lett till att de tre första 
mobsens move-animationer består av ungefär 30 frames, medan Armor Boss som bör kännas 
tung och långsam har en animation på 60. Det här är en sak som jag har fått justera efter att ha 
fått kritik av lead grafiker och det är han som har avgjort när längden på animationen 
fungerar. 
 
Idle kan i stort sett vara hur lång som helst, så länge den inte är alltför utsvävande så att det 
ser onaturligt ut om den avbryts mitt i; det här är mer acceptabelt för den andra eller tredje 
idle-animationen.  
 
Slutligen fick jag anvisningen att die borde vara relativt kort för att ge bra feedback åt 
spelaren, det viktigaste är dock att animationen tydligt visar vad som händer varför vissa 
dödsanimationer är längre än andra. Den här animationen är för övrigt den enda som inte är 
cyklisk; jag har alltså inte behövt animera den så att den kan upprepas kontinuerligt utan den 
spelas upp en gång i spelet varpå modellen plötsligt blinkar bort efter några sekunder. På 
grund av det här bad Lead grafiker mig att dra ned mobsen genom marken i slutet av varje 
dödsanimation. På så vis sjunker de nu långsamt genom marken strax efter att de dör och 
försvinner därmed inte lika plötsligt. Jag har även skapat dödsanimationerna så att mobsen 
som faller framåt först slungas bakåt en aning – det här för att undvika att moben slår i 
fienden framför sig.  
 
En annan viktig aspekt i mitt arbete har varit utseendet på attackanimationerna. Dels bör 
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höjden för slaget vara genomtänkt så att det varken går över eller under fienden. På Librarian 
var måttet ungefär på mitten av henne själv, det vill säga så att hon träffar överkroppen fast 
under huvudet. Armor Boss däremot som är större än alla andra karaktärer har jag animerat så 
att han slår ned i marken.  
Jag fick även anvisningen att slagen bör gå i båge (uppifrån och nedåt eller tvärtom) – på så 
vis är chansen större att det ser ut som att karaktären träffar fienden framför sig oavsett dess 
längd – det här gällde dock inte Armor Boss i och med hans storlek. 
    
Någonting jag blev förvånad över var att inga karaktärer har en hit-animation – det vill säga 
en animation för då de blir skadade. Jag fick förklaringen av lead grafikern att det beror på att 
de första grafikerna som jobbade på Lockpick (han själv var inte med från första början), inte 
tog hänsyn till designen och att attackanimationerna borde vara korta utan animerade fritt 
utifrån en enbart grafisk vinkel – ett stort misstag enligt honom. Programmerarna fick således 
ordna så att skadan dras från en karaktär kontinuerligt under en strid, till skillnad från andra 
spel där skadan är kopplad direkt till själva animationen och således dras strax efter en 
attackanimation. Det vill säga att om en karaktär exempelvis blir träffad av en eldboll så dras 
skadan vid kontakt. I Dreamlords fungerar det alltså inte på så vis och därför fanns det ingen 
anledning att inkludera en hit-animation.     

4.5.1. Animation, Librarian 

De önskemålen jag fick av Lockpicks lead grafiker angående Librarian gällde huvudsakligen 
follow through i boken i och med att den gör henne speciell; den ger henne karaktär. Då jag 
gav boken två egna jointar var det här fullt möjligt och jag har på så vis kunnat överdriva 
bokens rörelse i flera animationer för att ge den mer gung. Under animationsarbetet blev det 
även bestämt att jag skulle skinna fast boken helt och hållet till jointen i boken för att på så vis 
kunna flytta runt boken nästan helt oberoende av resten av kroppen. Det här är fullt möjligt då 
spelmotorn Lockpick använder sig av hanterar skalning av jointar – någonting som inte alla 
motorer klarar av. Det här kunde jag därför använda mig av i dödsanimationen där boken åker 
av ryggen och landar på marken, och i den tredje idlen där den svävar i luften, fritt från 
Librarians kropp.  
 
Vidare använde jag mycket follow through även i flätorna som vajar i relation till resten av 
kroppen. De syns inte alltför mycket i spelet – det här är dock helt beroende på spelbanan – 
men det lilla de tillför gör karaktären mer levande. Kåpan försökte jag också ge mycket 
follow through vilket dock inte alltid var det lättaste då riggen troligtvis inte var optimal för 
det syftet. Exempelvis ville jag att kåpan skulle svaja en del under idlen så att den såg ut att 
bli påverkad av vinden – någonting jag fick inspiration av från vissa karaktärer med kappa i 
Warcraft III. Jag fick dock nöja mig med att skapa väldigt små rörelser i kåpan.  
 
En annan önskan från lead grafiker vad gäller Librarian var att överdriva framför allt 
rörelserna i högerhanden, det vill säga handen hon håller ljusstaken i. Då det kommer att 
kopplas partikeleffekter till ljusstaken kommer den på så vis att skapa ytterst intressanta 
effekter.  
  
