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Sammanfattning
Examensarbetets  stora  fokus  baseras  på  hur  en  kvinnlig  antagonist  skapas  både  utifrån 

estetiska  och praktiska premisser.  För  den estetiska  och tekniska  normen utgick  jag ifrån 

spelet Devil May Cry 4 (Capcom, 2008). Utifrån spelets modeller kunde en studie genomföras 

på enstaka karaktärer där de tekniska begränsningar och den estetiska utformningen kunde 

fastställas. Först har jag skapat ett koncept som baseras på de estetiska valen, och  utifrån 

studien fick jag fram informationen där jag kunde med hjälp av 3d program som används 

inom spelbranschen tag fram en egen karaktär, i det här fallet en kvinnlig antagonist. 

Jag har velat skapa en kvinnlig spelkaraktär utifrån konventioner som samtidigt utmanas. Den 

kvinnliga  antagonisten  baseras  på  estetiska  val  och  teman  som  framhäver  karaktärens 

personlighet. Mina problemställningar är  Hur kan koder och konventioner användas för att  

skapa  en  stark  och  framträdande  kvinnlig  karaktär?  Och Hur  kan  de  estetiska  tillvalen 

appliceras med dagens tekniska metoder?

Nyckelord:  karaktärsdesign, modellering, uv-mappning, z-brush, koncept, karaktärer, datorspel, 

genus, genre
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1. Inledning
Character  design  is  an  important  aspect  of  telling  stories  and  evoking  an  

emotional response in both stories and games. Whether it's based on the visual 

look of the character or the emotional depth of the backstory, the character we 

play and thos we interact with help make the game world believe us.

(E.Adams, A.Rollings, 2006, s148)

Som Adams  och  Rollings  nämner  i  sin  bok   Fundamentals  of  Game  Design (E.Adams, 

A.Rollings, Prentice Hall , 2006) är det viktigt att karaktärer i spel är intressanta för att spelare 

skall kunna identifiera sig med, bry sig om karaktärerna och för att driva historien framåt 

igenom spelets gång. Karaktärer som är väl genomtänkta på alla plan – tekniskt som estetiskt 

ger bättre förutsättningar att fånga spelarens intresse. 

Genrer som action, fighting, äventyr och rollspel lägger mycket fokus på karaktärer för att ge 

oss hjältar och antihjältar att hata eller älska.  Spel genom tiden har satt hjältarna i centrum, 

med  detta  hamnar  antagonisterna  bakom rampljuset.  Det  finns  väldigt  många  intressanta 

antihjältar dock inte i samma utsträckning som huvudhjältar. Antagonisten i ett spel är minst 

lika viktig som en ledande huvudhjälte, när vi har protagonister behöver vi  minst en lika stark 

och  trovärdig  antagonist  som  Sheldon nämner  i  sin  bok  Character  development  and 

storytelling:

The antagonist must be every bit as intelligent and powerful as the protagonist. 

A weak adversary creates a weak hero

(L.Sheldon, 2004, s75)

I  dagens  spelindustri  är  det  viktigt  med  en  helhetsförståelse  gällande  design,  estetik  och 

teknik för att spel skall vara intressanta. I dem äldre dagar var estetik och design begränsad till 

den tidens teknik, med andra ord hade företagen ingen frihet till större designval. De val som 

gjordes på den tiden var baserat på den teknik som fanns för sin tid, gav endast fåtal färger 

och  begränsad  upplösning.  Exempelvis  i  Donkey  Kong(Nintendo,1987)  ville  Shigeru 

Miyamoto på Nintendo ge karaktären Mario hår på huvudet, men kunde inte genomföras p.g.a 

den tekniska begränsningen. Istället bestämde Miyamoto för att bestå karaktären med en liten 

röd hatt. Nu när möjligheterna för detaljrikedom är större börjar man finna mer och mer spel i 

branschen som lägger vikt att designa välfyllda karaktärer och fiender.
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Som utgångspunkt för detta projekt blev valet Devil May Cry 4 en bra grund eftersom där är 

antagonisterna i fokus. 

