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FÖRORD

Detta examensarbete utfördes på spelföretaget Grin i Stockholm från den 22:a Mars till den 
30:e maj. Tanken med examensarbetet är att kunna ge en inblick i hur det fungerar att vara 
animatör på ett större spelföretag.

Jag vill tacka animatörerna Lars Bonde, Anders Westin och Anders De Geer för deras stöd 
under hela exjobbet.
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SAMMANFATTNING

Grin är ett företag med nästan 100 anställda. I nuläget är tre av dem animatörer.
Detta examensarbete är ämnat att förklara dessa animatörers arbetsuppgifter samt beskriva 
hela animationspipelinen.
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Abstract

Grin is a video game company with almost 100 employees. At this time three of them are 
animators. This master thesis is meant to explain the animators tasks and the animation 
pipeline at Grin.
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Inledning

En animatör arbetar med att ge rörelse till karaktärer och objekt i rörlig media. 
Animatörer behövs inom både film och spelbranschen. Spelbranschen växer kraftigt i Sverige 
just nu och flera spelföretag vill gärna anställa skickliga animatörer. 
Syftet med exjobbet är att ta reda på hur det fungerar att jobba som animatör på ett 
spelföretag.

Min målsättning med arbetet var att:

* ta reda på vilka uppgifter en professionell animatör har. 

* ta reda på hur animationspipelinen på Grin fungerar.

* skaffa mig en bättre förståelse för den realistiska animation som oftast används i spel.
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Animationsprocessen på Grin

MotionBuilder

Som animatör på Grin har man självklart som huvuduppgift att animera. Till det används 
Autodesks Motionbuilder. Ett program som till skillnad från Maya och 3D Studio Max är helt 
fokuserat på animation. Några fördelar med motionbuilder som är värda att nämna är 
exempelvis att animation enkelt kan flyttas mellan olika riggar. Justering av mocap data är 
dessutom mycket enkel då man i motionbuilder kan använda sig av olika lager. 
En till fördel med motionbuilder är att det går att spela upp sina animationer i realtid.
Man behöver alltså inte på något sätt rendera ut animationen för att kolla på den utan att 
uppspelningshastigheten sjunker.

Modeller och riggar

För att animatörerna ska kunna animera så behövs färdigriggade karaktärer. Modellerarna 
bygger karaktärerna som sedan lämnas över till två game designers som bl.a. sköter om 
riggandet. Oftast görs en första rigg på en mycket simpel mockup modell som inte hamnar i 
slutversionen av spelet. En av motionbuilders styrkor är som sagt att det är mycket enkelt att 
föra över animationer mellan olika riggar. 

Detta betyder att animatörerna ofta animerar karaktärer vars utseende kommer att ändras flera 
gånger under projektets gång. 
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Motion Capture

Själva animationen på Grin är en blandning mellan vanlig keyframe animation och motion 
capture. Motion capture används för att återskapa realistiska rörelser som vi är vana vid att se. 
Till exempel walkcycles och runcycles. Motion capture används även i stora delar av 
filmsekvenserna i spelet.

Grin spelar in sin motion capture-data hos företaget Northern Light Studios i Uppsala.
Motion capture-datan är dock aldrig perfekt från början och blir därför rensad från felaktig 
data av samma företag. För att animationen sedan ska passa in i spelet krävs oftast att den 
finjusteras ännu mer av animatörerna på Grin. 
I motionbuilder har man möjlighet att sätta keys på olika lager vilket gör det möjligt att 
justera mocap data på ett helt nytt lager.

Planering av animationer

Vilka animationer som ska användas i spelet bestäms på möten mellan animation leads, 
gameplay leads, creative directorn och en del game designers. 
Sedan kan en animatör i efterhand be att få ändra animationerna så de passar vissa ändamål 
bättre. Om det skulle finnas tid över för en animatör har han även total frihet att animera 
rörelser som han tror skulle passa in i spelet.
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Så hamnar animationen i spelet

Om animationen är bra nog exporteras den med hjälp av en exportör som programmerarna på 
Grin har skapat. Den sparas då i ett format som gameplay programmerarna kan använda i 
spelmotorn. 

