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Abstrakt

Denna rapport innefattar skapandeprocessen för en spelkaraktär. Vilka metoder som 
används i dagens industri och vilka verktyg som artisterna använder för att en 3d-
karaktär till next-gen spel.  Den undersöker även vilka slags tekniker som används 
för att skapa en personlighet och ett utseende som gör karaktären minnesvärd. Vilka 
metoder som kan användas för att skapa en viss känsla hos karaktärer. Rapporten går 
också igenom en av alla de olika vägarna man kan ta för att skapa en karaktär från 
koncept till färdig spelkaraktär. Detta med hjälp av välkända program och tekniker 
som används. 
Nyckelord: next-gen, karaktärsdesign, spelkaraktär 
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1 Inledning

Jag har valt att i mitt examensarbete fördjupa mina redan existerande kunskaper inom 
karaktärsdesign  och  karaktärsmodellerande.  I  detta  fall  är  det  spelkaraktärer  jag 
kommer att fokusera på. 
Spelkaraktärer har ofta spelat en viktig roll, både för gårdagens spel och alla spel som 
släpps idag. Ett bra exempel på detta är Super Mario, en karaktär som medverkat i 
flertalet spel som det sammanlagt sålts miljoner exemplar av. Han är även en karaktär 
som nästan alla spelare känner till. Idag är det dock större konkurrens då antalet spel 
som släpps  har  ökat  genom åren.  Detta  har  dock  också  bidragit  till  att  man  blir 
tvungen att utveckla sina karaktärer ännu mera för att vinna uppmärksamhet. 
Då jag redan har en del erfarenhet inom vissa verktyg lutar det nog att jag kommer att 
använda dem även under detta projekt. Jag kommer dock att undersöka och presentera 
de andra verktyg som fyller samma funktion. 
Mitt  mål  efter  projektets  gång är  att  ha  en modellerad karaktär  som skulle  kunna 
fungera i ett next-gen spel. När jag skriver fungera menar jag att karaktären skall ha 
bra topologi för att kunna animeras och bra design som skulle kunna uppskattas av en 
spelare.

Det är mycket som man måste tänka på när det gäller vilka slags restriktioner 
man tänkt hålla sig till när man skall skapa en karaktär för next-gen spel. Vilken slags 
roll i spelet har karaktären? Skillnaden mellan huvudkaraktären och en karaktär i en 
folkmassa är väldigt stor. Troligtvis kommer huvudkaraktären att bestå utav av flera 
trianglar jämfört med den andra karaktären. Även hur stor texturplats som kommer 
tilldelas  de  båda  kommer  att  skilja.  Något  som är  väldigt  viktigt  att  tänka  på  är 
karaktärens silhuett. När man väl bygger low-poly versionen av sin high-poly är det 
viktigt att försöka behålla silhuetten vilket gör att alla detaljer kommer att komma på 
rätt. Som jag nämnt tidigare är och topologin väldigt viktig så att karaktären kan röra 
sig på ett naturtroget sätt. 

De restriktioner jag kommer att hålla mig till är att jag tänker hålla mitt antal tris 
under 10000. Jag kommer att använda en 2048x2048 textur för hela karaktären och 
dennes accessoarer. Anledningen dessa restriktioner är att de samma restriktioner som 
ges under en karaktärsdesigns tävling vid namn Dominance War. Denna tävling går ut 
på att skapa en next-gen karaktär med hjälp av vissa regler och restriktioner.

1.1 Problem

I många av dagens spel  har karaktärerna ofta viktiga roller.  Detta beror såklart  på 
vilken slags genre spelet ingår i. För att driva historien framåt används ofta dialoger 
och socialt samspel mellan karaktärer. Att skapa karaktärer som spelaren känner för 
kan vara väldigt  slitsamt,  lyckas  man inte med detta kanske spelaren ger upp och 
tröttnar. Detta är något som sker tidigt i det konceptuella stadiet av spelet, där man går 
igenom vilka slags karaktärer som spelet skall innehålla och hur dessa ska balanseras.

En annan viktigt aspekt är den visuella biten då karaktärens personlighet redan är 
skapad. Idag finns väldigt många kraftfulla verktyg att använda för att skapa sig en 
snygg karaktär. Ofta måste karaktärerna passera flera av dessa verktyg innan den är 
klar för att användas i ett spel. Det har gjort så att kraven på artister är väldigt höga, då 
man måste kunna behärska många verktyg och dessutom göra det bra.
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1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är att ta reda på olika sätt att skapa en next-gen, både insidan 
och utsidan av karaktären. Sedan kommer jag att välja en av vägarna och visa den mer 
utförligt hur det går till när en karaktär skapas med hjälp av de olika verktyg som finns 
tillgängliga.

En annan del av syftet är också att lägga fram annan information gällandes om 
hur karaktärsdesign fungerat under alla år. 

1.3 Frågeställningar

Några av de frågor jag valt att ställa mig inför projektet är:

Vilka slags verktyg och metoder används i dagens industri för att skapa fungerande 
karaktärer till next-gen spel? 

Vilka slags karaktärer får man se inom alla de olika genrer som spel innefattar? Hur 
ser de ut? 

Vilka medel finns för att skapa karaktärer som förmedlar en viss känsla genom endast 
sitt utseende?

1.4 Hypoteser

Jag  tror  att  jag  kommer  att  få  se  en  massa  stereotypiska  karaktärer  under  min 
forskning på området. Skillnaden mellan olika karaktärer inom samma genre kommer 
att vara ganska liten, både om man kommer att jämföra personlighet och utseende.   

De medel som används för att förmedla olika känslor eller sinnesstämningar hos 
karaktärer  kommer  vara  av  flertalet,  ljussättning,  färgläggning,  personlighet  och 
kroppsspråk är bara några medel som kan användas.

Att välja mellan alla olika verktyg som fyller samma funktioner kan vara svårt 
för den som inte är insatt. Jag hoppas att jag kommer att dokumentera lite om några av 
de stora verktygen som används av inom industrin idag.

1.5 Förväntat resultat

Jag  hoppas  att  efter  detta  arbete  att  jag  kommer  ha  en  högre  förståelse  för  hur 
karaktärsdesign för en spelkaraktär fortgår. Vilka olika steg som en karaktär bör gå 
igenom innan den är redo för att placeras i ett spel. 

Att jag kommer ha större kunskap om de olika verktyg som används inom dagens 
industri för att skapa karaktärer, även kunna behärska några av de programmen för att 
skapa mina egna karaktärer.

Förhoppningsvis kommer mitt egna projekt vara väl utfört och andra människor 
kommer ha lätt för att förstå vilken slags karaktär det är. 
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1.6 Designmål

Jag kommer att försöka skapa en ung man som bär kläder som går att hitta i affärer 
idag. Mitt mål är att verkligen förmedla att karaktären skulle kunna passa i ett spel 
som utspelar  sig i  storstadsmiljö.  För att  lyckats  med detta har jag använt  mig av 
webbshoppar på Internet som fokuserar sig på att sälja kläder till ungdomar. Där har 
jag letat fram vilken slags stil jag vill ge min karaktär. 

