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Sammanfattning 

 

I lagbaserade, tävlingsinriktade dataspel är det viktigt att det är tydligt vem som är 

medspelare och vem som är motspelare, och jag har undersökt olika verktyg som en 

koncepttecknare kan använda för att uppnå detta i sin karaktärsdesign. Höga krav 

på realism begränsar dock hur dessa verktyg kan användas, och det är detta 

motsatsförhållande mellan krav på realism och krav på tydlighet som jag har 

undersökt i detta arbete. Jag har också försökt omsätta detta i praktiken genom att 

rita 46 karaktärskoncept till ett spelkoncept, med målet att det tydligt skall framgå 

vilka karaktärer som hör ihop och vilka som är varandras motståndare. Jag har 

kommit fram till att höga krav på realism avsevärt försvårar och begränsar hur 

tydlig en karaktär kan göras, och min slutsats är att spelkonceptet skulle tjäna i 

tydlighet om kraven på realism skulle lättas. 

 

Nyckelord: Konceptillustration, Karaktärsdesign, Tydlighet, Realism, Siluetter, 

Färger, Dataspel, Datorspel 

 

Johan Aronson, b06johar DSUG – examensarbete VT2009 
Handledare: Birgitta Johansson 

3



 

Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1. Syfte .............................................................................................................................. 5 
1.2. Mål och problemformulering .................................................................................... 6 
1.3. Metod ............................................................................................................................ 7 
1.4. Avgränsningar.............................................................................................................. 8 
1.5. Rapportens disposition............................................................................................... 9 

2. Bakgrund .......................................................................................................................... 10 
2.1. Bakgrund till Fires of Athelen................................................................................ 10 
2.2. Siluetter och färger ................................................................................................... 13 
2.3. Vad är realism i dataspel? ....................................................................................... 14 
2.4. Problem med realism kontra tydlighet .................................................................. 16 
2.5. Tydlighet i andra liknande spel – World of Warcraft ................................................... 18 
2.6. Tydlighet i andra liknande spel – Dark Age of Camelot............................................... 19 

3. Analys av kunskapsprocessen ..................................................................................... 21 
3.1. Förarbete ..................................................................................................................... 21 
3.2. Arbetsprocess............................................................................................................. 22 
3.3. Royal Guard och Legionary of Shentarn .............................................................. 23 
3.4. Jämförelse med andra spel ...................................................................................... 26 
3.5. Problem med tydlighet ............................................................................................. 27 

4. Diskussion......................................................................................................................... 29 
4.1. Resultat ....................................................................................................................... 31 

5. Källförteckning ............................................................................................................... 33 
5.1. Litteratur ..................................................................................................................... 33 
5.2. Examensarbeten......................................................................................................... 33 
5.3. Program....................................................................................................................... 34 
5.4. Spel .............................................................................................................................. 34 

 

 

Bilagor 

Verk A1-A46 Illustrationer i färg 

Johan Aronson, b06johar DSUG – examensarbete VT2009 
Handledare: Birgitta Johansson 

4



 

1. Inledning 

 

1.1. Syfte 

 

I den här uppsatsen har jag reflekterat över ett arbete jag gjort till en dataspelsidé 

vid namn Fires of Athelen. Arbetet har bestått i att jag har ritat 46 

konceptteckningar som beskriver utseendet för olika roller som en spelare kan ta på 

sig i spelet.  

 

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av att teckna och rita, och jag har 

länge funnit koncepttecknande speciellt intressant. Jag hade också ritat olika 

illustrationer och koncept till Fires of Athelen på fritiden under ungefär två års tid 

när arbetet med den här uppsatsen började, och jag tyckte då att det här 

examensarbetet skulle vara ett bra tillfälle för att kunna arbeta med detta på heltid. 

 

Fires of Athelen är ett spel där spelare kan tävla mot varandra i lag, och i alla 

tävlingar är det förstås viktigt att man kan skilja på motståndare och lagkamrater. 

Därför har min fokus med arbetet varit att undersöka hur karaktärer och typer av 

karaktärer kan designas för att bli tydliga och urskiljbara. 

 

Jag har inte arbetat ensam med designen utan har samarbetat med en bekant vid 

namn Ian Caple som står bakom själva spelidén. Under arbetets gång har Caple och 

jag kontinuerligt haft kontakt och diskuterat designen. Caple har fungerat som en 

Art Director och han har haft sista ordet och godkänt allt färdigt arbete. Jag har 

därför inte ritat karaktärerna fritt efter eget huvud utan det har mycket handlat om 

att försöka fånga Caples idé och få den på papper, tillsammans med alla de tillägg 

till designen jag själv kunnat bidra med. 
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1.2. Mål och problemformulering 

 

Det är viktigt att spel är tydliga så att spelare inte tappar överblicken över vad som 

sker på skärmen. Fires of Athelen är tänkt som ett spel med både samarbets- och 

tävlingselement. Det är därför viktigt att spelaren lätt kan se skillnad på med- och 

motspelare. Därför har ett av mina mål varit att göra det tydligt vilka karaktärer 

som hör till vilket lag, detta genom användandet av karaktärernas siluett, färger och 

andra designelement såsom detaljer i klädsel och utrustning. Att karaktärerna är 

distinkta är viktigt inte bara för tydligheten utan också för att ge spelet en mer 

tilltalande och sammanhållen stil. Teckningarna skall också gå att använda som 

hjälp för modellerare och texturerare för att återskapa karaktärerna som färdiga 3d-

modeller. Därför har det varit viktigt att rita alla karaktärer i en pose som 

underlättar vid modellering (Green, 2006), samt att rita ut alla detaljer och göra det 

tydligt vilka material som exempelvis kläder och utrustning består av. 

 

Det är inte specifika karaktärer med personligheter, unika utseenden och 

kännetecken som jag har ritat utan olika roller eller yrken som den tänkte spelaren 

kan inträda i, i spelet. Det är att ta fram den övergripande designen och 

kännetecknen för dessa olika roller – hädan efter kallade klasser – som arbetet 

främst har handlat om. Om spelaren, till exempel, väljer att spela som en soldat i 

det ena laget så kommer hans representation i spelet att skilja sig från om han 

istället hade valt en tjuv från det andra laget som spelkaraktär. Mitt mål har varit 

att designa dessa klasser så att det finns likheter dem emellan där det skall finnas 

likheter, och olikheter där det är viktigt att kunna skilja dem från varandra. 

 

Den grafiska stilen för Fires of Athelen är tänkt som en realistisk stil. Att definiera 

vad som är realism är inte helt lätt, speciellt när man talar om det i samband med 

ett spel som utspelar sig i en fantasy-värld med magi och overkliga varelser. Det 

jag menar med realism är att världen, trots de orealistiska inslagen, ändå skall 

kännas trovärdig. Med realism och trovärdighet menar jag sådant som att 

proportionerna skall ligga nära verkligheten, att rustningar och vapen skall vara 

baserade på verkliga förlagor och se ut att faktiskt fungera och vara praktiska i 

verkligheten. Detta betyder dock att det blir svårare att göra olika klasser distinkta 
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och tydliga. Stora spikar på axlarna vore till exempel något skulle ge en väldigt 

tydlig siluett, men sådant är inte speciellt praktiskt, det är inte någonting som 

soldater i verkligheten har använt. 