I och med att Librarian inte har några ben under kåpan var jag inledningsvis osäker över hur 
jag skulle animera move-cykeln och det såg till en början ut som ett slags twistdans. Jag fick 
rådet av lead grafikern att se till liknande referenser såsom häxan i Snövit och de sju 
dvärgarna (Walt Disney, 1937), dock tedde sig de två karaktärerna alltför olika för att kunna 
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skapa något liknande.      
 
I sin första rattack kastar Librarian magi med vänsterhanden (se bild 7). Hon gör först en 
rörelse som antyder att hon tar sats, stannar upp i ett fåtal frames för att sedan slänga handen 
framför sig som för att kasta iväg någonting ur den. Här använde jag mig av anticipation av 
huvudsakligen estetiska skäl – jag tyckte att animationen på så vis skulle kännas starkare samt 
farligare och därmed passa karaktären bättre. Det kan dock fungera som en förvarning för 
spelaren så att han eller hon vet att någonting kommer att ske.  
 

 

Bild 13. Librarian, rattack01 (frames 141, 152, 162) 

För att få in lite variation i rattackanimationerna kom jag på att en animation skulle kunna 
bestå i att Librarian slår i marken med sitt vapen innan hon kastar magi med vänsterhanden, 
mest för att skapa dynamik samt anticipation i animationen. Här fick jag dock först flytta ned 
ljusstaken i handen då den annars var för kort för att nå ned till marken utan att väsentligt 
behöva böja Librarian framåt. Jag testade således att animera vertexpunkterna för ljusstaken 
så att den gled ned i handen för att slå i marken. Därefter exporterade jag Librarian med 
animationen och undersökte den i spelets model viewer, men animationen för ljusstaken hade 
inte kommit med. Jag insåg härmed att vertexanimationer inte är möjliga med Lockpicks 
spelmotor, men det var däremot möjligt att flytta på vertexpunkter utan att animera dem och 
se deras nya position i model viewern. Därför flyttade jag bara ned ljusstaken i Librarians 
hand och fick därmed även animera om en del i de andra animationerna då ljusstaken nu inte 
alltid befann sig på rätt plats i förhållande till Librarian och marken. Det kunde dock utföras 
snabbt och effektivt och var värt det extra arbetet som det krävde då det ledde till en ny och 
varierad rattackanimation.   
 
Min största svårighet med animationen av Librarian var hennes dödsanimation. Jag ville 
använda mig av boken för att göra animationen lite mer speciell och olik hennes andra 
animationer samt för att förstärka hennes karaktär genom att visa på bokens vikt. Jag ville 
samtidigt dock inte göra animationen alltför utstickande så att spelaren skulle få felaktig 
feedback. Jag fick således göra flera utkast till animationen. Det var inget alternativ att lägga 
henne mot marken då hon är ihålig och på grund av den begränsade riggen skulle kåpan inte 
kunna böja sig naturligt vilket innebär att man skulle kunna se ihåligheten. Således valde jag 
att enbart animera överkroppen så att den livlöst faller framåt medan underkroppen fast står 
kvar. I ett av utkasten sker det här samtidigt som boken glider av ryggen – någonting jag valde 
bort då jag tyckte att det skulle bli för mycket att fokusera på för spelaren då bägge rörelser är 
stora samt tämligen åtskilda. Jag kom härmed fram till att det optimala var att överkroppen 
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skulle falla först följt av boken som skulle glida av långsamt; på så vis minskar risken att 
spelaren blir förvirrad över vart han eller hon ska titta. Det krävdes dock som sagt flera utkast 
i vilka jag bland annat animerade boken så att den snurrade några varv innan den gick genom 
marken.     

4.5.2. Animation, Collector 

Jag hann påbörja move och attack till Collector innan jag fick en beskrivning av hans 
karaktär, varpå jag fick försöka modifiera animationerna för att de skulle passa in. Det var 
svårare än väntat och det enklaste hade troligtvis varit att göra om dem från början. Problemet 
var att de var alltför kraftfulla och bestämda, medan karaktären skulle som bekant vara osäker 
och rädd. Jag försökte framhäva de nya karaktärsdragen genom att göra honom mer 
framåtböjd med armarna tätare om kroppen – en bild jag fick när jag försökte visualisera en 
karaktär som känner sig otrygg och är på sin vakt. Jag försökte även luta huvudet uppåt för att 
ge intrycket av att han tittar upp och därmed få honom att framstå som underlägsen, vilket jag 
fann passande i och med att han är Librarians slav. Någonting jag insåg saknades i riggen var 
jointar i axlarna; det hade underlättat att stärka hans karaktär om det hade varit möjligt att dra 
upp axlarna.   
 
I samband med att jag fick hans karaktärsbeskrivning fick jag även av lead grafiker en idé om 
en möjlig attackanimation, någonting som tedde sig komiskt, åt karikatyrhållet. Efter att ha 
gjort en sådan animation tyckte lead grafiker emellertid att den var alldeles för humoristisk, 
den saknade allvaret som spelet annars genomsyras av samt att Collector såg alldeles för 
ofarlig ut. Jag visade då den första attackanimationen jag gjort innan jag kände till karaktären 
och den fick jag mycket bättre respons på (den används i nuläget som attack02). Därav drog 
jag slutsatsen att utseendet på animationen är det viktigaste – hur den ser ut i spelet – och inte 
att den speglar karaktären.   
 