2 Bakgrund

Spelkaraktärer har funnits lika länge som spel existerat. I början bestod de ofta av 
olika farkoster som sköt sin väg till slutet av spelet. Idag har spelbranschen utvecklats 
mycket och är en bransch som omsätter mer och mer pengar varje år. Helt nya eller 
bara nya blandningar av genrer uppkommer nästan konstant. I nästan varje spel finner 
vi  olika  karaktärer  med  olika  utseenden och  färdigheter  beroende  på vilken  genre 
deras spel tillhör. Med dagens grafik har man möjligheten att skapa karaktärer som 
nästan ser verkliga ut. Detta på grund av all ny teknologi som används, till exempel 
alla digitala skulpteringsverktyg som kan skapa normal maps åt karaktärerna. Tack 
vare  detta  får  vi  chansen  att  spela  otroligt  snygga  spel  till  både  Xbox360  eller 
Playstation 3. Även möjligheten av att använda texturer med högre upplösning och 
mesher med ett högre polygonantal än tidigare ger oss möjligheten att skapa verkligare 
karaktärer. 

Med  hjälp  av  artists  hemsida  [1]  har  jag  tagit  reda  på  hur  många  tris  olika 
karaktärer genom åren varit uppbyggda av. Marcus Fenix, huvudpersonen i Gears of 
War  är  uppbyggd  av  15 000  polygoner.  I  det  första  Quake-spelet  som  kom  var 
spelarkaraktärer  uppbyggda av endast  200 polygoner,  detta vara år  1996.  År 2006 
släpptes Quake 4 och då var antalet polygoner per karaktär 2 500.  På dessa år har 
antalet  polygonantal  per  karaktär  i  Quake-serien  ökat  med  12,5  gånger.  Även 
storleken  och antalet  texturer  har  ökat  med  flera  gånger.  I  första  delen av  Quake 
användes en 320x200 textur jämfört med dagens Gears of War där man använder en 
2048x2048 för kroppen och sen en lika stor endast för ansiktet, detta för skapa ett så 
naturtroget ansikte som möjligt.  

2.1 Polygoner

Tris eller trianglar är de polygoner som karaktären byggs upp utav. Polygoner är så 
kallade månghörningar inom geometrin, när man bygger upp föremål eller karaktärer i 
3d  är  det  oftast  trianglar(tris)  eller  fyrkanter(quads)  man  pratar  om.  Vid  själva 
uppbyggandet  ska  man  försöka  hålla  sig  till  fyrkanter  så  mycket  som möjligt  då 
fyrkanter leder till snyggare deformationer. Trots att man använt sig av fyrkanter så är 
alltid trianglar den minsta beståndsdelen då man delar en fyrkant på hälften blir det två 
stycken trianglar.
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2.2 Dominance War

Dominance  War[2]  startade  år  2006  av  en  karaktärs  artist  vid  namn  Fredrik 
Hultqvist. I år är det den fjärde omgången av tävlingen som hålls varje år. Varje år har 
tävlingen också nästan mer än fördubblats i antalet medverkande.  Första året var det 
50 finalister och förra året var det 475 stycken.  Antalet deltagare är fler men det är 
inte alla som hinner får klart sina bidrag innan deadline. Tävlingen fungerar så att man 
går med i ett av de olika forumen för att sedan tävla för det forumet mot alla andra 
forum.  Dessa  forum är  från  en  hel  del  olika  länder,  Brasilien,  Usa,  Korea,  Kina, 
Indien, Kanada, Ryssland och några från Europa. 

Att delta i tävlingen är helt gratis men det finns dock priser att vinna för de bästa 
bidragen. Dessa priser kommer ifrån företag som är med och sponsrar tävlingen. I år 
är det företag som Blizzard, Wacom, The Gnomon Workshop och Digital Tutors och 
några företag till  som är med och sponsrar.   Tävlingen är ett  ypperligt tillfälle för 
artister att visa sina färdigheter för en stor massa. Studenter får ett bra tillfälle för att ta 
hjälp av professionella artister inom branschen, både genom att studera deras process 
och genom att ställa frågor.

Figur 1: Vinnare från förra årets Dominance War (skapad av Dmitry Parkin).
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Figur 2: Huvudkaraktär från Gears of War (Epic Games).

2.3 Stereotypiska karaktärer

I flera genrer får vi ofta samma sorts karaktärer,  även beroende på var som spelet 
producerats.  I  amerikanska  fps-spel  får  vi  ofta  välja  mellan  stora,  muskulösa  och 
manliga män som mer än gärna skjuter ihjäl några fiender. Det är väldigt sällan vi får 
se  kvinnliga  karaktärer  i  dessa  spel  och  om  det  finns  några  har  de  ofta  väldigt 
överdrivna  proportioner.  Detta  gäller  nästan  alla  amerikanska  spel  som innehåller 
mycket action och inte bara fps-spelen. 

En anna plats där det produceras mycket spel är i Asien. Det ledande asiatiska 
landet  inom  producering  av  spel  är  Japan.  Japaner  är  dock  kända  för  att  skapa 
annorlunda  spel  som skiljer  sig  från  mängden.  Ett  exempel  på  detta  är  Katamari 
Damacy där vi ta rollen som flera små karaktärer för att hjälpa olika människor med 
olika problem genom att rulla ihop massa olika föremål till en stor boll. 

Figur 3: King Cosmos, en viktig karaktär i spelet Katamari Damacy.
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Japanerna skapar även spel som innehåller väldigt stereotypiska karaktärer. En 
stil som är väldigt populär i Japan är den gotiska stilen, där karaktärer klär sig väldigt 
stiligt oavsett om det är onda eller goda karaktärer. Exempel på detta är Castlevania 
serien där vi får följa olika huvudpersoner nästan varje gång då det kommer en ny del i 
serien. Alla är dock ofta väldigt vackra, nästan feminina och välklädda. Den största 
fienden i dessa spel är ofta den välkända Dracula som också är klär sig väl. Det som 
skiljer Dracula från den goda sidans personligheter är ett mera ont uppsåt i blicken och 
sättet  han pratar på. Troligtvis så vet många nog innan vem Dracula är och vilken 
slags person som han kommer att vara i spelet. Men om någon lyckats undgå detta så 
lyckats spelet förmedla vilken slags person det rör sig om även om han inte skiljer sig 
från den goda sidan speciellt mycket när det gäller utseende. 

Figur 4: Alucard och Dracula från spelet Castlevania: Symphony of the night.

Huvudkaraktärerna i japanska rollspel brukar ofta vara väldigt lika varandra, det 
har dock ändrats en del på senare år. Oftast är likheten i kläderna inte det enda här, 
utan även personlighet och bakgrundshistoria.  I  många spel får vi  följa en pojke i 
tonåren med någon galen frisyr och en lika galen hårfärg. Ofta är dessa pojkar väldigt 
naiva i sitt sätt och har ett självförtroende som inge går av för hackor. Dessa karaktärer 
får dock nästan alltid någon äldre eller mer mogen följeslagare som under spelets gång 
får ordning på denna unga, oroliga själ. Men på lite senare år känns det som om att 
karaktärerna skiljer sig mera från varandra och att kvinnliga huvudkaraktärer blir mer 
vanligt. 