 

Detta motsatsförhållande mellan tydlighet och strävan efter realism ligger som 

grund för min problemformulering. Ju högre kraven på realism är, desto svårare blir 

det att använda överdrivna proportioner och fantasifulla färgteman för att göra 

klasser tydliga och distinkta. Detta problem leder till min frågeställning: 

 

Hur kan jag använda siluett, färg och detaljer i klädsel för att designa 

dataspelskaraktärer så att de får tydliga och distinkta utseenden och lätt går att 

identifiera som med- eller motståndare, trots höga krav på realism och 

trovärdighet? 

 

Utöver detta har jag också haft som personligt mål att utveckla mina färdigheter i 

teckning och karaktärsdesign, samt att utöka mina tekniska kunskaper i Photoshop 

(Adobe Systems Incorporated, 2005) som är det program jag har använt för att rita 

teckningarna. 

 

 

1.3. Metod 

 

Den metod jag har använt för att besvara frågeställningen är att analysera och 

reflektera över dels min arbetsprocess och samarbetet med Caple, och dels 

resultatet av arbetet. Som grund för analysen ligger jämförelser med liknande spel 

inom samma genre och andra konceptillustratörer och karaktärsdesigners tankar om 

hur tydliga, igenkännbara karaktärer uppnås. 
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För de flesta av klasserna som ritas under arbetet har det sedan tidigare funnits en 

grundläggande design färdig, i form av anteckningar av Caple och 

konceptteckningar som jag har ritat under tidigare arbete med samma spelidé. 

Dessa teckningar har dock varit mer av stämningssättande typ och inte visat upp 

klasserna i den detaljrikedom som behövs för att andra grafiker, modellerare och 

texturerare, skall kunna använda dem som referens att arbeta utifrån. Mitt arbete 

har därför främst handlat om att renodla designen och förtydliga det viktiga hos 

varje klass. 

 

Mitt arbete har varit upplagt så att jag först har ritat enklare förslag på klassens 

utseende, utan färgläggning eller finare detaljer, och visat upp dessa för Caple som 

antingen godkänt designen eller påpekat vad som behövts ändras. Därefter har jag 

gjort de eventuella ändringar i designen som krävts och färglagt, lagt till detaljer 

och textur i materialen. Denna process har sedan uppretats för varje klass. Slutligen 

har jag sedan analyserat arbetet och resonerat kring resultatet. 

 

1.4. Avgränsningar 

 

I Fires of Athelen finns det egentligen arton olika klasser, och min första plan var 

att rita konceptteckningar för alla dessa. Men på grund av tidsskäl bestämde jag 

mig för att begränsa arbetet till tio av klasserna. 

 

När man ritar referensbilder att använda vid modellering brukar man ofta göra 

bilder framifrån, bakifrån och från sidan (Green, 2006). Jag har dock begränsat mig 

till bara framifrån och bakifrån. Också här är det tidsbegränsningar som är orsaken. 

Utöver att det skulle bli femtio procent fler bilder att rita så måste en bild från 

sidan ritas om från grunden medan det för en bild bakifrån ofta går att återanvända 

material från bilden framifrån. Ett par byxor har som exempel samma siluett 

framifrån som bakifrån. 
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I analysen av kunskapsprocessen har jag begränsat mig till att ta upp endast ett 

urval av de klasser jag har ritat, detta för att undvika upprepningar då 

arbetsprocessen varit snarlik för många av klasserna. 

 

 

1.5. Rapportens disposition 

 

Jag har lagt upp rapporten på så sätt att jag först ger en övergripande bakgrund till 

Fires of Athelen för att sedan försöka hitta svar på min frågeställning. I analysen av 

kunskapsprocessen har jag därefter beskrivit min arbetsprocess och analyserat 

resultatet. Slutligen har jag sedan i diskussionskapitlet diskuterat resultatet på ett 

övergripande plan och lagt fram förslag på förbättringar. 
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2. Bakgrund 

 

2.1. Bakgrund till Fires of Athelen 

 

I det här avsnittet beskriver jag kortfattat spelet Fires of Athelen och de karaktärer 

som mitt verk omfattar. Detta för att den som läser rapporten lättare skall kunna 

följa med i beskrivningen av arbetsprocessen och förstå de olika termer jag 

använder där. Bakgrundsmaterialet är skapat av Caple och jag har använt det som 

utgångspunkt och som ramverk för de konceptteckningar jag ritat. 

 

Fires of Athelen är ett koncept på ett så kallat Massive Multiplayer Online-spel 

(förkortat MMO). Det är en typ av spel där hundratals spelare kan spela 

tillsammans i en bestående spelvärld, som finns kvar och fortsätter utvecklas även 

om enskilda spelare stänger av spelet. Spelet utspelar sig i en fantasy-värld som i 

många avseenden påminner om europeisk medeltid. Handlingen i spelet kretsar 

kring ett krig mellan två fiktiva länder, Athelen och Shentarn, och som spelare får 

man välja vilket av lagen man vill kämpa för. 

 

Istället för att automatiskt tilldelas en hjältekaraktär eller välja mellan ett antal 

färdigbestämda får spelare skapa sina egna karaktärer från grunden. Utöver sådant 

som kön och utseende för sin karaktär får spelarna också välja vilken så kallad ras 

(eng. race) de vill tillhöra. Det finns totalt åtta olika raser att välja mellan, fyra för 

vart och ett av de två länderna man kan välja att spela för. Varje ras har en 

motsvarighet på motståndarsidan, det finns till exempel en människoras på bägge 

sidorna. Väljer man Athelen som land får man välja mellan människa, fey, elinaer 

och forest troll, som spelare i Shentarn står valet mellan människa, anefey, dei shi 

och cave troll. 

 

Människorna i de bägge länderna är i stort sett likadana. Den enda skillnaden 

utseendemässigt är att de i Shentarn har något blekare hud och överlag ljusare hår, 

samt hårdare och mer väderbitna ansiktsdrag. Människorna klär sig i löst sittande 

kläder och rustningar med enkla eller inga ornament och mönster. Fey och anefey 
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påminner om de alver som ofta återfinns i fantasy-litteratur och –spel, till exempel i 

The Fellowship of the Ring (Tolkien, 1954) och i spelet Warcraft II: Tides of 

Darkness (Blizzard Entertainment, 1995). Fey är kortare än människor, och har 

slankare kroppsbyggnad och längre ben proportionellt sett. Anefey är Shentarns 

motsvarighet och de enda yttre skillnaderna är att anefey har blekare hud och 

mörkare ögon och hår. Dessa två raser bär åtsittande kläder för att deras slanka 

fysik tydligt skall synas, och deras kläder är också fulla med sirliga ornament och 

mönster. Elinaer är ännu mindre till växten än vad fey är och har mer barnsliga 

proportioner med oproportionerligt stora huvuden. De har svagt guldfärgad hud, 

gyllenblont hår och bruna ögon. Dei Shi är en förvriden version av elinaer och har 

samma kroppsbyggnad överlag, men deras hud är täckt av mörkröda fläckar och 

taggar, horn och klor växer från deras kroppar. De har svart hår och gula ögon. 