För att klargöra vad som menas med begreppet estetik citeras detta begrepp direkt från kod 

och estetik avsnittet ur litteraturen Seendets Språk (H.Hansson, SG.Karlsson, G Z.Nordström, 

Författarna och Studentlitteratur, 2006):

Det som är tilldragande för en person kan vara motbjudande för någon annan. 

För att få en mer tillämpbar definition på estetik kan man säga att den motsvaras 

av det som fascinerar. Det sinnligt tilldragande behöver således inte alltid vara 

något vackert och behagligt. Avgörande är den sinnliga lockelsen.

(H.Hansson, SG.Karlsson, C Z.Nordström, 2006, s19)

2. Syfte
När jag tittar närmare på spelet Devil May Cry 4 finner jag att det bara finns en enda kvinnlig 

antagonist som heter Echidna (Devil May Cry 4, Capcom, 2008), i och med detta bestämdes 

för att jag skall under denna arbetsprocess estetiskt skapa en tilltalande kvinnlig antagonist.

Detta eftersom de existerande antagonisterna i spelet visar mycket tanke bakom karaktärerna 

och där med är det  skapa en antagonist som många kommer att minnas. 

Syftet med detta arbete är att estetiskt undersöka hur karaktärerna i det valda spelet är och se 

hur dem är konstruerade. Utifrån denna kunskap i kombination med dagens teknik att realisera 

en  intressant  kvinnlig  antagonist  som  skulle  kunna  fungera  antingen  i  Devil  May  Cry 

universumet eller i ett eget fiktivt spel. Detta genom att testa metoder och lära mig något nytt 

inom branschen. Möjligheten att lära ut och visa hur en karaktär kan konstrueras från en ide 

till en färdig modell är ett också ett mål för detta arbetet. 

När det uppmärksammas allt mer gällande könsstereotyper i spel har mitt syft också varit att 

skapa en kvinnlig karaktär som fungerar som en kommentar –  hon skall vara en kraft att 

räkna  med.  Eftersom det  finns  gott  om könstereotyper  inom datorspelsbranschen  där  den 

sexuella aspekten i spel blir allt mer överdriven beror helt enkelt på att den stora marknaden 

består  mestadels  av  unga  tonårspojkar  som  nämns  i  boken  Character  development  and 

storytelling(Adams, Rollings, 2006).

Game  publishers  face  a  dilemma.While  the  demographic  is  changing,  the  

primary  market  for  video  games  in  most  game  types  remains  young  and  

male.Young heterosexual males like to look at sexy women. So whenever we 
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see female characters, they are scantily clad and abundantly endowed in every 

ad, and on every box.

(L.Sheldon, 2004, s99) 

Detta är något som uppmärksammas också i en intervju med Hiroyuki Kobayashi skaparen av 

Devil May Cry serien på wired bloggen:

- Because a big part of the fan base is guys,  we always put in a nice sexy  

character,  hence  Gloria.  In  the  past  we've  used  Trish,  who  is  a  recurring  

character, and also Lady. Lady appeared in 3, and now she's about ten years  

older than she was in that one, but she's grown up very nicely, as you'll see.

(Interview: Hiroyuki  Kobayashi  Talks  Devil  May Cry 4 Storyline,  Hiroyuki  

Kobayashi)

3. Problemställning
För detta arbete utgår vi utifrån dessa två frågeställningar:

• Hur kan koder och konventioner användas för att skapa en stark och framträdande 

kvinnlig karaktär?

• Hur  kan  de  estetiska  tillvalen  appliceras  med  dagens  tekniska  metoder?

4. Metod och material
Detta arbete är av praktisk natur med fokus på karaktärsdesign där rapporten baseras på två 

fält: Karaktärsdesign och modelleringsgrunder som förs ihop till en studie av karaktärer och 

dess upbyggnad i ett befintligt spel, liksom de används för skapandet av den egna karaktären. 