    

Bild 14. Collector, oanvänd attackanimation     Bild 15. Collector, använd attackanimation 

För den här karaktären kom jag på att häxan i Snövit och de sju dvärgarna (David Hand, 
1937), som jag studerat under animationsarbetet av Librarian, vore en utmärkt referens då 
Collector och hon har en liknande kroppsstruktur. Således tittade jag på filmen och använde 
mig av ett videoklipp från en scen på Internet medan jag animerade. Jag försökte främst 
efterlikna kroppshållningen; häxan går med krökt rygg och det försökte jag få fram även hos 
Collector. Jag fann även att hennes karaktär överensstämde en hel del med Collector. I scenen 
försöker häxan väcka empati hos Snövit strax efter att ha blivit attackerad av en flock fåglar; 
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det här gör hon genom att överdriva sina känslor samtidigt som hon avslöjar sina intentioner 
genom den lömska blicken och leendet som endast tittarna får ta del av. Den här lömska men 
till synes sårbara och rädda karaktären är någonting jag fann passande även till Collector och 
har därför försökt lyfta fram i olika animationer.   

    

Bild 16. Snövit och de sju dvärgarna (David Hand, 1937) 

Den första idle-animationen jag gjorde var en neutral sådan där Collector står och andas med 
lien över ena axeln och jag försökte överdriva hans karaktär mer i de andra idle-
animationerna. När jag började bli klar med Collector valde jag emellertid att göra om den 
första helt och förstärka hans karaktär – det fick mycket bättre respons av lead grafiker och 
Collector står nu paranoid och ser sig omkring i den animationen. I den andra idlen tittar han 
sig omkring ytterligare med lite mer tyckiga rörelser – med vilket jag vill skildra en 
oförutsägbar natur vilket är tänkt att förstärka hans farliga karaktär. 
 
Jag valde även att göra om den första move-cykeln jag gjorde innan jag fick 
karaktärsbeskrivningen. Efter att ha försökt modifiera den utan bättre resultat insåg jag 
nämligen att det mycket lättare att börja om från början och den nya animationen blev mycket 
mer passande till karaktären, men den första fick jag klartecken för att använda som move02. 
 
Jag gjorde inte Collectors dödscykel lika distinkt som Librarians i och med att han 
förekommer i grupp och därför inte känns lika speciell som henne. Här kunde jag använda 
mig av vanligare mobs som referenser och studerade därför Dreamlords model viewer, varpå 
jag skapade en animation där han kort slungas bakåt för att sedan falla framåt med hela 
kroppen. I ett annat utkast till dödsanimationen slungas Collector en bra bit bakåt och faller på 
rygg, dock valde jag att jobba vidare på den förstnämnda animationen. 
 
Eftersom Collector är som tidigare nämnt en närstridskaraktär har jag valt att prioritera hans 
vanliga attackanimationer. I nuläget har han dock bara två stycken, då den tredje jag gjorde 
inte blev godkänd av lead grafiker på grund av att den inte passade in med de första två. I den 
animationen hugger han fienden framför sig med toppen av lien (där det är tänkt att ett ljus 
ska sitta), ungefär som på bild 8 fast utan att dölja ansiktet och utan humor. Förutom att den 
inte passade in tyckte lead grafiker även att det var onaturligt för karaktären att hugga med en 
lie.  
 
En annan idé jag hade till attackanimationerna var att Collector skulle slå med böckerna, men 
då jag hade svårt för att skapa en bra rattackanimation valde jag att använda den här 
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animationen som rattack01. Det är dock ännu okänt huruvida Collector kommer att ha en 
rattackanimation när han väl läggs in i spelet, varför det inte är omöjligt att den här 
animationen kan komma att användas som attack03.   
 

4.5.3. Animation, Wyrm 

Önskemålet från lead grafiker gällande Wyrm var mycket follow through i rörelserna, i och 
med att karaktären i stort sett består av en enda lång hals och den karakteristiska tungan. 
Således var det en av animationsprinciperna jag använde mig mest av tillsammans med 
exaggeration. Då jag fick anvisningen att han skulle galoppera fram – till skillnad från att röra 
sig spindellikt vilket var min första instinkt – försökte jag hitta referenser på Internet och 
använde mig slutligen av en springande tredimensionell giraff. Jag tittade även på liknande 
varelser i World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004), dock var alla varelser mer 
spindellika i sina move-animationer. En karaktär som påminde en hel del om Wyrm var Ant 
Lion Guard från Half Life 2 – den galopperade fram vilket stämde bra med Wyrm även om 
dess rörelser var för långsamma för vad som var passande. Jag hittade dock inget optimalt 
material med karaktären och höll mig därför mest till giraffen. 
 