Forest troll är halvannan gång längre än en människa och är muskulöst byggda med 

stora bröstkorgar, långa armar och korta ben. Deras hud är läderartad och täckt med 

mossa och lavar. De har lång näsa, långa öron, mörka ögon och vassa, oordnade 

tänder. Cave troll ser likadana ut förutom att deras hud är mörkare och att det växer 

svampar och röd lav på dem. Trollens kläder och utrustning består på sin höjd av 

ett höftskynke och enstaka metallskydd. Se figur 1 för bilder på raserna. 
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Figur 1. De olika raserna i Fires of Athelen. 

 

Ett annat val som spelaren ställs inför är att välja vilket yrke eller vilken roll hon 

vill att hennes karaktär skall uppfylla i spelet. Dessa roller – klasser – är sådant 

som krigare, spion, jägare eller präst. De klasser jag har arbetat med under det här 

arbetet är, för Athelen: Royal Guard, Knight of the Storm, Pathfinder of Veros, 

Talan Revenge Mercenary och Thief of Leox. För Shentarn: Legionary of Shentarn, 

Dread Knight of Valrik, Shadowstalker, Forsaken och Shrouded Web. 

 

Royal Guards och Legionaries of Shentarn är soldatklasser, den första är en 

väldrillad högvakt medan den senare består av härdade veteraner. Knights of the 

Storm och Dread Knights of Valrik är bägge religiösa riddarordnar, där de 

förstnämnda har heder och rättvisa som ledord medan de senare dyrkar en dödsgud 

och viger sina liv åt att spilla så mycket blod som möjligt. Pathfinders of Veros är 

jägare och Shadowstalkers är hjärntvättade lönnmördare, men de uppfyller samma 

roller. Talan Revenge Mercenaries och The Forsaken balanserar på gränsen mellan 

att vara chocktrupper och psykotiska galningar. Thieves of Leox och The Shrouded 

Web fungerar som spioner.  
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2.2. Siluetter och färger 

 

Mitt mål har varit att skapa klasser som är tydliga och lätta att känna igen. 

Eftersom Fires of Athelen är ett spel där spelare från två lag kan tävla mot varandra 

har jag ansett det vara viktigt att spelare lätt kan skilja mellan vän och fiende. 

Målet har varit att en spelare som får se en klass direkt skall kunna placera denne i 

rätt lag. För att lyckas med detta har jag använt mig av siluett, färg och olika 

mindre detaljer i klädsel.  

 

Siluetten kan beskrivas som en karaktär eller figurs skugga (Seegmiller, 2004) eller 

som den ser ut i starkt motljus (Isbister, 2006). Den form som figuren har om alla 

detaljer innanför konturerna tas bort. En karaktärs siluett är ett viktigt verktyg för 

att göra en karaktär igenkänningsbar (Helgeson, 2008). På avstånd där detaljer inte 

syns eller i ljusförhållanden där färger förvrängs eller blir svåra går det inte att 

känna igen spelkaraktär på färgen. Det är då bara siluetten som kan användas för att 

identifiera karaktären. Användandet av färgteman är också ett kraftfullt sätt att 

skapa tydliga kännetecken. På samma sätt som två fotbollslag som möts har olika 

färger på sina kläder för att det lätt skall gå att se vilken spelare som hör till vilket 

lag. Att ge olika lagen i ett spel olika färgteman och låta dessa färgteman gå igen i 

de klasser och karaktärer som ingår lagen går det att göra klassernas lagtillhörighet 

tydlig och lätt att känna igen. 

 

Med detaljer i klädsel menar jag mindre detaljer som varken påverkar klassens 

siluett eller färgtema, till exempel att jag har designat klasserna från laget Shentarn 

så att det oftare har nitar på sina rustningar än vad klasserna från laget Athelen har. 
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2.3. Vad är realism i dataspel? 

 

Jag har försökt att designa karaktärer som är tydliga och distinkta. Karaktärer som 

lätt går att känna igen och där det lätt går att se vilka som hör till samma lag och 

vilka som är fiender. Samtidigt har jag varit tvungen att hålla mig till en realistisk 

grafisk stil vilket har begränsat vilka utsvävningar jag har kunnat göra i designen. 

Det vill säga, alla de designval jag gjort måste uppfattas som realistiska och 

trovärdiga i spelvärlden. 

 

För att kunna analysera resultatet av mitt arbete har jag först och främst behövt 

bestämma mig för vad jag menar med att karaktärernas grafiska design skall följa 

en realistisk stil. Fires of Athelen är ett fantasy-spel med många orealistiska inslag 

såsom magi och sagoväsen. Hur kan en fantasivarelse som ett troll vara realistisk 

när den per definition är overklig? Richard Wages, Stefan M. Grünvogel och Benno 

Grützmacher frågar sig detsamma i uppsatsen How Realistic Is Realism? 

Considerations of the Aesthetics of Computer Games (Rauterberg, 2004): 

 

”What have players and marketing department in mind when they 

are speaking of computer games being realistic? Surely they do 

think of the quality of the audio and visual presentation, the 

simulation of physical properties but also of the behaviour of non 

player characters which should act naturally or like ‘being real’. 

But can a fire-breathing dragon really be ‘realistic’ when there is 

of course no counterpart in nature?” (Rauterberg, 2004). 

 

Ett troll eller en drake kan förstås aldrig bli realistiska eller verklighetstrogna 

eftersom de inte existerar i verkligheten. En soldat från det påhittade landet Athelen 

kan inte heller bli helt realistisk eftersom varken soldaten eller landet finns på 

riktigt. Däremot kan trollet, draken eller soldaten beroende på hur de framställs 

framstå som mer eller mindre realistiska och trovärdiga. Med realism menar jag det 

som Wages, Grünvogel och Grützmacher nämner; kvaliteten på den visuella 

presentationen och simuleringen av fysiska egenskaper. 
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Om soldaten bär en rustning av metall som ser ut att väga tvåhundra kilo kommer 

han att uppfattas som mindre realistisk eftersom det är för tungt för att en människa 

skall kunna bära det – simulationen av rustningen och soldatens fysiska egenskaper 

skiljer sig från verklighetens fysiska egenskaper. 

 

Om soldaten i spelet presenteras visuellt med orimliga proportioner såsom ett 

huvud lika stort som resten av hans kropp kommer han också att uppfattas som 

mindre realistisk eftersom simuleringen av den mänskliga kroppens egenskaper och 

proportioner skiljer sig från den verklighet vi är vana vid. Om han presenteras i 

stiliserad, tecknad stil är det den visuella representationen som skiljer sig från 

verkligheten och som gör att han uppfattas som orealistisk.  

 

 

Figur 2. Karaktärer från Castle Crashers (The Behemoth & Microsoft, 2008) (till 

vänster), World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) (i mitten) och Elder 

Scrolls IV: Oblivion (Bethesda Softworks, 2006) (till höger). 

 

Bilderna ovan (figur 2) visar karaktärer från tre olika spel. De föreställer alla 

människor i riddarutstyrsel, men de uppfattas som olika realistiska. Bilden till 

vänster kommer från Castle Crashers (The Behemoth, 2008) och karaktären är 

framställd i en väldigt stiliserad stil. Proportionerna är förvrängda, konturerna är 

ifyllda med svart och färgläggningen består av enstaka färger. Sättet som 

karaktären är presenterad visuellt skiljer sig markant från hur människor ser ut i 

verkligheten, och den uppfattas därför som klart orealistisk. 
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Karaktären i mitten är från World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och 

är framställd i en stil som är en blandning mellan realism och orealism. Karaktären 

har till stor del realistiska proportioner även om de har överdrivits något, men hans 

vapen och rustning vore otympliga och opraktiska i verkligheten. Men bilden 

framstår ändå klart som mer realistisk än karaktären till vänster. 