Mellan  amerikanska  och  asiatiska  spelkaraktärer  brukar  det  ofta  vara  en  stor 
skillnad, både i utseende och hur de beter sig. I asiatiska spel är det väldigt vanligt 
med  smala  och  vackra  för  att  inte  säga  feminina  manliga  huvudroller  medan  de 
amerikanska kan vara det motsatta, arga och slitna muskelberg som har nått toppen av 
manlighet. Ett exempel på detta är Dante i som spelar huvudroll i det japanska Devil 
May Cry och Kratos som har huvudroller i det amerikanska God of War. Dante är en 
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smal man med ett sinne för stil jämfört med Kratos som oftast är klädd i endast ett 
höftskynke. 

Figur 5: Dante från Devil May Cry(Capcom) och Kratos från God of War(Sony).

Som  jag  nämnt  tidigare  finns  det  så  klart  karaktärer  som  bryter  mot  dessa 
mönster, vilket leder till ett mycket mer varierat spelutbud. Det sker dock mer sällan 
än ofta vilket kan leda till att vi får alldeles för många kloner. Jag tror dock att ofta är 
det  våra  egna  fördomar  som ställer  till  det  för  oss.  Vi  förväntar  oss  att  se  dessa 
stereotypiska karaktärer dessa spel. När någon bryter mot trenden kan det ofta framstå 
som väldigt  komiskt,  det  blir  mycket  svårare  att  övertyga  spelaren  att  det  är  den 
spinkiga killen du ska spela jämfört med muskelknutten. Vill man börja bryta trender 
för att göra något originellt så krävs det en hel del tanke bakom karaktärsvalet för att 
undvika en skämtstämpel.  Detta gäller så klart  inte bara spel utan även filmer och 
serier. När man börjar placera karaktärer på platser som de oftast inte är i har vi svårt 
för att anpassa oss vilket leder till att alltihop känns som ett skämt. Förhoppningsvis 
kommer det komma flera spel med karaktärer som sticker ut från massan och gör att vi 
börjar  bryta  ned  våra  fördomar  och  förväntningar  så  att  vi  kan  lättare  acceptera 
originella karaktärer.

2.4 Karaktärsdesign

Tidigare  har  jag  aldrig  lagt  speciellt  stor  tyngd  på  mina  karaktärers  bakgrund, 
drömmar och mål. Under denna karaktärs process kommer detta dock att sättas mer i 
fokus för att kunna skapa en så komplett karaktär som möjligt. Tidigare har nästan alla 
idéer uppkommit spontant under skapandets gång, detta leder dock till att processen av 
framställandet av en karaktär tar en hel del extra timmar. Denna gång tänker jag skapa 
ett bra koncept innan jag börjar modellera karaktären med hjälp av alla 3d verktyg. 

Med hjälp av artikel från computerarts.co.uk [3] fann jag en hel del tips som kan 
vara bra att tänka på när man skall skapa en karaktär.
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2.4.1 Forska och undersök
Ta  reda  på  några  redan  befintliga  karaktärer  som  är  populära.  Det  behöver 
nödvändigtvis inte vara spelkaraktärer utan alla slags karaktärer. Karaktärer i filmer, 
reklamer eller leksaker kan fungera lika att ta inspiration ifrån. Försök att komma till 
underfund med hur dessa karaktärer blivit populära och vad är det hos dem som skapat 
denna popularitet? Eller framförallt ta reda på varför du gillar dem. 

2.4.2 Målgrupp
I vilket slags spel har du tänkt att din karaktär figurera? Skillnader mellan karaktärer 
från olika genrer kan vara enorm och det är väldigt viktigt att skapa karaktärer som 
passa spelets universum. Även om karaktären inte kommer att figurera i ett spel är det 
viktigt att ta hänsyn till krav som kan finnas för att passa målgruppen. Åldersgränser 
inom spel är något som är viktigt att tänka på, speciellt när det gäller förekomst av 
blod eller våld. 

Vissa spel skiljer sig dock från mängden och blandar in karaktärer i miljöer där 
annars  inte  vistas.  Oftast  är  dock  våldsamma  spel  mörkare  än  barnspelen  och 
detsamma gäller för karaktärerna, mörka och dystra färger för våldsamma karaktärer 
jämfört med de färgglada karaktärerna i barnspel. 

2.4.3 Sticka ut
Det  finns  en stor  chans  att  det  man  skapar  redan  har  skapats  tidigare  och saknar 
originalitet.  En viktig detalj  att  tänka på är att  försöka dra uppmärksamhet  till  ens 
karaktär för att få den att sticka ut mot allting som redan skapats. Det behöver inte 
vara något extremt men något annorlunda som är ovanligt för att locka till sig blickar. 

Detaljer är otroligt  viktigt,  både när det gäller personlighet eller klädsel.  Små 
saker  kan  ofta  ge  karaktärer  ett  otroligt  lyft  från  massan.  Även  karaktärens 
kroppsspråk och blick kan göra att den sticker ut.

2.4.4 Överdrivna karaktärsdrag
Försök överdriva vissa drag hos din karaktärs utseende, detta kommer också leda till 
att den kommer sticka ut. Detta tips gäller dock inte om man planerat att skapa en 
realistisk person. Men är din karaktärs utseende mera overkligt och fantasiaktigt kan 
det vara till  en stor fördel att  överdriva en del.  Är det tänkt att  din karaktär är en 
slagskämpe kan det vara till fördel att ge den stora och kanske överdrivna muskler för 
att verkligen visa vad för slags karaktär det är.

Tekniken att försöka överdriva karaktärers utseende och agerande kommer ifrån 
tidigt  1900-tal  då  animerare  försökte  skapa  djup  i  sina  tecknade  karaktärers 
skådespeleri. Att försöka efterlikna verkligheten var en alldeles för svårt uppgift för 
animerarna som istället började överdriva utseenden och rörelser. Detta visade sig vara 
ett smart drag då publiken lätt förstod det tecknade skådespeleriet.  

2.4.5 Färga min personlighet
Som jag redan nämnde kan färg vara otroligt viktigt när det kommer till att försöka 
spegla karaktärens personlighet. Mörka färger utstrålar ofta ondska jämfört med ljusa 
färger som kan spegla oskuld eller glädje.
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2.4.6 Addera accessoarer
Genom att addera accessoarer till din karaktär blir chansen att spegla dens bakgrund 
eller personlighet ännu större. Det blir även lättare för karaktären att sticka ut genom 
att ge den lite annorlunda kläder eller smycken. 

2.4.7 Uttrycka personlighet
Ofta räcker det inte bara med ett intressant yttre för att göra din karaktär populär. 

Den måste  utstråla  personlighet  också.  Detta  kan göras  genom ansiktsuttryck  men 
också genom animation där vi får se hur karaktären för sig. I mitt fall kommer jag inte 
skapa någon animation men jag kommer att posera min karaktär för att försöka skapa 
en känsla av vad för slags personlighet den utstrålar. 

2.4.8 Bakgrund 
Försök att skapa en bakgrund till din karaktär, detta för att få en känsla av varför han 
ser ut och beter sig som han gör. Ofta kan en bakgrund vara mycket intressantare än 
din karaktärs kommande historia. 

2.4.9 Snabba skisser
Var snabb när du skapar dina skisser och tänk inte för mycket. Använd musik för att 
komma in i  någon sinnesstämning och börja sedan skissa karaktärer  snabbt för att 
skapa flera alternativ som du sedan kan arbeta mera noggrant med.