Då den här karaktären kändes tämligen överdriven jämfört med de två föregående föreföll det 
sig naturligt att få in en del humor i dess rörelser. I den andra idlen exempelvis biter han 
nästan rabiat efter någonting i luften, och i den tredje tuggar han på sitt egna ben. Den första 
idlen gjorde jag dock om helt från början efter att den första jag gjort blivit alldeles för 
överdriven – han stod och gungade nästan i takt vilket fick det att se ut som att han stod och 
dansade. Det största problemet med animationen var att han såg alldeles för ofarlig ut vilket 
inte fungerar i och med att han ska föreställa en fiende. Jag gjorde således en helt ny 
animation där han står och andas neutralt. 
 
Då även Wyrm är en närstridskaraktär prioriterade jag hans attackanimationer av vilka han 
fick tre. I den första slänger han fram huvudet och daskar till fienden med tungan. Här fick jag 
mycket användning för follow through och arbetade in det ända ut i saliven som hänger från 
tungan. I sin andra attack tar han ett kort språng framåt för att ställa sig upp på bakbenen och 
slå med frambenen. Jag fick idén för den här animationen från en annan fyrbent karaktär i 
Dreamlords. I den sista attackanimationen ville jag utnyttja faktum att jag placerade två 
jointar i käken och gjorde därför en animation där Wyrm återigen tar ett språng framåt, dock i 
det här fallet för att bita fienden framför sig. Jag var inledningsvis osäker på att animationen 
skulle synas ordentligt i spelet eftersom munpartiet är en så pass liten del på Wyrm, dock 
beror det som tidigare sagt mycket på spelbanan och de banorna där jag har testat animationen 
synd den mycket väl. 

4.5.4. Animation, Armor Boss 

Som tidigare nämnt var det viktigaste vad gäller Armor Boss att framlyfta dess storlek. Det 
här var den svåraste delen då det krävdes en bra balans mellan en animation som kändes tung 
och stor; det vill säga en långsam rörelse, och kraven på korta animationer. Jag fick helt enkelt 
göra en kompromiss och resultatet blev lyckat; alla attackanimationer samt rattack består av 
mellan 40 och 50 frames (vilket innebär att de spelas upp på ungefär en och en halv sekund).   
 
Nästa problem med attackanimationerna var att slaget skulle träffa rätt på fienden. Det här var 
svårast för den allra första attacken där Armor Boss slår hårt i marken med klubban. För att 
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verkligen få fram kraft och tyngd i slaget blev jag tvungen att flytta fram det steg som han tar 
just innan slaget, samt klubban då den träffar marken. Det här har lett till att han slår förbi 
fienderna då de ställer sig endast en bit framför honom. Beslutet togs dock utav lead grafiker 
att utseendet på animationen skulle prioriteras oberoende av omgivningen varför den här 
animationen godkändes. 
Den andra attackanimationen var desto enklare att genomföra då jag dels slapp animera 
nedslaget av klubban mot marken och dels slapp problemet med att Armor Boss slår förbi 
fienden. Här tar han helt enkelt sats med klubban och svingar den hårt och lågt framför sig 
vilket resulterar i att det i spelet ser ut som att han träffar alla fiender oavsett storlek. Även 
den tredje attacken var mer problemfri och fick väldigt gid respons av lead grafiker och övriga 
på Lockpick – säkerligen delvis på grund av att den skiljer sig mycket från de första två 
animationerna. I den här tar Armor Boss nämligen tag i klubban med bägge händer, lyfter upp 
den för att ta sats och slår sedan rakt ned i marken en bit framför sig. En handling som 
troligtvis skulle te sig bättre om vapnet vore ett svärd, men då attacken uppfyller de estetiska 
kraven för spelanimationerna blev den godkänd utan problem. Det här trots att rörelsen för 
högerhanden egentligen är väldigt onaturlig. Då klubban nämligen inte har en egen joint utan 
sitter fast på högerhanden och således följer den slaviskt, var det inte möjligt att vrida på 
enbart handen vilket vänsterhanden gör och som är naturligt för en sådan rörelse. Jag har dock 
dolt det här så mycket som möjligt genom att ha vänsterhanden överst och täcka för 
högerhanden – och det är ingen på Lockpick som såg animationen och tyckte att det såg 
felaktigt ut.  
 
Någonting jag ville använda mig av i mitt animationsarbete var ryggraden som Fredric 
Jarlerud riggat med egna kontroller, och jag fick in det här i idle02 (bild 12). Då Armor Boss 
flexar nacken åt höger och vänster sida flyttar sig ryggraden simultant med en ryggkota åt 
gången, vilket resulterar i att ryggraden rör sig som en våg utefter axelrörelserna. I ett första 
utkast såg rörelsen alldeles för mekanisk ut då ryggkotorna rörde sig strax efter varandra, jag 
ändrade det dock så att deras rörelser nu överlappar varandra i stället vilket ger det ett mycket 
mjukare uttryck. Den här animationen i ryggraden har dock ingen spelmekanisk funktion 
överhuvudtaget utan syftar endast till att höja den estetiska kvaliteten på animationen.  
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Bild 17. Armor Boss, idle02 