 

Bilden till höger visar en karaktär från Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda 

Softworks, 2006). Karaktären har realistiska proportioner och hans utrustning ger 

intrycket av att den hade varit praktisk och fungerande även i verkligheten. De syns 

att det inte är en verklig människa som är avbildad, men jämfört med de två andra 

karaktärerna så framstår karaktären på bilden till höger som långt mer realistisk. 

 

Det är den typ av realism som karaktären från Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda 

Softworks, 2006) är avbildad i som jag har försökt hålla mig till, där både den 

visuella presentationen och simuleringen av fysiska egenskaper ligger nära 

verkligheten. Där karaktärernas proportioner och den grafiska stil med vilken de 

avbildas får den att upplevas som realistiska, och där karaktärerna och deras 

utrustnings fysiska egenskaper ger intrycket av att fungera i verkligheten. 

 

 

2.4. Problem med realism kontra tydlighet 

 

Att hålla sig till en realistisk stil gör det dock svårare att göra karaktärerna tydliga. 

Utan krav på realism är det lättare att till exempel överdriva proportioner och 

kroppsform. Om designen inte begränsas av att den måste se ut att fungera i 

verkligheten är det enklare att lägga till detaljer och former för att öka tydligheten 

och för att göra siluetten unik och distinkt. För ett spel med lägre krav på realism 

hade jag kunnat låta alla klasser i ett av lagen få stora axelskydd eller en hjälm med 

ett distinkt utseende, och låta det vara ett genomgående karaktäriserande drag för 

det laget. Men medan stora axelskydd och hjälmar fungerar för soldatklasser är de 

inte praktiska för spion- och lönnmördarklasserna vars roller kräver att de är 

smidiga och lättrörliga, så att ge dem stora axelskydd hade gått emot kravet på 
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realism och trovärdighet – den som i verkligheten behöver vara smidig och 

lättrörlig skulle inte sätta på sig ett par stora, otympliga axelskydd. 

 

Ryoichi Hasegawa påpekar problemet med realism kontra tydliga siluetter i Better 

game characters by design (Isbister, 2006): 

 

“That’s why I often mention fighting games as an example that 

is easy to understand. There are about 12-16 characters, and 

you need to be able to distinguish between them all. /…/ So, for 

example, we make characters that punch with studded gloves, 

have spiked bracelets, carry a Buddhist rosary made with huge 

beads, or have a giant sword, and they are easily recognizable 

by just their silhouette. /…/ But lately, realism has become 

mainstream for games. For example, you can’t make a very 

distinctive character silhouette for a game like Metal Gear Solid 

3 (Konami 2004).” (Isbister, 2006) 

 

Samma problem gäller också för färger. I bakgrundshistorien till Fires of Athelen 

som jag fått av Caple beskrivs klassen Royal Guard från laget Athelen med ljusblå 

uniform, men i samma lag finns också en jägarklass. Jägarklassens roll är att kunna 

hålla sig gömd i skog och natur och för att smälta in måste de därför vara klädda i 

färger som grönt och brunt. Att bära ljusblått tillsammans med skogskamouflage 

fungerar inte i verkligheten, det skulle direkt avslöja den som försöker gömma sig. 

Så utrymmet att använda färger för att öka tydligheten begränsas också av kravet på 

realism. 

 

Detsamma gäller också för mindre detaljer. Ju striktare kraven på realism är, desto 

mindre och mer subtila blir de verktyg som kan användas – däribland siluetter och 

färger – för att göra klasserna tydliga. Verktygen blir inte helt obrukbara, men de 

måste användas inom ramarna för vad som uppfattas som realistiskt och trovärdigt. 
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2.5. Tydlighet i andra liknande spel – World of Warcraft 

 

World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) är liksom Fires of Athelen ett 

MMO-spel där spelarna kan tävla mot varandra uppdelade på två olika lag. World 

of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) har generellt sett inga problem med att 

få karaktärer från de olika lagen att skilja sig från varandra. Spelet har inga höga 

krav på realism, stilen är tecknad och proportionerna är överdrivna. Spelarna är 

uppdelade i två lag, kallade The Alliance och The Horde, och i varje lag finns fyra 

raser, fem för spelare som har tillägget World of Warcraft: The Burning Crusade 

(Blizzard Entertainment, 2007). Raserna är unika för sitt lag och de har alla väldigt 

olika och distinkta kroppsformer. Så om spelaren väl har lärt sig vilken ras som hör 

till vilket lag kan hon sedan direkt se vilken sida en karaktär hör till, även om hon 

bara får se en skymt av siluetten. 

 

Tydliga färgscheman saknas dock. Spelet har en väldigt färgglad stil och alla färger 

återfinns i bägge lagen. På sådant som arkitektur och datorstyrda karaktärer kan 

man se att lagen har egna färgscheman, men på de spelarstyrda karaktärerna är 

färgerna blandade. 

 

Det finns dock en del utrustning som spelarna kan ha på sina karaktärer som 

återfinns på bägge sidor. I vissa fall är de olika raserna så olika att det ändå är lätt 

att känna igen vilken sida en karaktär hör till, men i de fall där karaktärerna är av 

liknande raser kan det bli svårare att se skillnad, se figur 3.  
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Figur 3. Olika karaktärer från World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) 

och World of Warcraft: The Burning Crusade (Blizzard Entertainment, 2007). 

 

 

2.6. Tydlighet i andra liknande spel – Dark Age of Camelot 

 

Dark Age of Camelot (Mythic Entertainment, 2001) är också det ett MMO-spel där 

spelarna kan tävla mot varandra uppdelade i olika lag, men har jämfört med World 

of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) en högre nivå av realism. 

Proportionerna är inte överdrivna på samma sätt, och de samma gäller färgerna som 

ligger närmare verkligheten. Spelet är uppdelat i tre olika lag, kallade Albion, 

Hibernia och Midgard, och varje lag består av fyra olika raser, eller upp till sju 

olika med tilläggen Shrouded Isles (Mythic Entertainment, 2002), Trials of Atlantis 

(Mythic Entertainment, 2003) och Labyrinth of the Minotaur (Mythic 

Entertainment, 2006). Liksom i World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) 

är raserna unika för varje lag, undantaget människor och minotaurer som återfinns i 

alla lagen. 
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Att raserna är olika gör att det blir enkelt att se vilket lag en karaktär hör till. Det 

finns också vissa drag och kännetecken som går igen för de olika lagen. Karaktärer 

från laget Midgard har till exempel spetsiga hjälmar medan de från Hibernia har 

rundande och de från Albion antingen har rundade eller heltäckande riddarhjälmar. 

I senare exapansioner till spelet har det dock introducerats rustningar som ser 

likadana ut för alla lag, vilket kan försvåra igenkänning för raser som återfinns i 

alla lagen, såsom människor eller minotaurer. Se figur 4. 

 

Färgscheman för de olika lagen finns till viss del, men det är mest i omgivningar 

och datorstyrda karaktärer. Spelarna själva kan färga sina karaktärers kläder i vilka 

färger de vill. 