2.4.10 Be om kritik
Var inte rädd för att visa upp dina verk. Fråga personer vad de tycker om din karaktär, 
men försök få ut mera av dem än bara ett jag eller nej svar. Kan de läsa av vilken slags 
karaktär det är? God? Ond? Tänk dock över vilka slags personer du skall fråga så att 
du får rätt målgrupp.

2.4.11 Avatar och Skådespelare
Enligt Toby Gard[4] kan man dela upp spelgenrer i två olika delar, första person och 
tredje person. Med denna uppdelning skapas även två olika slags karaktärer, avataren 
och skådespelaren. 

I spel där vi spelar utifrån ett förstapersonsperspektiv är tanken ofta att vi ska 
styra över karaktären helt  och den ska aldrig sticka iväg på egna upptåg då vi har 
kontrollerna över den. Avataren skall alltså inte ha någon egen vilja utan det är vi som 
skall  använda  den  för  att  få  vår  vilja  igenom.  Exempel  på  spel  där  detta  är 
förekommande är nästan alla slags krigsspel där vi tar kommandot över en anonym 
soldat  för  att  sedan med hjälp av denna klara oss igenom olika nivåer.  När något 
händer karaktären känns det verkligen som att det är spelaren som blir drabbad och 
inte karaktären i spelet.

Skådespelaren  är  en  karaktär  som  vi  ofta  ser  i  spel  som  använder  sig  av 
tredjepersonsperspektiv. Tredjepersonsperspetivet gör det lättare för spelskaparna att 
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skapa ett story-baserat spel. Jämfört med karaktärerna i förstapersonsperspektiven som 
var helt handlingsförlamade så bestämmer karaktärerna i tredje person lite mer över 
sitt liv. Trots att det är spelaren som styr så har karaktären mera personlighet och egen 
vilja vilket gör att vi kan ta del av ett djupare historieberättande, liknande den i film. 
För skådespelaren känner vi inte lika starkt som i första person, nu är det mera som att 
karaktären råkar ut för något och inte spelaren. 

När det kommer till skapandet av dessa karaktärer skiljer det sig väldigt mycket i 
hur mycket jobb som måste läggas ned. Om det är avatar man skall skapa räcker det 
oftast med bara med en visuell utsida, men skall man skapa en skådespelare gäller det 
att gå igenom hela karaktärsdesignprocessen. Vilken bakgrund har karaktären, mål och 
drömmar men även en visuell utsida? 

Majoriteten av alla karaktärer inom spel är dock inte tillgängliga för spelaren att 
styra utan är så kallade NPCs (non-player characters). Hur pass designade dessa måste 
vara beror på en hel del olika faktorer,  deras inverkan på spelets handling. Många 
klarar sig med endast ett visuellt utseende, simpla fiender eller människor som fyller 
upp en stad.  Bossar eller  större biroller  kräver oftast  en grundlig bakgrund för att 
spelaren lättare skall kunna förstå varför karaktärerna handlar som de gör. Motiv är 
väldigt viktigt att ge de karaktärer som spelar stor del i spelets handling. 

Vi människor är väldigt dömande i hur vi uppfattar personer, ofta skapar vi en 
uppfattning om hur personer är bara efter någon sekund. Detta är väldigt viktigt att ha 
i åtanke då man skapar karaktärer om det är några karaktärer där man vill att deras 
personlighet skall lysa igenom direkt. 

2.4.12 Visuell Design
Det går att dela upp den visuella aspekten för en karaktär i två olika områden, det 
fysiska och beklädnaden. Den fysiska skillnaden mellan människor är väldigt svår att 
urskilja om vi inte tar lång tid på oss, om nu inte en kort och en lång ställs bredvid 
varandra eller en smal och en tjock. Har personerna samma längd och kroppsbyggnad 
är  det  endast  på  hudfärgen  vi  kan  urskilja  dem åt  om de  nu  inte  delar  hudfärg. 
Skillnader mellan män och kvinnor är lättast att urskilja. 

På grund av att de fysiska skillnaderna är svåra att urskilja är det viktigt att skapa 
en  beklädnad  åt  sin  karaktär  som  sticker  ut  bland  mängden.  Kläderna  kan  även 
uttrycka vilken slags karaktär det handlar om eller vart i tiden vi befinner oss. 

En karaktär måste kännas levande och inte som ett objekt för att spelaren skall 
kunna känna medkänsla och relatera till karaktären. Att skapa karaktärer man känner 
för är viktigt för att skapa en historia där spelaren rycks med och bryr sig om vad som 
händer. 

Något som har förändrats under de senaste åren är kvinnliga karaktärers roller i 
spel.  Från  att  tidigare  bara  varit  sexobjekt  som  funnits  med  i  spelen  som 
marknadsföringsknep för att locka till sig manlig publik finns nu flertalet spel med 
normalbyggda kvinnor i huvudroller. Detta kommer troligen leda till att flera kvinnor 
kommer  att  lockas till  en underhållningsform där  de  kan ta rollen som en normal 
kvinna istället för något förvridet ideal.

En  annan  viktig  effekt  som  bör  ha  i  åtanke  när  man  skapar  karaktärer  är 
haloeffekten. Denna effekt fungerar ungefär som våra förutfattade meningar om olika 
föremål eller personer. Ofta ser vi attraktiva människor som goda personer och vi tror 
att  de  ofta  har  mer  positiva  egenskaper  förutom  sitt  attraktiva  yttre.  Fula  eller 
deformerade personer ser vi ofta ner på och tror genast att dessa personer är onda och 
socialt missanpassade. Ett exempel på detta är karaktären Sweet Tooth the clown från 
spelet Twisted Metal. Katherine Isbister nämner i sin rapport ”Better Game Characters 
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By Design: A Psychological Approach”[5] att anledningen till varför vi lätt accepterar 
Sweet Tooth som en ond karaktär är just på grund av hans utseende. 

Att tänka på haloeffekten när man skapar sina karaktärer kan dock krocka lite 
med att man inte skall försöka skapa några sjuka ideal. Det som kan vara viktigt att 
tänka på är att försöka skapa balans i hur man porträtterar kvinnor och män. Om man 
skapar  en manlig  karaktär  som inte  är  överdriven på något  sätt  men de kvinnliga 
karaktärerna ser fysiskt förbättrade ut på flera håll skapar det en skev bild. Fast om 
både  de  manliga  och  kvinnliga  karaktärerna  är  lika  överdrivna  eller  lika  normala 
skapas en balans som är lättare att acceptera.

2.5 Normal mapping

Normal mapping är en variant av bump mapping, en teknik som gör att det möjligt att 
skugga detaljer  utan att  behöva addera  flera  polygoner.  En av skillnaderna mellan 
bump och normal är att  antalet kanaler.  Bump använder sig bara av en kanal men 
normal  tre  stycken  kanaler.  En  annan  är  att  bump  maps  använder  sig  av  den 
existerande normalen men normal maps ändrar om normalen helt.

Normal maps började användas sent år 2003, den första konsolen som använde 
sig av hårdvara som klarade av normal maps var Segas Dreamcast. Det var dock spel 
till Microsofts Xbox som började använda normal map tekniken. Sonys Playstation 2 
hade inget stöd för denna teknik. I dagens spel, i alla fall spelen till Xbox 360 och 
Playstation 3 förlitar sig varje spel på normal maps. 