Armor Boss dödsanimation är på sätt och vis den mest kreativa animationen jag har skapat i 
mitt examensarbete. Dels är det den längsta animationen och består av 370 frames, vilket 
innebär att den spelas upp under loppet av ungefär 12 sekunder. Då karaktären är så pass 
speciell ville jag göra en speciell dödsanimation – det här är ändå det spelaren kommer att 
kämpa för vid sitt möte med jätten. Jag ville även dra nytta av att alla kroppsdelar sitter lösa 
och gjorde således en animation där de långsamt åker av en efter en för att åka rakt ned 
genom marken. Det börjar i armarna och efter att de har åkt av faller karaktären till knä och 
sedan framstupa med huvudet före. Till slut är det enbart huvudet och det övre skalet som 
ligger kvar på marken i några få sekunder innan de slutligen också sjunker ned och försvinner. 
Animationen är lite av det slag som man skulle kunna se i sådana cutscenes eller 
filmsekvenser som finns i spel, och det är även den känslan jag ville förmedla.  
 
 

5. Diskussion 

Den problemställningen jag identifierade under början av mitt arbete har ständigt varit 
närvarande under hela arbetets gång, vilket har varit nödvändigt för att uppfylla de kraven 
som har funnits för animationerna. Det är nämligen utifrån dessa problem jag har samlat den 
största delen erfarenhet och information för det här examensarbetet, och jag kommer nedan att 
upprepa dessa punkter tillsammans med varsin redogörelse för de viktigaste slutsatserna.  
 

⋅ Spelet innehåller en stor mängd karaktärer och instanser av karaktärer varför det är 

särskilda krav på låg upplösning. 

 
Kravet på lågupplöst grafik är stort i Dreamlords och det har påverkat mitt animationsarbete 
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främst i riggningsfasen. Frågan om antalet jointar har varit återkommande och jag har stämt 
av med lead grafiker inför varje ny karaktär. Kravet var dock inte alls lika strikt för Armor 
Boss som i slutändan fick lite över fyrtio jointar. Det här då han dels är så pass stor – han är 
inte bara större än övriga mobs men även betydligt större än huvudkaraktärerna, 
Dreamlordarna – och dels förekommer i ensam i spelet. Det sistnämnda gällde även för 
Librarian som till skillnad från Collector inte förekommer i grupp, varför jag fick friare 
händer med riggningen. Lead grafiker prioriterade dock låg upplösning framför mindre 
grafiska detaljer varför jag exempelvis inte placerade in ytterligare jointar i Librarians flätor.  
 

⋅ Karaktärerna kommer att vara små på skärmen och animationerna måste därför 

överdrivas för att synas samtidigt som de har en bra balans mellan funktionalitet och 

estetik. 

 
Jag har tidigare pratat om genre och nämnt perspektivet som en av anledningarna till att 
Dreamlords beskrivs som ett realtidsstrategispel, och det är just den aspekten som har varit 
den viktigaste för mitt examensarbete, då det är den som särskiljer just mina animationer från 
animation i andra spel. Lockpicks lead grafiker försökte redan tidigt in på mitt arbete förklara 
tyngden av att animationerna skulle bestå utav stora, överdriva rörelser för att kunna synas 
ordentligt i spelet. Hans erfarenhet är präglad av animatörer som enbart är medvetna om 
perspektivet i Maya (Alias, 2007) när de animerar varför det har uppstått problem vid 
exporteringen till spelet – animationerna har helt enkelt sett väldigt annorlunda ut mot vad de 
gjorde i Maya. Jag har av den här anledningen använt mig mycket av animationsprincipen 
exaggeration. Jag har dessutom jobbat väldigt iterativt och kontinuerligt exporterat alla 
animationer till spelet, vilket har fungerat perfekt som direkt feedback angående eventuella 
ändringar. Inledningsvis fick jag även mycket feedback av lead grafiker men med tiden 
reducerades det allt mer och mot slutet av arbetet jobbade jag självständigt fram till det att jag 
hade flera nya animationer att visa upp och få kritik på. 
 
Samtidigt har jag gjort ett antal animationer som har varit alldeles för överdrivna, såsom 
Wyrms första idle-animation eller Collectors attack där jag jobbade med att få fram mobsens 
karaktärer. Här insåg jag att utseendet på en animation, dels i förhållande till resten av 
spelgrafiken men även av ren funktionalitet, är viktigare än att den speglar karaktären. Sådana 
animationer är mer lämpade för idle där man har friare händer. Men allt handlar självklart om 
att finna en bra balans, då Wyrms dansliknande idle exempelvis inte godkändes just på grund 
av att den inte speglade karaktären – eller möjligtvis speglade den så mycket att karaktären 
förlorade det farliga intrycket som en fiende borde ge. 
 

⋅ Det finns en hel del designmässiga krav på animationerna, såsom längd och utseende. 

 

Jag har redan redogjort för längden på animationerna i min rapport, jag vill dock ännu en gång 
belysa hur viktigt det har varit i mitt arbete. Då spel handlar enormt mycket om att ge 
återkoppling till spelaren, det vill säga att låta honom eller henne förstå vad som sker i spelet, 
måste animationerna ske snabbt och direkt efter det att spelaren har tryckt in en viss knapp 
eller liknande. I film däremot kan en animation vara av varierande längd då den är oberoende 
av betraktaren. För Dreamlords har det här varit av ännu större vikt när det gäller framför allt 
attackanimationerna, då en spelare kan dra fördel av att en attack är långsam genom att dra sig 
undan och därmed undvika att bli träffad – vilket skulle göra spelet alldeles för enkelt.  
 