 

 

Figur 4. Olika karaktärer från Dark Age of Camelot (Mythic Entertainment, 2001) 

och dess tillägg. 
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3. Analys av kunskapsprocessen 

 

3.1. Förarbete 

 

Eftersom teckningarna också skall kunna användas som förlaga vid modellering är 

det av vikt att proportionerna och anatomin är korrekta eftersom misstag annars 

kommer att överföras till 3d-modellerna (Gahan, 2008). Därför ritade jag först 

manliga och kvinnliga versioner av de olika raserna utan några kläder eller andra 

attribut, och såg till att proportionerna blev så naturtrogna som möjligt. Dessa 

”mallar” har ritats i neutrala poser med armarna ut från kroppen för att göra dem 

lätta för modellerare att använda (Green, 2006). Mallarna har jag sedan använt som 

grund för de olika klasskoncepten. Jag har alltså i princip klätt dem i kläder, 

rustning och andra detaljer. Detta har inneburit att jag inte behövt tänka på anatomi 

och proportioner, som ändå varit desamma för alla klasser av samma kön och ras, 

utan kunnat fokusera på det som gjort varje klass unik.  

 

För utformningen av raserna hade jag tydliga riktlinjer från Caple och från de 

konceptteckningar jag tidigare gjort för samma projekt. De förändringar jag gjorde 

var att jag förenklade designen för dei shi något, på de tidigare teckningarna var 

deras kroppar täckta med svarta ådror men jag tog bort dem eftersom jag tyckte att 

det gjorde dem för plottriga. Jag lade även till rödaktiga lavar på cave troll då jag 

hade en tanke om att låta rött vara en genomgående färg för Shentarn. Jag gav först 

människorna från Shentarn ett mer sydeuropeiskt utseende eftersom deras land låg 

längre söderut i spelvärlden, men Caples vision för dem var ett mer skandinaviskt 

utseende så jag ändrade dem. 
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3.2. Arbetsprocess 

 

Innan jag började arbetet hade jag tänkt mig att arbetet till största delen skulle 

bestå av självständigt arbete, men för att kunna producera det material som 

behövdes för spelet visade det sig snart att det behövdes ett större samarbete med 

Caple. De första klasserna jag gjorde var Royal Guard och Legionary of Shentarn, 

men min uppfattning om klasserna stämde inte överens med Caples, och det 

behövdes ett par omritningar innan bilderna blev godkända.  

 

Att rita om bilder innebär en hel del bortkastad tid, så för att minimera risken att 

förlora tid i onödan lade jag om arbetet. Jag började varje bild med att göra en 

snabb, enkel gråskaleversion och visade upp denna för Caple så att jag tidigt kunde 

få veta om jag var på rätt spår eller inte. Sedan gjorde jag eventuella ändringar, 

snyggade upp bilden, färglade och lade till detaljer. Liknande arbetsmetoder 

beskrivs av Daarken i Digital art masters (Greenway & Olsthoorn, 2007). Inför 

varje bild ställde jag också frågor till Caple om hans vision för klassen tills jag fått 

en så klar bild som möjligt av hur den skulle se ut. 

 

För senare bilder har jag också kunnat återanvända mycket material från de tidigare 

bilderna. När jag väl hade gjort några olika stövlar, armskydd och byxor kunde jag 

sedan återanvända dessa till nya bilder, eventuellt med något tillägg eller några 

ändringar. 
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3.3. Royal Guard och Legionary of Shentarn 

 

Royal Guard och Legionary of Shentarn är de renodlade soldatklasserna. De är de 

som utgör stommen i Athelen och Shentarns arméer. Deras roll är tungt infanteri 

som strider i närkamp, och därför är de tungt bepansrade. Den bild av klasserna 

som jag utgick från var att Royal Guard var en väldisciplinerad högvakt med 

symmetri och ordning som ledord för designen, medan Legionary of Shentarn 

bestod av härdade veteraner för vilka effektivitet i strid var det viktigaste medan 

sådant som en välputsad rustning och räta led var underordnat. Shentarn är också 

det ”onda laget”, även om det var viktigt att visa att det fortfarande var människor 

och inte någon slags monster. För att ge Legionary of Shentarn-klassen en elakare 

framtoning bär karaktärer från den klassen på troféer tagna från besegrade 

motståndare, i form av avskurna öron och skalpar. 

 

De första versionerna av klasserna jag ritade var i stor sett likadana, de bar bägge 

samma typ av rustning och samma typ av tunika över rustningen. Det som skiljde 

dem åt var främst färgen, Royal Guards tunikor var ljusblå medan Legionary of 

Shentarns var hälften svarta och hälften röda och deras ringbrynja hade en mörkare 

ton. Skillnaderna i övrigt var små detaljer som att Legionary of Shentarn hade ett 

litet extra axelskydd på ena armen, en dolk i bältet och ett knivblad på ena handen. 

Den enda egentliga skillnaden i siluett var att de hade olika hjälmar. Jag insåg att 

det behövdes någonting som gav klasserna olika siluetter, och någonting som kunde 

fungera som genomgående tema både för klassen och för laget – och det fick bli 

hjälmarna. Royal Guard fick koniska hjälmar, avsmalnande uppåt, för att ge dem ett 

längre och smäckrare utseende. Deras hjälmar är öppna framtill så att ansiktet syns 

på dem som bär dem. Legionary of Shentarn fick runda hjälmar med skydd för ögon 

och näsa. Detta för att ge dem ett mer hotfullt utseende, eftersom delvis dolda 

ansikten ser otäckare och mer ondskefulla ut (Gyllström, 2007). Deras hjälmar 

påminner om vikingatida hjälmar vilket var medvetet eftersom Caple berättat att 

Shentarn skulle ha en skandinavisk känsla över sig.  
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De första fey- och anefey-versionerna bar liknande rustningar som de mänskliga 

versionerna. Skillnaderna var att dessa bar mer åtsittande rustningar för att deras 

smäckrare fysik skulle synas tydligare. De hade kortare vapenrockar och 

annorlunda tunikor för att visa upp deras långa ben, vilka också är ett tydligt 

kännetecken för fey och anefey. Fey-Royal Guard fick också ännu ljusare brynja än 

sin mänskliga motsvarighet, och anefey-Legionary of Shentarn fick ännu mörkare, 

för att visa att de är varandras motsatser. Bägge fick också mer ornamenterade 

rustningar, med sirliga mönster ingraverat på läderdetaljerna.  

 

När jag var klar med de första versionerna av Royal Guard och Legionary of 

Shentarn ansåg jag att de hade blivit alldeles för lika. Vid en snabb anblick var det 

bara färgen på tunikan och formen på hjälmen som skiljde dem åt. Så jag insåg att 

jag skulle behöva göra om dem. När jag visade de första versionerna för Caple 

tyckte han också att de var för lätt bepansrade. Jag hade ritat dem i ringbrynja med 

läderskydd på armar och ben, Caple ville att de skulle ha fler metallskydd och bära 

ett metallharnesk under tunikan. 