Litteraturen  för  detta  arbetet  utgårs  från  Fundamentals  of  Game  Design,  Character 

development and storytelling och Exploring Character Design (Hedgepeth, Missal, 2006).

Vidare används Creating Art of the Game(Omernick, 2004). Gällande avancerade detaljer med 

Z-brush  kapitlet  litteraturen  som  hjälp  ur  Zbrush  Character  Creation  Advanced  Digital 

Sculpting  (Spencer,  2008)  och  Ballistic  Publishing's  D’artiste  Character  Modeling  2 

(Ballisticpublishing,  2008).  För  att  kunna  skapa  ett  koncept  för  karaktären  under  resultat 

avsnittet användes läromedel i form video hjälp från sidan http://www.idrawgirls.com/. 
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Material  i  form  av  program  för  verket  har  varit  Maya  (Autodesk),  som  är  ett 

modelleringsprogram. Roadkill UV Tool 1.1(Blender) som är en viktig del av uv-mappnings 

processen,  och  sist  Z-brush  3.1  (Pixologic,  2008)  där  jag  skapat  detaljer  med 

skulptureringsteknik.

5. Avgränsningar
Texturering är en process som jag har valt att avstå från, då den skulle tagit för mycket tid från 

huvudmålet som är modellering. Eftersom textureringen försvinner i arbetsprocessen, läggs 

ingen fokus på färgdetaljer eller färglära i detta arbete. Trots detta kommer jag att fördjupa 

mig inom texturering efter examenarbetet är genomfört.
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6. Teori och allmän bakgrund
6.1 Karaktärsdesign
Ofta  när  studenter  inom  spelutbildningar  får  eller  delegerar  en  uppgift  för  att  skapa  en 

karaktär brukar det generellt vara att skaparen kastar sig ner i sitt ritblock eller närmaste 3d 

program, för att direkt försöka skapa något baserat på en information som är antingen minimal 

eller  nästan  obefintlig.  Men  bör  inte  det  finnas  en  baktanke  till  varje  val?  Är  inte 

karaktärsdesign viktigt för att karaktären skall bli rik i spelarens ögon? Men vad menas med 

karaktärdesign egentligen och varför är det viktigt? Så här beskrivs karaktärsdesign i boken 

Exploring Character Design:

Designing really refers to the whole process (in art) of constructing a visual end 

product.  That  process  often  involves  many steps,  with  the  end result  being  

something with which an audience can interact visually. 

A character is an individual entity−man, woman, beast, alien, or the like−that  

can be derived from the story, but sometimes stands alone  from  an  overall  

storyline. Characters can beings, inanimate objects (like carpets or salt shakers), 

robotic, or undead (like Dracula) and are usually the central  focus  of  story  

development. Characters are what the audience follows in an emotional way: by 

loving them, hating them, or just being fascinated by them, but in any case, by 

identifying with them.

In short,  a  character  is  what  makes  a  story worth reading  or  watching  and  

character design is the means by which artist put together planning, sketching, 

concept, and refinement to produce a character.

(K.Hedgepeth, S.Missal, 2006, s4) 

Med tanke på att vi ser mer och mer vilken påverkan spel har på människor och hur viktigt det 

är att karaktärerna är intressanta för både spelare och företag. Således är det ett viktigt att 

karaktären är bra för att spelaren skall kunna identifiera sig med eller se upp till. Företag har 

nytta av genomtänkta karaktärer  eftersom uppföljare,  filmer  och produkter  kan skapas för 

försäljning om det finns ett intresse hos spelaren.

Rubrikerna nedan kommer behandla vad man kan tänka på vid skapandet av en karaktär för 

ett spel. Tyvärr finns det finns ingen överskådlig mall över hur man skapar karaktärer. Med 
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tanke på detta skapades en egen lista baserad på dessa  tre böcker Fundamentals  of Game 

Design, Character development and storytellingoch  Exploring Character Design.