Gameplay-programmerarna

Gameplay-programmerarna är ansvariga för hur animationerna implementeras i spelet. De är 
ansvariga för att animationen spelas upp vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Vissa animationer är 
mer komplexa än andra och spelas inte från början till slut. T.ex. finns animationer som kan 
spelas både baklänges och framlänges, animationer som spelas i olika hastigheter och 
animationer som bara får avbrytas vid speciella tillfällen.  

SVN (Subversion)

SVN är ett program som används på Grin för att alla på ett smidigt sätt ska kunna ta del av allt 
material som skapas. Med hjälp av svn är det enkelt att skicka de filer man jobbat med till en 
server där alla på Grin kan ta del av dem.

När en animation ska läggas in i spelet använder animatörerna svn till att göra animationerna 
tillgängliga för gameplay-programmerarna.
Gameplay programmerarna lägger sedan in animationen i en testversion av spelet. 
När de gjort det kan animatörerna uppdatera sin version av spelet genom svn och sedan 
testköra det för att se hur animationen fungerar i spelet. 

När animationen implementerats i testversionen av spelet en första gång räcker det sedan att 
animatören uppdaterar sin version av spelet lokalt för att se förändringar han gjort. Det 
betyder att man kan exportera en animation ur motionbuilder och sedan en minut senare se 
hur den nya animationen fungerar i spelet. Detta är mycket praktiskt eftersom det blir lättare 
att få till rätt känsla i animationen när man ser hur den ser ut i sitt sammanhang. 
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Kritik och Feedback

Alla animatörer sitter nära varandra vilket gör det möjligt att be varandra om hjälp eller kritik 
när det behövs. Lars Bonde och Anders De Gere som är animation leads godkänner 
animationen om de tycker att den fungerar eller så nämner de vad som behöver ändras.

Alla på Grin har självklart tillgång till svn-servern. 
Detta betyder att vem som helst kan komma med förslag på vad som bör ändras i en 
animation. Oftast är det dock animatörerna och gameplay programmerarna som diskuterar vad 
de tycker fungerar och inte fungerar. När de är nöjda med animationerna visas de för creative 
directorn som är som är den siste i ledet innan milestonen levereras till förläggaren.
Förläggaren har sista ordet vad gäller animationerna och resten av innehållet i spelet.

Designer kan ändras

Ofta anpassas animationerna efter vilka objekt och karaktärer som finns i spelet. 
Men om en animation är svår att genomföra på ett snyggt sätt kan animatören be en game 
designer att ändra designen på ett objekt. Till exempel kan en dörr vara för liten eller 
trappstegen i en trappa vara för stora för att karaktärens interaktion med objektet ska kännas 
naturlig.
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Animationsteknik

Det är självklart viktigt att använda sig av bra referensmaterial då man ska animera realistiskt.
Många gånger använder sig animatörerna av en filmkamera för att spela in eget 
referensmaterial. Det finns en madrass att tillgå då man behöver filma någon som ramlar eller 
kastar sig på marken.

Det finns såklart mycket referensmaterial på Internet. Tyvärr kan det ta tid att hitta något som 
passar just den animation man tänkt animera. 

foton tagna av Eadward Muybridge. Mycket bra Referensmaterial.

För att en animation ska se intressant ut är det viktigt att tänka på poserna i animationen.
Nästan jämt överdriver animatören poserna i en animation för att göra den mer intressant.
En populär animationsteknik är ”pose to pose animation” vilket innebär att man börjar med att 
sätta ut de viktigaste poserna för en karaktär. När de är klara fyller man sedan i animationen 
mellan dessa poser. På detta sätt vet man tidigt att poserna i animationen kommer att bli 
starka.
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Triggers och Beats

För att gameplay-programmerarna ska veta var i animationen de ska lägga in t.ex. ljudeffekter 
och partikeleffekter lägger animatörerna in ”triggers”. ”Triggers” är data som föklarar på 
vilken frame en viss effekt ska spelas.