 

När jag sedan började omarbeta koncepten började jag med att byta ut alla 

läderskydd mot metallskydd. Jag bytte också ut Royal Guards ringbrynja mot 

fjällbrynja, och deras tunika mot den smalare variant jag tidigare hade använt för 

fey-versionen. Men den största ändringen var att lägga till nya metallskydd på axlar 

och höfter. Att lägga till fler metallskydd gav mig större möjligheter att ge de 

bägge klasserna mer olika utseende. Royal Guard fick symmetriska skydd – 

likadana på båda sidorna av kroppen. Skydden fick ett enkelt utseende, men ändå 

med vissa mjuka linjer för att visa att de inte bara var till för försvar utan också för 

utseendets skull. Legionary of Shentarn fick däremot bara skydd på ena axeln, och 

skydden bestod av enkla metallplåtar som spänts fast med remmar. Tanken var att 

för Legionary of Shentarn så spelar utseendet ingen roll, utan det är 

funktionaliteten som är det viktiga. Genom att bara bära skydd på den sida de 

vänder mot fienden blir deras rustning lättare, och den obepansrade armen blir mer 

lättrörlig. Framför allt gör detta att klassernas siluetter blir mer tydligt olika. Se 

bilagorna A1, A2, A6 och A7. 
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Caple hade också synpunkter på fey- och aneyfey-versionerna. Jag hade föreställt 

mig dem som i princip likadant utrustade som sina mänskliga motsvarigheter, med 

endast mindre detaljer och utformning på rustningen för att visa rastillhörighet. 

Men Caples vision var mer olika raser och kulturer som samlats under samma 

flagga. Som hjälp för att få till rätt utseende på fey- och anefey-soldaterna skickade 

Caple mig referensbilder på rustningar från filmer och konstverk för att förtydliga 

sin vision. Med dessa bilder som utgångspunkt och referens ritade jag sedan nya 

versioner på fey- och anefey-versionerna av klasserna. 

 

Den nya fey-Royal Guard fick nu en rustning av flätade metallremsor varvat med 

fjällpansar, med de större ytorna täckta av sirliga mönster. Den blåa tunikan byttes 

också ut mot en mantel i samma färg. I och med att färgkombinationen av silver 

och blått, metallrustningen och den kännetecknande spetsiga hjälmen fortfarande 

fanns kvar var det fortfarande lätt att se att fey-versionen hörde till samma klass 

som den mänskliga. 

 

Den nya versionen av anefey-Legionary of Shentarn blev omgjord från grunden. 

Caple ville ha ett utseende som skulle se krigiskt och smidigt ut, och jag ville också 

att det skulle se mörkt och illvilligt ut för att spegla anefeys natur. Resultatet blev 

ett mörkt fjällpansar och ovanpå det mörka metallskydd, vassa och spetsiga till 

formen, lagda omlott. Istället för hjälm ville Caple ha en slags kombination av en 

krona och en ansiktsmask. För att försöka hålla kvar vid det karaktärsdrag jag gav 

de mänskliga Legionary of Shentarn, en hjälm som skymmer delar av ansiktet, 

försökte jag göra detsamma med kronan. Jag lät den sitta långt ned så att ögonen 

hamnade i skugga, och spetsar löper ned över näsa och kinder. Se bilagorna A3, 

A4, A8 och A9. 

 

För de mänskliga versionerna är rustningen densamma för både manliga och 

kvinnliga karaktärer. För fey och anefey ville dock Caple att kvinnornas hjälmar 

och kronor skulle se mer feminina ut, vilket jag löste genom att göra dem mer 

öppna så att mer av ansiktena syntes. 
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Slutligen gjorde jag sedan trollversionerna. Forest toll för Royal Guard och cave 

troll för Legionary of Shentarn. För trollen gäller att de saknar kunskapen att 

tillverka egna rustningar utan får dem av sina mänskliga allierade. De skulle heller 

inte bära heltäckande rustning eller kläder utan bara enskilda rustningsplåtar här 

och var på kroppen. 

 

Jag försökte trots detta få med några av karaktärsdragen från de respektive 

klasserna också för trollen. För Royal Guard-trollet lät jag rustningsplattorna 

påminna om människornas rustningar med rundade former. Trollet bär ingen hjälm 

så att ansiktet syns. För Legionary of Shentarn-trollet däremot är rustningsbitarna 

kantigare och passformen är sämre. Det är liksom för de mänskliga Legionary of 

Shentarn-soldaterna viktigare med funktion än att det ser bra ut. Jag gav trollet en 

hjälm som täcker ansiktet och bara har små hål för ögonen för att föra vidare det 

kännetecken jag använt för de andra raserna – ett delvis dolt ansikte. Legionary of 

Shentarn-trollets rustning är också täckt med spikar, och det bär ett halsband 

tillverkad av ben och skallar. Dessa detaljer har som främsta funktion att göra 

trollet mer skräckinjagande, men taggarna gör också att dess siluett blir något 

annorlunda än Royal Guard-trollets. Ytterligare en detalj som skiljer 

trollversionerna åt är att medan Royal Guard-trollets rustning är fastsatt med 

remmar och skärp så är Legionary of Shentarn-trollets rustning fastspikat i dess 

hud. Detta är också en sådan detalj som förmedlar bakgrundshistorien snarare än 

gör dem unika till utseendet. I landet Athelen, där Royal Guard kommer från, är 

trollen högt skattade medan de i Shentarn, där Legionary of Shentarn kommer från, 

enbart ses som levande vapen. Se bilagorna A5 och A 10. 

 

3.4. Jämförelse med andra spel 

 

Vid jämförelse mellan Fires of Athelen och de två andra MMO-spel som jag tog 

upp i bakgrundsavsnittet, World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och 

Dark Age of Camelot (Mythic Entertainment, 2001), tycker jag att den tydligaste 

skillnaden är att de andra spelen har mer eller mindre olika raser i de olika lagen. 

Detta gör att de lag som finns i spelen automatiskt får olika siluetter, och är det 
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bara tillräckligt stor skillnad mellan raserna så går de att se skillnad på även om de 

bär identiska kläder. I Fires of Athelen har varje ras en motsvarighet i 

motståndarlaget som har en exakt likadan siluett, undantaget raserna Elinaer och 

Dei Shi där den sistnämnda har taggar och horn som den förstnämnda saknar. 

Avsaknaden av unika raser är en stor nackdel för tydligheten och innebär att 

skillnaderna i siluett måste göras enbart med hjälp av klädsel och övrig utrustning.  

 

Den tydligaste fördel som Fires of Athelen har gentemot de andra spelen är i mitt 

tycke att kläder och utrustning är unika inte bara för lag utan ofta också för raser. 

Det innebär att två motståndare aldrig kommer att bära samma kläder. I World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och Dark Age of Camelot (Mythic 

Entertainment, 2001) kan det hända att två karaktärer från olika lag bär identiska 

kläder. Det blir ett problem för tydligheten i de fall där karaktärerna är från 

liknande raser eftersom det då inte finns några visuella skillnader mellan 

karaktärerna, varken i siluett, färgpalett eller detaljer. 

 

I de flesta fall är det i World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och Dark 

Age of Camelot (Mythic Entertainment, 2001) tydligare vilket lag en karaktär 

kommer från i och med att lagen till största delen består av unika raser. Men i vissa 

fall kan liknande raser bära liknande kläder, vilket inte kan hända i Fires of 

Athelen. 