6.1.4 Genus

Det finns ett dilemma inom spelbranschen, detta att ta in starka kvinnliga karaktärer som inte 

anspelar på sitt sexuella utseendet, ett bra exempel på en sådan karaktär är Sigourney Weaver 

som anspelar karaktären Ripley i Alien filmerna (Ridley Scott, 1979). I spel ser man mer de 

två kvinnliga karaktärstyperna som är antingen oskyldiga eller de karaktärer som anspelar på 

sitt yttre. Detta uppmärksammar boken Video Game Art:

Unlike the film noir or many other ”masculine fantasy” genres, the 

sexually agressive femme fatale that we would expect to be the most 

appealing to adolescent male is rarely present in games.

(N.Kelman, 2005, s86)

Författaren menar på att vi skapare bör tänka på att göra en karaktär som inte enbart är ytlig 

utan kan ha flera budskap och inte minst, att föreningen av kvinnlighet/farlighet verkar vara 

ett laddat område. En stark kvinna I spelbranshen finns men inte i en stor utrsräckning.

Men frågan är vad definierar en stark kvinnlig karaktär? Vi börjar med att dela upp dem i två 

del frågor, vad definierar en stark kvinna och vad definierar en stark karaktär? En stark kvinna 

definieras med tre attribut som är styrka, mental eller emotionell styrka. En stark karaktär 

definieras  som  innebär  minnesvärda  och  väl  utformad,  spännande,  komplicerad  och 

trovärdiga. Dessa två definierar en stark kvinnlig karaktär. Det finns en lista som kännetecknar 

olika arketyper av starka kvinnliga karaktärer.  Två typer som kännetecknar karaktären för 

detta arbeta är förföreskan som med sitt yttre kan manipulera sig fram:

The  Seductress  (formerly"Survivor")  This  lady  is  referred  to  as  

"mysterious and manipulative." Often dealing with  trust  issues,  she  is  

constantly on  the defense, looking for ways to stay ahead. She's intelligent, 

but hides behind femininity and charm. She's always got a back-up plan. 

(Archetypes: What is the Definition of a "Strong" Female Character? Som 

refererar till boken The Complete Writer's Guide to Heroes and Heroines, 

Tami D. Cowden, Caro LaFever, Sue Viders, Lone Eagle, 2000)

Den andra arketypen är förkämpe som alltid oavsett vad kämpar för sitt mål.
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The Crusader lives for her Mission (whatever that may be) so if you stand 

in her way, be prepared to face the consequences. Not afraid to get her  

hands dirty, you will find her in the thick of things. She's stubborn and  

feisty, and never takes a vacation.

(Archetypes: What is the Definition of a "Strong" Female Character? Som 

refererar till boken The Complete Writer's Guide to Heroes and Heroines, 

Tami D. Cowden, Caro LaFever, Sue Viders, Lone Eagle, 2000)

6.1.5 Karaktärs dimensioner

När det gäller dimensioner för karaktärer syftar det till karaktärens känslor och beteenden. Det 

finns  fyra  typer  av  dimensioner.  Noll-dimension  syftar  till  att  karaktärer  kan känna vilka 

känslor som helst, men endast en känsla åt gången. Som exempelvis hat och rädsla, karaktärer 

som brukar vara undersåtar i spel brukar vara noll-dimensionella. En-dimensions karaktär är 

ungefär  som noll-dimensions  karaktärer,  fast  ett  mellanting  med  mjuka  övergångar.  Två-

dimensionella beskrivs som dubbla variabler som uttrycker deras impulser i en rät vinkel; det 

innebär  att  de  inte  tillåter  inte  karaktären  att  vara  oklar  i  det  emotionella  stadiet.  Tre-

dimensionella karaktärer  har  multipla  emotionella  stadier  som  kan  skapa  konflikter  med 

varandra;  detta  orsakar  att  karaktärerna  blir  inkonsekvent.  Var  försiktig  med  att  välja 

dimensioner  för  era  karaktärer,  det  fungerar  inte  att  under  spel  utvecklingens  gång  byta 

dimension för att få en karaktär att helt ändrar ett beteende, detta kan få karaktären att verka 

overklig. Karaktärsdimensioner kan man läsa om i Fundamentals of Game Design (E.Adams, 