2.5.1 Zbrush
Zbrush [6] är ett av de två stora verktygen som används i dagens spel och filmindustri 
för att  skapa normal maps.  Från grunden är Zbrush ett  digitalt  skulpteringsverktyg 
men man har även möjlighet att texturera sina modeller med hjälp av poly-paint. Med 
hjälp av Zbrush kan man arbeta med miljontals polygoner utan att behöva överbelasta 
datorn. 

Zbrush presenterades 1999 på den stora mässan SIGGRAPH. 2002 släpptes en 
demoversion 1.55 av verktyget och idag finns version 3.1 tillgängligt.

Zbrush har ett enormt community på nätet och många stora företag inom film, 
spel och reklam använder sig av detta verktyg. 

2.5.2 Mudbox 
Mudbox [7] är det andra stora verktyget inom digital skulptering. Ägs för tillfället av 
Autodesk men härstammar från Skymatter. Mudbox användes för första gången under 
produktionen av filmen King Kong (2005). Mudbox användningsområden är samma 
som Zbrush, skulpterande, skapandet av normal maps och displacement maps. I den 
senaste versionen av Mudbox finns även möjligheten till poly-paint. Antalet polygoner 
man hade att arbeta med utökades också med den nya versionen.

3 Metod

I  den  praktiska  delen  av  det  här  projektet  kommer  jag  att  använda  mig  av  redan 
beprövade metoder som artister redan använder. Internet är fullt av genomgångar av 
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karaktärsskaparprocessen, skapade av professionella artister. Dessa kommer att vara 
till stor hjälp när jag ska ge mig an den praktiska delen. Det finns även flertalet forum 
som fokuserar just på endast grafik till spel, dessa forum kommer troligtvis vara till 
stor nytta för mig om jag känner att jag fastnat eller behöver hjälp med något verktyg.

För att utvärdera min karaktär kommer jag att använda mig av klasskamrater men 
även av Internet. Det jag kommer att be mina klasskamrater om är att utvärdera min 
karaktär genom hela processen för att ge min konstruktiva kritik om de uppfattar fel på 
modellen. 

Det  finns  en  hel  del  forum  med  människor  som  siktar  på  att  jobba  inom 
spelbranschen samtidigt som det finns en hel del branschfolk som rör sig där. Dessa 
personer,  speciellt  de  som redan  har  en  karriär  inom spelindustrin  kan  ge  väldigt 
välbehövlig  och  konstruktiv  kritik.  Detta  gäller  min  karaktärs  design  och  dess 
uppbyggnad i 3d. Det finns även möjlighet för mig att kontakta branschfolk personligt 
och be om deras åsikt. Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag kommer att gå till 
väga för att använda dessa forum och hur jag ska presentera resultatet i rapporten. 
Men jag kommer definitivt använda dessa personers kunskaper och låta dem fungera 
som en andra handledare, inte rapportmässigt men mera produktmässigt. 

4 Genomförande

4.1.1 Ideskapande, koncept
Under  detta  stadium  tar  jag  fram  idéer  till  min  karaktär,  inte  bara 

utseendemässigt men även för att skapa en bakgrund till min karaktär vilket kommer 
att underlätta själva designprocessen. 

Det finns en hel del metoder för just denna process, antingen skapar man skisser 
av en karaktär analogt eller digitalt. Bland de olika analoga metoderna är nog penna 
och papper den vanligaste och mest simpla, den kan utföras nästan överallt och man 
behöver inga dyra material eller verktyg. Måleri är skulptering kan även användas som 
metoder för att skapa ett koncept till sin karaktär men tar längre tid och kräver mer och 
dyrare material och verktyg jämfört med penna och papper. 

Ett  annat  väldigt  vanligt  sätt  att  skapa koncept  idag är  digitalt  tack vare  alla 
bildhanteringsprogram  och  ritplattor  som  kan  simulera  nästan  alla  de  analoga 
tillvägagångssätten.  Jag  kommer  troligtvis  att  använda  mig  av  Photoshop  och  en 
ritplatta för att skapa mina koncept. Tanken är att skapa en massa enkla och snabba 
koncept för att sedan välja ut de jag gillar mest för att sedan arbeta vidare på dessa och 
genom detta sätt till slut ha ett slutgiltigt koncept som jag kommer att skapa en 3d 
modell efter.

Den här delen kommer att vara den viktigaste för hur slutprodukten kommer att 
se ut är för hur lätt arbetet kommer att fortlöpa. Lyckas jag skapa ett koncept som är 
väldigt detaljerat och som kräver lite ändring i de senare stadierna kommer jag att 
tjäna en hel del tid genom att undvika att  behöva ta stora designval senare. Under 
tidigare projekt har det varit en stor faktor till varför en del moment tagit alldeles för 
långt tid.

Denna gång har jag varit mera förberedd inför ett projekt och nästan haft ett helt 
klart  koncept  innan jag börjat  jobba.  Som jag nämnt  tidigare  använde jag mig  av 
webbshoppar för att leta reda på kläder som skulle kunna passa min karaktär. Helst 
ville jag även hitta kläder där det fanns flera olika vyer på hur kläderna såg ut. Detta 
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hjälper mig väldigt mycket i ett senare skede, skulpterandet. Tack vare bilderna har 
jag väldigt bra referenser över hur veck bildas på de olika plaggen och hur alla veck 
ser  ut.  De bilder  jag fann är  alla  tagna från samma  sida som visar  sida  plagg på 
modeller vilket också gör mitt arbete lite lättare jämfört med om plaggen legat platt på 
ett golv och blivit fotograferade. Detta hjälper också till i skulpterande för att se hur de 
olika materialen följer kroppen.  

Jag valde att skapa en karaktär som kan passa in i vår värld hur den ser ut idag. 
Tankarna bakom karaktären är att han är född och uppvuxen i New York, USA. Han 
är en ung färgad man som levt hela sitt liv i närheten av slumområden men haft det 
ganska bra ställt.  Sedan tidig ålder har ett  klädesintresse funnit  hos honom,  det är 
speciellt  hip-hop  stilen  som  intresserar  min  karaktär.  Andra  intressen  som  min 
karaktär har är musik och graffiti, vilket leder till att han ofta bär på ryggsäck full med 
bärbara högtalare och sprayburkar. 

Även denna korta bakgrund förklarar viktiga val i min karaktärs utseende som 
annars kan vara svåra att förstå om ingen bakgrund ges. 

4.1.2 Skapa en 3d mesh av mitt koncept
Efter jag bestämt mig för ett slutgiltigt koncept använde jag mig av verktyget 

Maya för att skapa en mesh av mitt koncept. Det viktiga under detta stadium är att 
försöka skapa ordentliga proportioner och en form med en stark siluett. Siluetten går 
dock  att  förändra  under  skulpterandets  gång  men  är  viktigt  att  tänka  på  tidigt  i 
skapandeprocessen. 

Under detta stadium kan man även välja att  skapa sin slutgiltiga topologi och 
low-poly version av sin karaktär men jag väljer dock att göra om topologin efter att 
min high-poly version är skapad. Anledningen till det är att jag har mera möjligheter 
under själva skulpteringsprocessen. Jag kommer inte att bli lika låst om jag istället 
bestämt mig för att första meshen var den slutgiltiga. 