En annan aspekt som egentligen mest berör grafiken men som ändå är viktig att ta upp är 
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utseendet på attackanimationerna. Under min första vecka på Lockpick fick jag som tidigare 
nämnt testa på att rigga och animera en riddare för att sätta mig in i systemet. Jag skapade då 
en move- och en attackanimation. Den feedback jag fick av lead grafiker gällande attacken 
var att höjden för slaget borde justeras så att det skulle te sig så bra som möjligt mot flera 
typer av fiender. Redan här introducerade lead grafiker då idén om att skapa 
attackanimationerna i båge (uppifrån och nedåt eller tvärtom), för att öka chansen att träffa en 
fiende. Det här är dock ett rent estetisk problem då fiendens skada kommer att dras i spelet 
oavsett hur animationen ser ut. För grafikens skull har jag dock försökt hålla mig till det här 
konceptet så mycket som möjligt när jag har skapat alla attackanimationer. 
 

⋅ Ska karaktärerna ha en grundpose, det vill säga en pose utifrån vilken alla 

animationer utgår? 

 
Det här var en av de första frågorna jag ställde till lead grafiker i och med att jag inte hade 
någon tidigare erfarenhet av Torque Shader Engine (Garage Games, 2007), motorn som 
används för spelet. Vissa spelmotorer kan blanda början på en animationscykel och slutet på 
en annan så att överföringen blir smidig, men ibland är det nödvändigt att skapa ett slags 
mellananimationer som kan spelas upp mellan cyklerna. Det finns tre olika metoder för det 
här (Maestri, 2002): One-to-One, One-to-Many och Many-to-Many. Den första, One-to-One, 
är den enklaste och innebär helt enkelt att cyklerna är skapade på så vis att de kan blandas 
linjärt, det vill säga från den första i raden till den andra och så vidare. One-to-Many är en 
mer komplicerad metod och utgår från en central pose som är typiskt neutral, utifrån vilken 
alla andra rörelser grenar ut. Slutligen är Many-to-Many enligt Maestri (2002) den bästa 
animationsmetoden för spel, och således även den mest komplexa. Den innebär att nästan alla 
cykler är skapade så att de kan blandas med varandra. För mitt arbete behövde jag dock inte 
göra några mellananimationer utan det var upp till mig själv att avgöra vilken metod som var 
bäst. Då det visade sig att Torque hanterar bladningen mellan olika cykler mycket väl kunde 
jag skapa alla animationer utan att behöva ha frågan i åtanke.     
  

⋅ Spelet utspelar sig i en fantasy-miljö. Hur påverkar det här animationerna? 

 
Jag har skrivit en del om den grafiska stilen i Dreamlords och gjort en jämförelse med 
Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002). Min slutsats är att det faktum att spelet utspelar 
sig i en fantasy-miljö inte har påverkat animationerna märkbart. Som tidigare nämnt borde 
animationerna vara av mer tecknad stil i och med att de i enlighet med fantasy-temat inte 
eftersträvar realism. Jämfört med Warcraft som också utspelar sig i en fantasy-miljö har 
Dreamlords dock en mycket allvarligare ton i bland annat färgskalan, och det är det som 
främst har påverkat animationerna. 
 

⋅ Jag är personligen oerfaren inom den här spelgenren. 

 

Jag har spenderat högst tio timmar åt att spela Dreamlords – The Reawakening och Warcraft 
III sammanlagt. Det är i nuläget i stort sett den enda erfarenheten jag har av RTS-spel och jag 
ser det som ett personligt misslyckande att jag inte har lyckats sätta mig in mer i spelet som 
jag har varit med och utvecklat i det här examensarbetet. Det är dock ingenting som har 
påverkat mitt animationsarbete markant och det har fungerat alldeles utmärkt att animera alla 
mobs utan att behöva spendera flera timmar åt att spela Dreamlords. Men som 
referensmaterial hade det varit mycket givande att ha kunskap om flera källor att tillgå.    



 - 31 - 

5.1.  Tekniska problem 

Utöver problemställningen som jag formulerade redan innan jag påbörjade animationsarbetet, 
har det även uppstått en del andra problem av en mer teknisk natur. Nedan följer en 
beskrivning av de största tekniska problemen jag råkade ut för under mitt arbete. 
  
Ett problem jag stötte på redan under riggningen av riddaren uppkom när jag insåg att jag 
saknade kunskaper om hur man använder Final Rig för att rigga en karaktär som inte står i T-
pose7, då det är grundposen för Final Rig. Efter en del efterforskningar kunde jag dock lösa 
problemet. Jag skapade slavriggen på så vis att den passade in i modellen storleksmässigt men 
positionerade den utefter Final Rig och constrainade därpå ihop de två riggarna. Därefter 
använde jag enkelt kontrollerna för att ställa riggen som modellen och skinnade fast den. Det 
var den här metoden jag använde vid riggningen av Librarian och Collector. 
 