”Beats” fungerar ungefär som triggers men används istället till att bestämma när en animation 
ska blendas till en ny.

Begränsningar i spelanimationer

I en filmsekvens kan man använda sig av anticipation* och followthrough* på ett helt annat 
sätt eftersom det är förutbestämt vad som kommer att hända. I ett spel däremot är det viktigt 
att tänka på att animationerna till spelarens karaktär inte innehåller pauser innan handlingen 
utförs. Det betyder t.ex. att karaktären inte får ta sats innan han hoppar. På Grin vill man 
nämligen att handlingarna ska utföras så fort spelaren trycker på knappen.
Om karaktären springer och spelaren trycker på hopp knappen ska alltså karaktären hoppa 
omedelbart utan att animationen ska kännas konstig.

Många animationer måste sluta i speciella poser som används ofta i spelet. En fiende kan 
t.ex. ha 10 olika rörelser som ska kunna spelas från en viss pose och de rörelserna måste i sin 
tur sluta i en ny pose från vilken ett flertal nya animationer kan spelas. Det ligger en viss 
utmaning i att hitta ett naturligt sätt att flytta karaktären till en sådan pose efter så många olika 
rörelser.

I många spel kommer dödsanimationerna att sluta i en ragdollsimulation.
En ragdollsimulation är när man låter fysikmotorn ta över karaktärens fall för att få den döda 
kroppen att studsa realistiskt mot olika objekt. Fysikmotorn använder sig dock av grövre 
utblockade modeller då den kollar kollisoner. Detta betyder att en dödsanimation måste sluta i 
ett läge där mycket fri luft finns kring karaktären.

Vid vissa tillfällen går det inte att avgöra hur länge an animation ska spelas. Detta resulterar i 
att många animationer i spel är loopade och kan avbrytas när som helst utan att det ser 
konstigt ut. Då karaktären hoppar så måste hoppet kunna avbrytas extra tidigt, om karaktären 
skulle landa på ett objekt högre upp än marknivå. Hoppanimationen måste även kunna spelas 
en längre tid utifall karaktären hoppar ut för en avsats och fallet blir längre än vanligt.
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Utvärdering/Resultat

Animationerna jag producerat under tiden jag gjort mitt exjobb på Grin har blivit skapligt bra.
Det är för tidigt att säga om något av det jag gjort kommer att hamna i slutversionen av spelet. 
Just nu används flera av mina animationer som placeholders i testversionen av spelet.
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Diskussion

Att animera på Grin har varit kul och lärorikt. Det som skiljt sig mest från vad jag är van vid 
är typen av animation som använts. Innan jag började göra exjobbet på Grin var jag inte van 
vid begränsningarna som existerar då man animerar till spel. Det har dock gått fort att komma 
in i och det är mycket intressant att lära sig hur man tar sig runt begränsningarna.

Det jag lärt mig mest av är de andra animatörernas råd och kritik Det har varit till stor hjälp att 
kunna be om råd så fort jag undrat över något.
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Appendix

Key frame – 

En key frame är namnet på den frame (bild) där animatören bestämmer en viss pose för 
karaktären. Datorn fyller sedan i bilderna mellan alla key frames. 

Rigg –

En rigg är ett sorts ”skellett” som animatören flyttar på för att få en karaktär att röra på sig. 

Anticipation -

”Anticipation” kallas den rörelse som gör det tydligt för åskådaren hur nästa stora rörelse 
kommer att se ut. I ett hårt slag är rörelsen där handen förs bakåt och slaget ”laddas upp” vad 
som kallas för ”anticipation”.

Followthrough –

”Followthrough” är den motsatta rörelse som följer en större rörelse. 
Detta använder man sig av för att få ett mjukt avslut på en rörelse. 
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