När  skapandet  av  min  karaktärs  kropp  började  jag  att  skapa  alla  plagg  och 
accessoarer som min karaktär kommer att bära. Men innan jag gör detta så går jag in i 
Zbrush för att putsa till siluetten och skapa formerna som jag vill att min karaktär ska 
ha.  Detta  hjälper  mig  när  jag  skall  passa  in  kläderna  och  accessoarerna  på  min 
karaktär. Vissa föremål kommer heller inte att putsas mera inuti Zbrush utan fungerar 
mera som en placeringsmall.
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Figur 6: Karaktärens jacka och ryggsäck inuti Maya.

Om man vill att vissa delar skall ha mer detaljrikedom än andra är det viktigt att 
addera dessa polygoner innan objekten importeras till Zbrush. 

Detta  stadium kanske återkommer  flera  gånger under en skapandeprocess  om 
man kommer på fler och fler plagg eller accessoarer till sin karaktär. 

Det här kan man göra i flera modelleringsprogram, men jag använder mig dock 
av Maya på grund av det är det program som finns att tillgå i skolan.  

Figur 7: Här är alla mina objekt på sina lägsta polygonnivåer i Zbrush.

4.1.3 Skulpterande/skapande av high-poly version
Under detta stadium skapar jag high-poly versionen av min karaktär, det är här 

alla detaljer kommer att skapas för att sedan appliceras på low-poly versionen. Det 
finns två stycken stora verktyg inom digital  modellering, Zbrush och Mudbox. Jag 
använder mig av Zbrush på grund av att jag redan har erfarenhet med programmet. 
Om  jag  inte  använt  något  att  programmen  tidigare  hade  jag  fortfarande  valt  att 
använda Zbrush på grund av att det finns en hel del mer information om programmet 
på Internet men även fler användare vilket leder till flera personer att fråga om man 
stöter på problem. 

När jag tagit importerat alla objekt som jag tidigare exporterat från Maya börjar 
jag först med att kolla om det skett något fel någonstans. Detta är väldigt viktigt så 
man slipper att lägga ner flera timmar på en trasig modell. Hål eller andra fel kan lätt 
uppstå  utan  att  man  märker  av  det  i  Maya,  därför  bör  man  fort  gå  upp  i  högre 
polygonnivåer för att se om fel uppstår. 
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När jag vet att min mesh är helt felfri börjar jag att skulptera. Jag börjar först med 
att arbeta med min karaktärs form och siluett, detta gör jag under låga polygonnivåer. 
Om man stressar upp på höga nivåer i början av skulpteringen blir det genast mycket 
svårare att ha kontroll över stora massor. Därför bör man lägga ner mycket tid på de 
lägre  polygonnivåerna  för  att  arbeta  ut  sin  karaktärs  form,  detta  gäller  så  klart 
accessoarer och klädesplagg också. 

Tack vare alla olika penslar och alphas som finns att tillgå i Zbrush förenklar det 
skulpteringsprocessen  enormt.  De  penslar  som  jag  använder  mest  under  mitt 
skulpterande är claybrush, som är väldigt bra för att skapa organiska föremål med, 
standard brush, som jag använder till att skapa veck i mina kläder med, stitchbrush, 
som jag använder för att skapa stygn i mina kläder och accessoarer. 

Som jag nämnde tidigare finns många olika alphas att välja mellan, dessa gör det 
lättare att  skapa känslan av vissa föremål  som till  exempel  tyg  eller  sten.  När jag 
skapade min karaktärs keps använde jag mig av en del olika alphas för att skapa en 
verklighetskänsla  i  kepsen.  Hade  jag  valt  att  skapa  alla  detaljer  utan  alphas  hade 
resultatet varit mycket sämre och det hade även tagit längre tid. På kepsen skapade jag 
New York Yankees logotypen med hjälp av en alpha som jag skapas själv. De två 
andra  logotyperna  som finns  på kepsen,  New Era och MLB logotyperna  är  också 
skapade med hjälp av alphas. Även stygnen och lufthållen är skapade men hjälp av 
alphas.

Figur 8: Närbild på den högsta polygonnivån av kepsen. Här ser man mitt 
användande av alphas i logotyper och stygn.

Under  detta  stadium är  det  väldigt  viktigt  att  hela  tiden kolla  tillbaka på sitt 
koncept för att kunna efterlikna det så bra som möjligt när det kommer till formen av 
objekten. När jag skulpterar sitter jag även och analyserar hur karaktärens plagg bör 
följa kroppen och var veck uppstår och hur dessa ser ut. På min arbetsplats har jag två 
skärmar vilket har underlättat detta mycket då jag kan ha Zbrush på ena skärmen och 
bilder på plaggen på andra skärmen. Tack vare att jag har många referensbilder som är 
tagna ur olika vinklar jag lätt återskapa det i Zbrush utan att behöva gissa hur vissa 
plagg ser ut.       
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Figur 9: Här är alla mina objekt på sina högsta polygonnivåer i Zbrush.

4.1.4 Retopologi av high-poly version   
När jag känner mig nöjd med utseendet på min high-poly version är det dags för 

att skapa en ny topologi. Den nya meshen som skapas efter denna process kommer att 
vara  den  slutgiltiga  low-poly  versionen.  Det  finns  en  hel  del  olika  metoder  som 
används för att skapa en ny topologi, beroende på vad man föredrar och vilka verktyg 
man använder. Jag använder mig av samma verktyg som jag gjorde skulpteringen i, i 
det här fallet Zbrush. Anledningen till detta är för jag finner deras metod väldigt enkel 
och den ger ett  bra resultat.  Det finns dock nackdelar med denna metod när gäller 
delar av kroppen som är långt ifrån kroppens mittpunkt. Dessa områden är svåra att 
rotera  omkring  vilket  försvårar  utplacerandet  av  punkter.  Att  skapa  ny  topologi  i 
Zbrush fungerar så att man skapar en ny low-poly modell ovanpå hig-poly modellen 
genom att klicka ut punkter för vart man vill att polygonerna skall befinna sig. Innan 
jag börjar med detta ritar jag upp min nya topologi på hig-poly modellen, det gör det 
mycket enklare sen när jag ska börja placera ut punkterna. När man ritar upp den nya 
topologin är det viktigt att man analyserar kroppen och hur man tänkt att den skall röra 
sig. Det gäller att förebygga konstiga deformationer när man planerar sin nya topologi. 
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Figur 10: Exempel på hur det kan se ut efter man ritat ut ny topologi. 

Efter att jag ritat ut mina stödlinjer för hur jag vill att min nya topologi skall se ut 
börjar jag att klicka ut punkter för att skapa den nya modellen. En annan sak att tänka 
på  här  är  antalet  polygoner.  Det  är  dock  svårt  att  veta  hur  många  polygoner  det 
kommer att bli genom att bara rita ut stödlinjer. Jag kollar dock upp andra modeller 
som ungefär är uppbyggda av antalet polygoner som jag tänkt för min karaktär. Detta 
hjälper en hel del för att se om man kommer få antingen ett grovt underskott eller 
överskott av polygoner. Men man har alltid chansen att bygga på eller banta ner sin 
modell senare i processen. Men efter att jag känner mig klar med retopologin i Zbrush 
går jag in i Maya för att fortsätta byggandet av low-poly modellen där. 