A.Rollings, 2006, s172). 
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6.1.1 Genre och tema

Innan man bestämmer sig för vad karaktärens roll och bakgrund, bör man veta inom vilken 

genre och tema för karaktären som skall skapas. Till stor del påverkar genre och tema för 

spelet  för  hur  vidare karaktären  kan skapas.  Detta  med  tanke  på att  alla  genre  behandlar 

kameravinklar olika. Spelets tema bestämmer vilken miljö och tid karaktärerna befinner sig i. 

Ett exempel på vad som menas med att i genre ser vi karaktärerna ur en tredjepersons vinkel, 

är det viktigt med att de estetiska valen som är viktigast bör synas på karaktärens baksida. 

Med detta bör alla detaljer vara rätt placerade, med tanke på att vi ser denna karaktären från 

en  och samma vinkel  konstant.  Spelaren  får  inget  förtroende  för  sin  karaktär  om inte  de 

estetiska valen blir synliga från den vinkeln där karaktären syns. Ernest Adams föreläsning tar 

upp hur spel behandlar karaktärer olika för varje genre. Det finns förbestämda regler vi kan 

följa, här är ett exempel ur Ernest Adams anteckningar ”Character Design Workshop”:

Action genre är oftast karaktärerna simpla och otvetydiga. Ofta är det en till två spelarstyrda 

karaktärer.

Hjälten är alltid kontrollerad av spelare #1.

Kompanjon är antingen självständig, eller kontrollerad av spelare #2.

Mentorn kan  varken  röra  sig  eller  slåss.  Ger  endast  instruktioner  eller  

information.

Mindre fiender har enklare rörelsemönster, lätta att övervinna med övning och  

erfarenhet.

Bossar är annorlunda, mer komplext beteende och svårare att övervinna.

6.1.2 Roll och bakgrund

Our stories should be populated by characters who compel us to watch them, or interact 

with them. These are characters that we want to spend time with...

(L.Sheldon, 2004, s61)

När vi skapar en karaktär är det viktigt att peka ut vilken roll karaktären skall ha eftersom det 

är de karaktärerna som vi skapar som spelare kommer att se i ett spel. Först och främst bör 

man tänka ut vilken roll karaktären har till spelets berättelse. Är karaktären en protagonist, 

antagonist eller har en helt annan roll?

Protagonisten (Hjälten)
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Detta är en av viktigaste karaktärerna i ett spel, hjälten är den som driver spelet framåt vare 

sig vi styr karaktären ensam eller i grupp. I spel finns det två typer av protagonister för hur 

karaktären spelas, d.v.s. är karaktären ett tomt skal som spelare bara fyller skorna i eller har 

karaktär  en egen bakgrund med komplexa dimensioner.  Dessa två typerna definieras  efter 

specifika och icke specifika karaktärer. Specifika karaktärer finns det gott om idag. Detta kom 

när det visuella standardiserats i alla kommersiella spel. Stora speltitlar med unik berättelse 

kräver  att  karaktärerna  är  mer  komplexa,  egna  personlighetsdrag  och  bakgrunds  historia. 

Spelaren är inte karaktären i detta fallet, istället ser vi på det som att spelaren sitter och läser 

karaktären som den vore en figur i en serietidning, följer varenda rörelse och vill veta vad som 

händer med karaktärens berättelse. Trots detta kan vi identifiera oss med karaktären och känna 

sympati. Trots att vi guidar och hjälper karaktären genom historien, sker det i vissa fall att 

karaktären kan tacka nej till hjälpen. Ett exempel kan vara att vi styr en specifik karaktär mot 

en klippa och väljer att hoppa,  karaktärens respons kan vara ”Jag tror inte detta är en sådan 

bra ide” och därmed låter bli valet av att hoppa.