Någon vecka in på animationsarbetet för Librarian insåg jag att kontrollen för boken på 
ryggen inte var optimal. Den roterade inte boken utifrån rätt joint vilket innebär att jag 
manuellt fick flytta rätt boken på ryggen varje gång jag ville rotera den. Dessutom var den 
parentad till pelvisjointen vilket gjorde att den endast hängde med pelvis och höften i 
rörelserna, och inte ryggen vilket vore det logiska. Jag löste båda problemen genom att helt 
enkelt göra om hela proceduren för kontrollen. Den här gången gjorde jag dock en ändring i 
jointhierarkin så att boken blev parentad till spine1 (den första jointen i ryggraden ovanför 
pelvis), i stället för root (pelvis) – på så vis följde boken med såväl ryggen som höften. Jag 
tog vidare bort kopplingen mellan bokjointen och kontrollen, passade på att nollställa 
kontrollen vilket jag hade glömt av första gången, och centrerade dess pivotpunkt till 
bokjointen. Efter att ha kopplat ihop dem igen roterade boken som den skulle. Någonting 
viktigt jag gjorde innan dessa ändringar var att jag klippte ut alla keys för boken i Channel 
Boxen, och efter ändringarna behövde jag endast klistra in dem igen och slapp på så vis 
förlora allt tidigare animationsarbete på boken. 
 
Jag hann påbörja två animationer för Armor Boss innan Fredric Jarlerud byggde riggen jag 
senare valde att använda. Under den här tiden använde jag den rigg jag själv hade genererat 
med Final Rig. Under animationsarbetet insåg jag dock att ryggraden inte betedde sig korrekt 
– jag viktade mycket och länge men varje gång jag roterade moben så att han böjde sig framåt 
bröts ryggen på ett onaturligt sätt. Jag insåg här att ryggraden hade gått av på Final Rig och 
mindes en liknande händelse under ett tidigare projekt på högskolan i Skövde. Olyckligtvis 
fanns det ingen lösning på problemet och jag fick återgå till en tidigare Mayascen och bygga 
om slavriggen. Som tur var kunde jag dock kopiera animationerna jag hade skapat och klistra 
in dem på riggen som var hel. Det här visade sig i slutändan vara tämligen onödigt för 
animationerna då jag ändå valde att använda den nya riggen som Fredric Jarlerud satte ihop, 
men animationerna jag redan hade skapat använde jag som direkta referenser till den nya 
riggen och fick på så vis en bra användning för arbetet.  

5.2.  Kroppsspråk 

Under animationsarbetet av Collector saknade jag referensmaterial. Jag hade som tidigare 
nämnt hunnit skapa två animationer för moben innan jag fick en beskrivning för hans 
karaktär, och därefter var det en svår uppgift att försöka modifiera animationerna på så vis att 
de skulle framhäva den beskrivningen. Jag sökte referensmaterial på Internet, främst då i och 
                                                 
7 Vanlig grundpose för 3d-karaktärer, innebär att de står rakt med benen lite isär och armarna ut som i ett T.  
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form av känslor och signaler hos framför allt djur, men hittade ingenting som kunde användas 
för mina animationer. Jag utgick således från mina egna erfarenheter och till stor del helt 
enkelt min känsla för vad som karaktäriserar en gestalt som är rädd, nervös och så vidare. Det 
var först i efterhand som jag genom Jenny Hannulas (2006) examensarbete hittade böcker om 
kroppsspråk. De flesta animationer var vid det laget redan klara, även för de sista mobsen, 
men jag bestämde mig ändå för att läsa igenom böckerna för att på sätt och vis verifiera om de 
animationer jag skapat skildrade de känslorna jag ville få fram. 
 
Att dra upp axlarna är ofta ett tecken på nervositet och oro menar Mark Asher (2000), vilket 
stämmer bra överens med de rörelser jag har försökt få fram hos Collector. Människor som är 
försiktiga av sig går med huvudet framskjutet och rör konstant på såväl huvud som hals, som 
för att undersöka omgivningen och samla information (Molcho, 1984). Det här stämmer 
relativt bra överens med Collector som nervöst går med huvudet före och ser sig omkring 
under gångcykeln. Det passar även hans syfte att samla information då han i spelet kommer 
att, enligt storyn, gå runt och leta efter sidor. Det samma gäller de små stegen som Collector 
tar; de tyder på en karaktär som vill undersöka allting noga, och hans smala gång skildrar 
enligt Molcho (1984) en karaktär som är osäker – rentav labil. 
 
Enligt dessa teorier framgår det att mina animationer av Collector har varit ganska lyckade 
när det handlar om att skildra hans karaktär, men det kommer likväl att vara av intresse för 
mig att i framtida animationsarbeten studera kroppsspråket för att ytterligare förtydliga de 
känslor jag vill spegla hos en karaktär.          