I Maya importerar jag både low-poly modellen som jag skapat i Zbrush och en 
version av high-poly modellen, dock inte av högsta nivån. Jag gör detta för att kunna 
jämföra siluetten mellan dem. Om det var något område i Zbrush som var svårt att 
arbeta med fyller jag istället det området med polygoner i Maya. Viktigt att tänka på 
när  man skapar en ny topologi  är  karaktärens form och även hur karaktären skall 
animeras. Genom att skapa en ren topologi lyckas man behålla viktiga former och man 
underlättar även animerarens jobb. 

4.1.5 Uv-mappning
När man har sin nya low-poly version färdig är det dags att uv-mappa den. Detta 

stadium finns det även flertalet verktyg  för,  man kan antingen använda sig av 3d-
vertygen som man använde för att skapa modellen eller så finns verktyg som endast 
fokuserar på uv-mappning. Dessa program är oftast lättare och ger bättre resultat än 
det vanliga 3d verktygen. 

Jag använder mig av Uvlayout som är ett simpelt verktyg som gör uvmappandet 
väldigt lätt och har en relativ låg inlärningskurva. Programmet har så klart en massa 
olika funktioner och valmöjligheter men det är inget måste kunna hantera allt för att 
kunna skapa en uvmap. 
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Figur 11: Exempel på hur det kan se ut när man uvmappar i Uvlayout.

 Det jag gör innan jag börjar dela upp min modell i olika områden till min uvmap 
är att jag analyserar bästa möjliga områden. Jag vill helst dela upp modellen i så få 
områden som möjligt för att undvika sömmar på modellen. Med sömmar menar jag 
kanterna där två olika uv-områden går ihop, sådana kanter kan vara svåra att dölja. 
Därför försöker jag att placera mina sömmar på ställen som ligger på ställen där de är 
svåra att upptäcka, till exempel armhålor eller insidan av låren. Efter att jag delat upp 
min modell i olika områden är det dags att lägga ut dem på själva uvmappen. 

Det  jag  tänker  på  när  jag  lägger  ut  mina  delar  på  uvmappen  är  hur  stor 
upplösning jag vill att  de ska ha. Till  exempel  så kanske jag vill att  min karaktärs 
ansikte skall ha en stor del av upplösningen, då förstorar jag det området tills jag är 
nöjd.  Den  här  delen  av  skapandeprocessen  är  väldigt  viktig  då  den  påverkar  det 
slutgiltiga  utseendet  något  enormt.  Stressar  man  igenom detta  kommer  alla  olika 
texturmaps att få lida vilket leder till ett dåligt slutresultat.

4.1.6 Skapande av olika maps (normal/diffuse/specular)
Efter att uvmappande är optimerat för ens karaktär är det dags för att skapa alla 

olika maps som behövs och sen applicera dem på low-poly versionen av ens karaktär. 
För att skapa normal maps måste man projicera detaljer från sin high-poly på sina uvs 
från low-poly-versionen. Det är normal maps som ger dagens next-gen karaktärer dess 
detaljer utan att behöva addera flera polygoner. Vilket leder till ett mer realistiskt yttre 
utan att behöva vara tungt i polygoner. 

Det finns en hel del olika verktyg att skapa sina normal maps i men jag använder 
mig  av  samma  program  som  jag  använde  för  skapandet  av  high-poly  modellen, 
Zbrush. Först så laddar jag in min high-poly modell i Zbrush, drar ner polygonnivån 
till den lägsta nivån, sen tar jag in modellen i en del av Zbrush som heter ZMapper [8]. 
Det  är  i  ZMapper  som  själva  normal  mapsen  skapas.  I  ZMapper  finns  olika 
konfigureringar att använda sig av mig, på grund av att jag arbetat i Maya med min 
modell  använder  jag en konfigurering som heter  Maya  Tangent  Space Node Best 
Quality. När jag valt min konfigurering väljer jag att ”fånga” modellen i ZMapper tills 
jag importerat min nyligen uvmappade low-poly. Efter att jag importerat min low-poly 
modell i ZMapper och jag ser att modellerna ligger ovanpå varandra och inga andra fel 
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verkat uppstå klickar jag på Create NormalMap. Detta moment är väldigt krävande för 
datorn, därför bör man stänga av program som inte används för tillfället så att Zbrush 
kan använda sig av den datorkraften istället. När ZMapper har arbetat klart väljer jag 
att exportera mina normal maps till den mapp där jag har mitt arbete. 

Figur 12: Exempel på normal map.

   När jag hoppat in i Maya väljer att skapa en blinn shader som jag kommer att 
addera alla mina texturer till. Den enda textur jag har för tillfället är min normal map 
som jag applicerar på min modell för att se om några fel har uppstått. Ofta uppstår små 
och fula fel i normal mappen, dessa är dock lätta att få ordning på i Photoshop. Med 
hjälp av smedge brush kan man lätt städa upp sin normal map där det behövs.

När jag är nöjd över hur min normal map ser ut är det dags att skapa en ambient 
occlusion map. Ambient  occlusion mappen kommer jag att använda som grund till 
min diffuse (färg) map,  då den skapar intrycket  av hur ljus skulle visa sig på min 
modell. Jag använder mig av ett program som heter xNormal [9] som är helt gratis. 
Tillvägagångssättet för att skapa ambient occlusion med hjälp av xNormal fungerar 
nästan på samma sätt  som skapandet av normal maps i  Zbrush. Fast ordningen på 
vilken modell jag laddar i först spelar ingen roll nu. Jag laddar in mina båda modeller, 
high-poly modellen och low-poly modellen, justerar lite inställningar beroende på hur 
jag vill att min ambient occlusion map skall se ut. När jag sedan är nöjd med mina 
inställningar klickar jag på Generate Maps och låter programmet räkna ut min ambient 
occlusion map.
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Figur 13: Exempel på ambient occlusion map.

När sedan har min ambient occlusion map är jag tillräckligt redo för att påbörja 
min diffuse map i Photshop CS2. I Photoshop så använder jag min ambient occlusion 
som grund. Under själva färgläggningen så arbetar jag med många lager vilket gör 
allting mycket lättare. Istället för att måla allting för hand använder jag mig också av 
redan  skapade texturer,  vilket  gör  att  jag tjänar  tid  och får  ett  bättre  resultat.  Jag 
kommer även att ta mycket hjälp från mina referenssbilder för att skapa rätt känsla på 
de olika materialen.

Figur 14: Exempel på diffuse map.

När jag är nöjd över hur min diffuse map ser ut börjar jag på min specular map. 
Specular mappen bestämmer hur speglingar i  materialen kommer att  se ut och hur 
starka de kommer att vara. Här letar jag reda på professionella artisters specular maps 
som innehåller liknande material som min egen modell, detta för att skaffa referenser 
och få känslan av rätt material.

Figur 15: Exempel på specular map.

 Det finns även flera andra olika maps som till exempel glow men i detta projekt 
kommer jag inte använda några andra maps förutom de som jag redan beskrivit. 
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5 Resultat

Under detta projekt har det tagits reda på hur karaktärer skapas, vilka program som 
används och hur dessa program används för att skapa karaktärer, främst för spel. Även 
skapandeprocessen som sker innan man börja förverkliga sin karaktär med hjälp av 
alla program har undersökts. 

Mina frågeställningar.

• 1:  Vilka slags  verktyg  och metoder  används i  dagens industri  för  att  skapa 
fungerande karaktärer till next-gen spel? 