Antagonisten (Bossar)

Never ever make the mistake of giving the villain an obvious weakness in 

the same way we lame a tragic hero with an Achilles heel.

(L.Sheldon, 2004, s75)

Två av många nämnbara regler om hur en antagonist bör skapas är att antagonisten skall vara 

minst lika stark som protagonisten om inte starkare i vissa fall. Det andra är att vi skall inte 

förtydliga fiendens svaga punkt utan kan göra det lite svårt för spelaren och ge lite mer av en 

utmaning  att  finna  dess  akilleshäl.  En  antagonist  är  en  viktig  central  karaktär  som 

protagonisten,  det är denna karaktär som får oss älska att  hata dem vid varje tillfälle som 

spelaren  misslyckas  vid  försök  att  förgöra  dem.  Här  är  några  mindre  riktlinjer  för  en 

antagonist,  översatt  utdrag  ur  boken  Character  development  and  storytelling  (L.Sheldon, 

2004, s75-76):

• Ge antagonisten en massa undersåtar eftersom de är inte lika starka som antagonisten 

själv.  Hierarki  system  fungerar  som  att  vi  har  mindre  undersåtar,  undersåtar,  starkare 

undersåtar, mellan antagonister, mindre generaler och självaste protagonistens fiende.

• Bidra protagonisten med antingen starkare vapen eller  kunskaper beroende på spel, 

detta för att kunna mota antagonistens vågor av undersåtar.

• Till historien är det alltid ett plus att bidra spelet med något objekt, mål eller någon 

karaktär som både fienden och hjälten kan sträva efter.
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• Återigen ge antagonisten en svaghet men som inte är allt förtydligat. Om vi skall visa 

karaktärens svaghet bör vi visa den tidigt in i spelet så att det inte blir en stor överraskning. 

Dock vissa antagonister som visar sin sanna skepnad kan det vara svårt att visa deras sanna 

svaghet. Detta får i sådana fall tyvärr visas då tillfället är aktuellt för bemötandet.

• Utsätta både fienden och hjälten för ett ironiskt öde, det är lite svårt att sammanfläta så 

att båda träffas i slutet av spelet. Det kan hjälpa att hindra karaktärernas sammanträffande för 

att ge ett spännande avslut.

När karaktärens roll är bestämd är det också bra att veta om karaktärens bakgrund, här är 

några  exempelfrågor  för  karaktären  enligt  Steve  Meretzky  under  Building  Character:  An 

Analysis of Character Creation:

• Personlighetsdrag

• Särdrag  

• Ovanliga talanger 

6.1.3 Visuella utseendet: Karaktärs typer

Karaktärer  i  spel  faller  in  i  tre  kategorier  av  karaktärstyper,  här  nedan  beskrivs  olika 

karaktärstyper i spelbranschen:

Mänskliga, icke mänskliga och hybrid karaktärer har två armar, två ben, och ett huvud med 

kropp  och  ansikte  som verkliga  människor.  Desto  mer  vi  avviker  från  dessa  drag,  desto 

mindre mänsklig blir karaktären. Icke Mänskliga karaktärer är maskiner eller robotar, djur och 

monster. Maskiner och robotar har en varieté av elektrisk utrustning och inget riktigt ansikte. 

Djur ser organiska ut och har mer än två fötter eller har vingar som skiljer sig från människan. 

Ibland kombinerar vi djur med mänskliga kroppar. Det som urskiljer sig från monster och 

människor är att monster har asymmetriska former, ansiktets delar är placerade olika (näsan 

under ögonen som exempel). Vissa monster har lånade kvaliteter ur djur som människan är 

rädd  för  som;  reptiler,  insekter,  och  andra  onaturliga  djur.  Hybrider  är  en  blandning  av 

människor och djur eller andra figurer som exempelvis sjöjungfrur eller en blandning mellan 

robotar och människor.