 

 

3. 5. Problem med tydlighet 

 

Jag har stött på en del problem med att nå upp till mitt mål – att göra de olika 

klasserna distinkta och att få dem att se ut att höra ihop i olika lag. Vissa saker har 

varit lätta, det har till exempel inte varit några problem att få fey-rasen och 

människorna att skilja sig från varandra. Det är lätt att se om en karaktär är fey 

eller människa. Det som har varit svårare har varit att få de två lagen att skilja sig 

åt. Problemet har varit att det har varit svårt att få in genomgåenden form- och 

designelement inom ramarna för spelets realistiska stil och de riktlinjer för 

klasserna som Caple slagit fast sedan innan. 
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Jag har försökt att använda små och subtila medel eftersom spelets realistiska stil 

inte tillåtit mig att ta ut svängarna speciellt mycket eller lägga till orealistiska 

detaljer. Kravet har alltid funnits på att designen ska se ut att vara funktionell och 

trovärdig. Jag har också behövt hålla mig nära Caples vision för klasserna.  

 

Från början hade jag tanken att låta Shentarn-lagets klasser ha ett mer 

osymmetriskt, kaotiskt och oordnat utseende och Athelen-laget ett strukturerat och 

symmetriskt. Men för vissa klasser behövde det vara tvärt om. En del Shentarn-

klasser är väldigt strikta och symmetriska medan en del Athelen-klasser är väldigt 

osymmetriska. Det har också funnits stora skillnader mellan olika raser inom 

samma lag vilket har gjort det svårare att ge dem ett gemensamt utseende. 

 

En annan idé jag hade var att låta Shentarn-klasserna dölja sina ansikten delvis, för 

att få dem att se lömskare, ondare och mer hotfulla ut (Gyllström, 2007). Det 

fungerade för de flesta klasserna, men vissa behövde visa sina ansikten, samtidigt 

som vissa Athelen-klasser delvis behövde dölja sina ansikten. Det var alltså samma 

problem också där – det har varit svårt att hitta tydliga karaktärsdrag och 

kännetecken som kunnat vara unika för ett lag. Ytterligare en annan idé har varit att 

ge Athelen spetsiga hjälmar och Shentarn runda, på samma sätt som i Dark Age of 

Camelot (Mythic Entertainment, 2001). Detta för att ge lagen igenkännbara 

siluetter; så att spetsig hjälm betyder Athelen och rund hjälm Shentarn. Men alla 

klasser bär inte hjälm, så inte heller det gick det att använda som ett genomgående 

kännetecken. 

 

En annan sak jag gjort är att arbeta med färgpaletten. Shentarn har överlag fått en 

ganska mörk och monokrom färgpalett, med vissa inslag av rött, medan Athelen har 

fått en ljusare och mer färggrann färgpalett. Men även här har det funnits 

restriktioner. Stilen på spelet kräver överlag nedtonade färger och vissa 

överlappningar mellan lagen finns också här. Färger är heller inte detsamma som 

form och siluett, färgerna syns bara bra på nära håll i god belysning. 

 

Min lösning har varit att använda flera olika kännetecken och utmärkande drag som 

överlappar varandra, och ha en suddigare gräns mellan lagens utseenden istället för 
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en skarp. Det är fler Shentarn-klasser än Athelen-klasser som döljer sina ansikten, i 

överlag är Athelen färggladare än Shentarn, och så vidare. Uppdelningen mellan 

designelement och lag gäller inte i alla fall, men de gäller generellt sett. 

 

4. Diskussion 

 

När jag analyserar resultatet som helhet tycker jag att klasserna och lagen inte helt 

har den tydlighet och den igenkännbarhet som jag hade önskat. Även om man 

visserligen ser att klasserna som hör till Shentarn genomgående är mörkare och mer 

monokroma medan klasserna från Athelen är ljusare och mer färgrika. Det 

tydligaste kännetecknet för klasser från Shentarn är att de flesta av dem har helt 

eller delvis dolda ansikten och överlag ser ”ondare” ut, medan Athelen-klasserna 

oftare visar sina ansikten och ser mindre illvilliga ut. 

 

Men det finns undantag, framför allt tycker jag att klassen Talan Revenge 

Mercenary från Athelen sticker ut jämfört med de andra klasserna i samma lag. 

Denna klass bär blodiga kläder och har ord inristade på armarna vilket får dem att 

se onda ut. De har också stripigt hår som delvis döljer deras ansikten vilket som 

sagt annars är ett genomgående drag för Shentarn-klasser. Samtidigt har klassen 

Forsaken från Shentarn kort eller uppsatt hår som visar ansiktet. Här borde jag helt 

klart ha gjort tvärt om med håret, och låtit Forsaken dölja sina ansikten bakom 

stripigt hår och Talan Revenge Mercenary visa sina ansikten mer. 

 

Överlag tycker jag som sagt att färgerna fungerar för att identifiera vilket lag en 

klass hör till, men i efterhand tycker jag att det skulle ha kunnat göras tydligare. 

Jag skulle ha kunnat lägga till röda detaljer på fler av klasserna från Shentarn och 

på så sätt gjort den röda färgen till en tydlig markör för det laget. Jag skulle också 

kunna ha ge klasserna i Athelen en mer sammanhållen färgpalett med ett par 

genomgående färger istället för att låta dem kännetecknas av fler och starkare 

färger i allmänhet. 
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Mitt största misslyckande tycker jag är att klassernas siluetter är så svaga. De 

fungerar visserligen bra för att skilja mellan olika raser – det är lätt att se om en 

karaktär är en människa, en fey eller ett troll genom att bara titta på siluetten, men 

det är mycket svårare att bedöma vilket lag den kommer från. Det finns få detaljer i 

klassernas siluetter som hjälper till att förtydliga vilket lag de tillhör. De som finns 

är att Shentarn oftare har taggiga siluetter och att en del Athelen-klasser har 

konformade hjälmar. 

 

Jag tycker att jag borde ha arbetat mindre med att göra raserna åtskiljbara med 

hjälp av deras siluetter och istället fokuserat på att göra lagen tydligt olika. Istället 

för att göra fey och anefey smala och finlemmade och människorna mer satta och 

massiva kunde denna olikhet använts för att göra skillnad på lagen. Ett annat sätt 

att förtydliga siluetterna hade till exempel varit låta alla klasser i ena laget bära 

mantlar och inga i det andra, eller att låta lagen bära olika typer av mantlar. En 

mantel som fladdrar i vinden ger en väldigt distinkt siluett som direkt går att känna 

igen. Detta skulle dock ha gått emot Caples vision för klasserna, men jag tror att 

det hade varit till det bättre både för tydlighetens skull och för att ge spelet en mer 

sammanhållen grafisk stil. 

 

Generellt sett så tror jag att spelets visuella presentation skulle tjäna på att man tog 

ett steg tillbaka från realismen för att ge större svängrum för karaktärsdesignen och 

större frihet i vilka designverktyg som går att använda vid den. Till exempel skulle 

man kunna ge alla klasser i Shentarn någon form av skydd med spikar eller nitar på 

ena axeln, även de klasser som skall vara smidiga och lättrörliga, en tvådelad 

mantel och någon detalj i rött. Detta skulle ge alla klasserna ett tydligt Shentarn-

utseende samtidigt som man fortfarande skulle ha gott om utrymme att göra varje 

klass unik. Det skulle inte bara göra spelet tydligare utan jag tror att det också 

skulle ge det en mer tilltalande estetik. 