5.3.  Genusperspektivet 

När jag inledde mitt examensarbete var det tänkt att jag enbart skulle animera två mobs, 
nämligen Librarian och Collector. Jag hade då som avsikt att skriva om genusperspektivet och 
mina tankar kring animationerna för de båda karaktärerna; hur jag skulle lyfta fram de 
kvinnliga respektive manliga dragen hos dem. Eftersom mobsen hör ihop i spelet och är 
relativt likartade till utseendet fann jag att en sådan jämförelse kunde vara av relevans för mitt 
arbete. Jag insåg dock redan i ett tidigt skede att jag skulle hinna med mycket mer än jag hade 
räknat med och inledde genast animationsarbetet av Wyrm efter att i stort sett ha färdigställt 
Librarian och Collector. Därefter bestämde Lockpick att de ville implementera en ny boss i 
spelet varpå Armor Boss blev till.  
 
Tre manliga mobs och en kvinnlig har det således funnits att animera för mitt examensarbete 
och jämförelsen mellan enbart Librarian och Collector känns i nuläget inte lika relevant. 
Däremot kan det vara av intresse att göra en kortare analys och jämförelse av de fyra mobsen 
och animationerna kring deras karaktärer, men jag vill belysa att det är lead grafiker på 
Lockpick som har stått för beskrivningen av karaktärerna och att jag själv endast har försökt 
framhäva dessa.  
 
Librarian är som sagt den enda kvinnliga moben jag har animerat, men det är även hon som 
har den starkaste karaktären. Hon representerar inte en stereotypisk kvinna eftersom hon är 
självsäker, bestämd och orädd. Hon är överlägsen de andra mobsen tack vare sin visdom och 
utnyttjar det till sin fördel genom att använda Collector som sin slav. Hon förefaller även vara 
en obarmhärtig karaktär som drivs av ondska – medan kvinnor oftast förknippas med 
medkänsla och omtänksamhet.  
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Collector är den svagaste karaktären av de fyra i och med att han är osäker och vilsen. Han är 
således ingen stereotyp för den manlige karaktären, och är dessutom underordnad Librarian. 
Han saknar även hennes visdom och har till sin fördel egentligen bara färdigheter i anfall, 
medan Librarian är en kunnig spellcaster, vilket förstärker intrycket av att han även är 
underlägsen till intellekt. Dock är det intressant att jag använde mig av en kvinnlig referens 
för Collector, det vill säga häxan i Snövit och de sju dvärgarna (David Hand, 1937). För den 
inre karaktären eller personligheten, hade häxan varit en bättre referens för Librarian – en vis 
och ond gammal gumma. Men för animationsarbetet som främst skildrar den yttre karaktären 
genom bland annat hållning och gång, passade hon mycket bättre som referens för Collector.  
 
Den tredje moben, Wyrm, framstår inte heller som den mest intelligenta karaktären utav de 
fyra. Hans till synes okontrollerbara kroppsrörelser och barnsliga entusiasm gör att han 
upplevs som ett vuxet barn som inte riktigt är medvetet om sitt eget jag. Även han är en 
närstridskaraktär vilket inte förknippas med den smartaste karaktärstypen. Det samma gäller 
för Armor Boss, dock handlar det i hans fall snarare om rå styrka än engagemang. Jätten 
framstår snarast som en mekanisk mördarmaskin utan varken känslor eller hjärna som enbart 
är kapabel till destruktion. Det är även möjligt att urskilja en stereotypisk machoattityd i hans 
kalla och aggressiva beteende varför han troligtvis är den utav mobsen som bäst representerar 
manlighet, åtminstone i dess mest extrema form.  
 
Som tidigare nämnt har jag enbart sökt följa lead grafikers instruktioner och beskrivningar av 
dessa karaktärer, varför det är irrelevant att analysera ämnet vidare. Hade situationen varit 
annorlunda hade det dock varit av stort intresse att finna ett samband mellan karaktärerna och 
mig själv, sett utifrån ett genusperspektiv. 

5.4.  Slutdiskussion 

Ett av mina främsta syften med det här examensarbetet har varit att leverera implementerbara 
animationer till Lockpick Entertainment och till datorspelet Dreamlords – The Reawakening. I 
nuläget finns Armor Boss inkluderad i spelet och Wyrm är animationsmässigt klar för 
implementering. Såväl Librarian som Collector är bundna till ett speciellt uppdrag och 
behöver således en del designarbete innan de är klara att läggas in, men rent 
animationsmässigt har de blivit godkända av lead grafiker och jag finner sålunda det här syftet 
vara uppfyllt. 
 
Det andra huvudsakliga syftet har varit att skriva en rapport som kan ge en inblick i och 
lärdomar om hur man animerar karaktärer för ett realtidsstrategispel i fantasy-miljö. Som 
tidigare nämnt är fantasy-miljön ingenting som har påverkat animationerna markant. Däremot 
har jag fått en mängd nya lärdomar om animation för spel i RTS-genren och om 
karaktärsanimation generellt, och jag hoppas att det här framgår av mitt verk samt av denna 
rapport, och att mitt arbete kan hjälpa andra animatörer med liknande syften. 
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