Tecknade  karaktärer har  en  överdriven  anatomi  som  påminner  om  karaktärer  i 

serietidningar eller tecknade figurer. Det finns fyra tecknade typer. Den coola karaktären är 

smart eller kaxig, beroende på situationen använder det förnuft snarare än rå styrka för att 
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övervinna hinder. Den tuffa karaktären är motsats till den coola, arbetar enbart på sin styrka, 

pratar  med  sina  knytnävar  och  även  där  är  karaktärerna  ofta  översexualiserade  i  sin 

kroppsbyggnad. De söta karaktärerna är runda i formen, stora ögon, med stora huvuden som 

påminner om ett barns kroppsbyggnad. Flummiga karaktärer är alltid lugna i sitt  beteende 

men alltid fysiskt klumpiga.

Översexualiserade karaktärer refererar  till  de överdrivna sexuella attributen hos kvinnor 

och  män.  Männen  har  större  axlar  och  bröstkorg,  stora  muskler,  framträdande  haka,  och 

överdimensionerade händer och fötter.  Kvinnliga karaktärer  framhäver  enorma bröst,  smal 

midja, breda höfter och en liten rumpa. De tilldelas utmanande kläder för att visa deras fysiska 

attribut så mycket som möjligt. Båda könen har orealistisk höjd, med smalare huvud och med 

extra långa ben.

Det finns referenser i form av modeller, filmstjärnor eller andra stora ikoner. För karaktärer 

som tillhör en fantasivärld kan det vara en bra ide att leta referenser inom mytologin eller 

inspiration inom liknande filmer.

6.1.6 Kläder och assessorer

Kläder för en karaktär är det viktigt att klädstilen matchar karaktärens personlighet. Kläder 

som vapen ger ett  intryck av karaktären,  funktionella kläder dvs enkla kläder talar  om att 

karaktären  är  antingen  en  enkel  människa,  har  karaktären  trasiga  kläder  talar  det  om att 

karaktären är antingen fattig eller en riktig slusk. Vissa kläder har en viss sexuell överton, som 

exempelvis harem byxor eller kläder som har lättare halvgenomskinligt material syftar till att 

visa kvinnans kroppsdelar. Klänningar beroende på längd, kortare klänningar i spel vill så som 

harem byxor anspela på det sexuella medan längre klänningar vill symbolisera elegans eller 

mystik samt lite mer av en dominerande sida med tanke på under 1600 talet hade drottningar 

och högre uppsatta kvinnor långa klänningar som reflekterar på deras status.  Korsetter, lack 

och  kläder  anknyter  till  smärta  och  dominans.  För  män  anses  smoking  vara  något  av  en 

anknytning till elegans. Uniformer, betecknar specifika organisationer och statliga sysslor som 

är en annan typ av klädsel. Denna typ av klädsel hänvisar också till militärt eller inom polis 

ofta i spel. Inspiration till kläder hittar vi inom mode, kultur, film, mytologi eller historia.

Props and costumes represent an endless front of possible solutions. Here again, 

the principles of continuity and compatibility weight in. If the body and social 
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needs do not fit  the prop or costume, then a new solution is needed. These  

elements mutually influence and are influenced by the characters they serve.

(K.Hedgepeth, S.Missal, 2006, s82-83)

Vapen skall reflektera karaktärens personlighet.

A character's choice of weapons tells a lot about him, too. On the one hand, a 

meat cleaver or an axe is a tool re purposed for use as a weapon, so it suggests 

crude, and bloody, violence. On the other hand, a rapier's thin elegance suggests 

a duelling aristocrat.

(E.Adams, A.Rollings, 2006, s161-162)

Hår  och  juveler  förbli  alltid  densamma  även  om  kläder  ändras.  Båda  fungerar  som 

identifierare av karaktärer. Juveler fungerar också som ett element för mystik eller objekt för 

magiskt ändamål.