För att lyckas skapa en fungerande spelkaraktär finns flertalet verktyg och metoder. 
Orsaken  till  varför  vissa  artister  använder  sig  av  vissa  program  är  ofta  väldigt 
personligt och handlar mycket om tycke och smak. Professionella artister som jobbar 
på  företag  kanske  använder  vissa  program på  jobbet  som är  licenserade  där  men 
hemma kanske de använder en helt annan uppsättning program. 

Några program som är vanliga inom branschen:
• Maya
• 3ds Max
• XSI

Maya verkar vara ett  bra program att  bemästra då det används väldigt flitigt inom 
många studior. Vilket också är bra om man tänkt sig att frilansa som artist, kan man 
Maya kommer överförandet av filer flyta på bra.

• 2:  Vilka  slags  karaktärer  får  man  se  inom  alla  de  olika  genrer  som  spel 
innefattar? Hur ser de ut? 

Stereotyper inom de olika genrerna är vanligt förekommande, det är ofta även lätt att 
upptäcka från vilka länder spelen kommer ifrån. Amerikaner skapar ofta väldigt råa 
och grova karaktärer, vare sig de är hjältar eller fiender.  Ofta har de väldigt kaxig 
attityd  och sätt.  Dessa typer  av karaktärer  är  vanligt  förekommande i  amerikanska 
actionfilmer. 

Japaner  har  istället  vana  för  att  göra  smala  och  mer  feminina  hjältar,  gärna 
välklädda med vackra och rena ansikten. Fienderna i spelen kan också vara väldigt 
vackra och välklädda, men ofta kan man märka av ett ondare uppsåt i deras blick som 
avslöjar deras personlighet.  

• Vilka medel finns för att skapa karaktärer som förmedlar en viss känsla genom 
endast sitt utseende?

Några viktigare faktorer som man kan använda för att förmedla känslor med hjälp av 
utseende är kroppsbyggnad och hållning, val av kläder och dess färger. Även blick och 
kroppsspråk om karaktären är animerad. 

Med  hjälp  av  kroppsbyggnad  och  hållning  kan  man  ofta  skilja  hjältar  från 
fiender. Hjälten är ofta rak i ryggen och är vältränad med kraftiga armar och bröst. 
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Fiender är ofta mera krökta i ryggen och är också vanligt att de antingen är extremt 
tjocka eller  smala.  Något  att  ha  i  åtanke när  man  skapar  olika  karaktärer  är  våra 
fördomar.  Detta  gör  det  lättare  för  att  skapa  övertygande  karaktärer  som gör  att 
spelaren lättare förstår vilka slags karaktärer som är vänner och vilka som är fiender.

Mitt praktiska projekt var att skapa en karaktär utifrån dessa frågeställningar, jag valde 
att  skapa  en  karaktär  som skulle  kunna existera  i  vår  tidsålder.  Karaktären skulle 
kunna  vara  från  en  amerikansk  storstad  och  vara  uppvuxen  i  eller  i  närheten  av 
slumkvarter. Tanken bakom karaktären är att människor skall förstå vart han kommer 
ifrån och nästan kunna förstå vilka slags intressen han har, endast av att bara se hur 
han ser ut. Därför valde jag att vara väldigt stereotypisk i mitt skapande för att inte 
förvilla betraktarna. Jag använde mig av en populär e-handel för att leta efter kläder 
som just  personer med liknande bakgrund som min karaktär  troligen skulle kunna 
bära. 

Karaktären är dock inte helt färdig, men det går att se vad jag tänkt mig i stadiet 
som han är nu. Färgläggningen är något jag måste arbeta på mera innan jag känner att 
den är redo att visas upp. Men här under kommer en bild av hur min high-poly ser ut i 
sitt slutgiltiga stadium.
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Figur 16: Slutgiltiga high-poly versionen av min karaktär
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Figur 17: Närbild på min karaktärs ansikte.

6 Diskussion

Då jag inte känner mig helt färdig med min produkt kommer jag bara att ta upp och 
diskutera de delar som hittills är klara i denna del. Den del som jag fortfarande har 
kvar att putsa på är textureringen vilket är en del som är väldigt viktig för att förmedla 
en karaktärs känsla. Det går dock fortfarande att använda sig utav high-poly versionen 
för att visa vilken slags karaktär jag var ute efter. Bättre färgsättning och ljussättning 
hade dock kunnat styrka karaktärens drag och utseende men på grund av tidsbrist har 
jag inte hunnit arbeta med dessa stadier tillräckligt mycket.

Jag hade hoppats att hinna med alla dessa stadier:
• Basemesh (avklarad)
• High-poly (avklarad)
• Retopologi (avklarad)
• Map baking  (avklarad)
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• Texturering (delvis avklarad)
• Rendering (delvis avklarad)

Nu i efterhand borde jag ha planerat min tid lite bättre för att hinna med de resterande 
stadierna som fortfarande måste göras för att få fram en komplett karaktär. Jag har 
dock kommit tillräckligt långt för att kunna se lite av känslan som karaktären skulle 
kunna ge. Detta på grund av att high-poly versionen är färdig och spelar stor roll i 
karaktärens utseende. 

Jag är nöjd hittills över hur karaktären ser ut och nöjd med hur det gått i alla 
stegen som den har gått igenom. Basemeshen som jag skapade i Maya visade sig vara 
bra när jag sedan gick i Zbrush för att skulptera. Det gick väldigt lätt skapa en bra 
basemesh med hjälp av Maya, även när jag gick fram och tillbaka med programmen 
för att passa in olika delar av modellen.

Zbrush fungerade riktigt bra för att  förverkliga min vision om hur karaktären 
skulle se ut.  Både till  att  skapa de organiska delarna och de hårdare detaljerna av 
modellen. Modellen består mest av mycket  mjuka material eller organiska material 
vilket man kan skapa bra tack vare Zbrush. 

Jag är också nöjd hittills med resultat på alla olika mapsen som används för att ge 
karaktären liv. Men som jag redan nämnt skulle jag vilja ha mera tid för att skapa en 
mera detaljerad diffuse och specular map. 

Under projektets gång har jag inte direkt känt att någon av mina valda metoder 
varit ett felaktigt val. Då jag redan provat på många av programmen och metoderna 
som används inom dessa uppstod inte många svårigheter. Vilket är skönt då det gav 
mig mera tid att fokusera på själva skapandet av min karaktär än att lösa problem på 
grund av oerfarenhet av programmen.  

7 Slutsatser

Jag är väldigt intresserad av att fortsätta undersöka andra program för att verkligen få 
mig en uppfattning om olika vägar man kan ta från koncept till färdig spelkaraktär. Jag 
är också väldigt intresserad av att få diskutera med professionella artister om vilka 
vägar de använder och om de har haft  möjlighet att  prova olika och vilka för och 
nackdelar de tycker vägarna har. 

Man kan lära sig en del av hur karaktärsdesign går till men hjälp av andra som 
har forskat inom det. Men jag tror dock att ute i branschen så kan bättre svar ges, då 
deras vardag är fylld av att skapa karaktärer som måste lyckas kommersiellt. 

Utöver dessa önskemål kommer jag att planera mina kommande projekt bättre 
för att hinna med alla moment och ge dem lika mycket arbete.
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