 

 

Johan Aronson, b06johar DSUG – examensarbete VT2009 
Handledare: Birgitta Johansson 

30



 

4.1. Resultat 

 

Frågan jag ställde mig inför den här uppsatsen var hur jag kan använda siluett, färg 

och detaljer i klädsel för att designa dataspelskaraktärer så att de får tydliga och 

distinkta utseenden och lätt går att identifiera som med- eller motståndare, trots 

höga krav på realism och trovärdighet. Det jag först och främst har kommit fram till 

är att höga krav på realism försvårar arbetet med att designa tydliga karaktärer. Det 

går inte att använda de verktyg som står till förfogande lika fritt som om kraven på 

realism och trovärdighet vore lägre. För ett mindre realistiskt spel har man större 

frihet att arbeta med siluett, färger och detaljer av rent estetiska skäl eller för att 

förtydliga sin karaktär. Men när realismen kommer först måste man hela tiden tänka 

på inte bara om de detaljer man lagt till vore fysiskt möjliga i verkligheten utan 

också om de vore praktiska och funktionella. Kort sagt blir gränserna för vad som 

kan göras med designen snävare. 

 

Vad gäller färgerna så gjorde jag det lätt för mig och lät Shentarn kännetecknas av 

att dess klasser mest bar mörka och omättade färger, medan Athelen gick i ljusare 

och mer färgrika kläder. Jag tror att det var ett klokt val. Det kan vara svårt att hitta 

en realistisk och trovärdig motivation till varför två klasser med vitt skilda roller, 

exempelvis en soldat och en jägare, skulle klä sig i samma färger. Men att låta det 

ena laget genomgående ha mörkare eller ljusare, bjärtare eller mattare färger är 

lättare utan att tappa trovärdighet. Detta kan sedan kompletteras med 

kännetecknande färger där det är möjligt. Jag tror dock att jag kunde ha arbetat mer 

med färgpaletterna och förstärkt skillnaderna ytterligare. 

 

 Det som jag tyckte var svårast att göra tydligt var klassernas konturer, dels att ge 

de olika klasserna och raserna unika konturer men främst att ge de olika lagen 

varsitt unika formspråk. Det är den del i klassernas design som jag är mest 

missnöjd med. Som nämnts tidigare i diskussionsavsnittet tror jag att jag hade 

kunnat göra tydligare åtskillnad mellan lagen genom att flytta fokus från rasernas 

olikheter till lagens. Sådana saker som att genomgående ge det ena laget låga 

kängor och det andra höga stövlar kunde ha gjorts för att göra det lättare att skilja 

lagen åt. 
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Som med färg och siluett var det största problemet med detaljer i klädseln 

svårigheterna med att få in detaljerna genomgående för ett lag. Den detalj jag 

tycker att jag lyckades bäst med är hur nästan  alla Shentarn-klasser har delvis 

dolda ansikten, och de som inte har det har istället svarta tatueringar i ansiktet.  

 

Den viktigaste lärdom jag dragit av arbetet är att jag borde ha lag störst fokus på de 

ställen där tydligheten var av störst vikt. I mitt fall är det viktigaste att en spelare 

kan se skillnad på karaktärer från olika lag, men jag lade ändå mycket arbete på att 

göra de olika raserna olika sinsemellan, vilket jag anser var fel fokus. Det är 

mindre viktigt att kunna se skillnad på en Fey och en människa från Athelen än på 

en människa från Athelen och en från Shentarn. I och med att kravet på realism begränsar 

vad som kan göras med en karaktär hade det varit bättre att inte använda upp så många 

verktyg på att göra raserna åtskiljbara. Det blir viktigare att använda de medel som står 

till buds där de gör mest nytta.  
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A1. Bild 1. Royal Guard, Människa, kvinnlig. 
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A2. Bild 2. Royal Guard, Människa, manlig. 
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A3. Bild 3. Royal Guard, Fey, kvinnlig. 
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A4. Bild 4. Royal Guard, Fey, manlig. 
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A5. Bild 5. Royal Guard, Forest Troll. 
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A6. Bild 6. Legionary of Shentarn, Människa, kvinnlig. 
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A7. Bild 7. Legionary of Shentarn, Människa, manlig. 
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A8. Bild 8. Legionary of Shentarn, Anefey, kvinnlig. 
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A9. Bild 9. Legionary of Shentarn, Anefey, manlig. 
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A10. Bild 10. Legionary of Shentarn, Cave Troll. 
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A11. Bild 11. Knight of the Storm, Människa, manlig. 
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A12. Bild 12. Dread Knight of Valrik, Människa, manlig. 
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A13. Bild 13. Pathfinder of Veros, Människa, kvinnlig. 
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A14. Bild 14. Pathfinder of Veros, Människa, manlig. 
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A15. Bild 15. Pathfinder of Veros, Fey, kvinnlig. 
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A16. Bild 16. Pathfinder of Veros, Fey, manlig. 

Johan Aronson, b06johar DSUG – examensarbete VT2009 
Handledare: Birgitta Johansson 

50 



 

 

A17. Bild 17. Shadowstalker, Människa, kvinnlig. 
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A18. Bild 18. Shadowstalker, Människa, manlig. 
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A19. Bild 19. Shadowstalker, Anefey, kvinnlig. 

Johan Aronson, b06johar DSUG – examensarbete VT2009 
Handledare: Birgitta Johansson 

53 



 

 

A20. Bild 20. Shadowstalker, Anefey, manlig. 
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A21. Bild 21. Talan Revenge Mercenary, Människa, kvinnlig. 
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A22. Bild 22. Talan Revenge Mercenary, Människa, manlig. 

Johan Aronson, b06johar DSUG – examensarbete VT2009 
Handledare: Birgitta Johansson 

56 



 

 

A23. Bild 23. Talan Revenge Mercenary, Fey, kvinnlig. 
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A24. Bild 24. Talan Revenge Mercenary, Fey, manlig. 
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A25. Bild 25. Talan Revenge Mercenary, Elinaer, kvinnlig. 
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A26. Bild 26. Talan Revenge Mercenary, Elinaer, manlig. 
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A27. Bild 27. Talan Revenge Mercenary, Forest Troll. 
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A28. Bild 28. Forsaken, Människa, kvinnlig. 
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A29. Bild 29. Forsaken, Människa, manlig. 
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A30. Bild 30. Forsaken, Anefey, kvinnlig. 
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A31. Bild 31. Forsaken, Anefey, manlig. 
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A32. Bild 32. Forsaken, Dei Shi, kvinnlig. 
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A33. Bild 33. Forsaken, Dei Shi, manlig. 
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A34. Bild 34. Forsaken, Cave Troll. 
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A35. Bild 35. Thief of Leox, Människa, kvinnlig. 
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A36. Bild 36. Thief of Leox, Människa, manlig. 
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A37. Bild 37. Thief of Leox, Fey, kvinnlig. 
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A38. Bild 38. Thief of Leox, Fey, manlig. 
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A39. Bild 39. Thief of Leox, Elinaer, kvinnlig. 
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A40. Bild 40. Thief of Leox, Elinaer, manlig. 
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A41. Bild 41. Shrouded Web, Människa, kvinnlig. 
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A42. Bild 42. Shrouded Web, Människa, manlig. 
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A43. Bild 43. Shrouded Web, Anefey, kvinnlig. 
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A44. Bild 44. Shrouded Web, Anefey, manlig. 
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A45. Bild 45. Shrouded Web, Dei Shi, kvinnlig. 
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A46. Bild 46. Shrouded Web, Dei Shi, manlig. 
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