Namnet på karaktären skall i slutskedet vara lätt att säga och kommas ihåg, skall även ge en 

mental bild av karaktären.

A character's name should be interesting and memorable. In addition, it should 

be euphonious, pleasing to the ear, and rolling off the tongue rather than twisting 

it. It should fit the character. 

(Building Character: An Analysis of Character Creation, Steve Meretzky,  s1)
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6.2 Modellerings teori

Syftet med det här kapitlet är att ta upp lite om grunderna gällande modellering för dem som 

inte är insatta i den tekniska biten eller dess termer.

6.2.1 Primitiver

Primitiver är grundformerna sfär, kub, cylinder och en plan yta är fyra grundformerna som 

används mest i dagens 3d program. Primitiver är en bra grund när vi skall bygga olika objekt 

vare sig mekaniskt eller organiskt. Detta gör vi för att få en snabb bas för en modell. 

Figur 1 En bild på fyra vanliga primitiver

6.2.2 Komponenter

Komponenter  är  den  bas  som  är  grund  till  alla  primitiver  eller  former.  När  vi  skapar 

primitiver, kan vi skala dem i olika led, förstora dem, flytta på dem samt rotera dem men för 

att gå in och ändra dess form måste vi gå in i komponenterna. De komponenter som finns är 

vertex, kant (edge), trianglar (tris) och yta (face). Man har även termen polygon som är den 

samma som yta (face) kan variera i olika 3d programvaror. När vi bygger modeller oavsett typ 

eller form bör vi aldrig överstiga en komponent med mer än fyrhörningar (quads). I det fallet 

kan det ge fel brytningar i ljus samt att får modellen att se skev ut.

• En vertex är en punkt som finns längst ut med kanterna.

• En kant (edge) är en linje som för fram formerna på en yta. Den består av två stycken 

vertex.

• En triangel består av tre stycken kanter (edge).

• En fyrhörnig kan man säga utgörs av antingen två trianglar (tris), fyra kanter (edge) 

eller fyra vertex punkter, kallas också för quads.
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När vi räknar polygonbudget antalet som finns för en modell använder vi oss av trianglar eller 

i fyrhörningar eftersom att det är en korrekt beräkning, när vi beslutar hur mycket en karaktärs 

polygongräns eller budget syftar vi till att räkna efter dessa premisser. Räknar vi i polygoner 

eller ytor kan det skifta, eftersom definitionen av en yta eller en polygon kan vara vilket antal 

kanter som helst, med detta kan det medföra en inkorrekt beräkning.

Figur 2  De fyra komponenterna.

6.2.3 Polygonbegränsningar

Polygongränser i spel är en nödvändighet för att få spel att  flyta  på..  Hur avgör vi vilken 

polygongräns som objektet skall ha? Inom spelbranschen brukar de säga att ett objekt skall 

vara begränsat beroende vilket sorts spel det  skall finnas i.  Är det ett  strategispel eller ett 

isometriskt rollspel, behöver inte modellerna vara avancerade eftersom de syns ifrån ett långt 

avstånd. Om vi arbetar med spel som är ett tredjepersonsspel eller förstapersonsspel kräver det 

mer  realism och därmed mer avancerade objekt och detaljer.  Faktorer som att  texturer tar 

plats,  alfa  kanaler  (genomskinlig  textur),  antalet  karaktärer,  samt  hur  stor  miljö  som 

karaktärerna skall befinna sig i avgör också på hur påfrestande det blir för att datorn skall 

hantera det och där med minska på detaljer. 

6.2.4 Transformations verktyg

Transformation dvs omforma eller omgestalta innebär att man flyttar, vrider eller roterar ett 

objekt med komponenterna i objektet. Dessa funktioner finns i nästan alla 3d programvaror 

men representeras  på olika sätt.  Du kan transformera  om objekt,  vertex,  kanter,  trianglar, 

fyrhörningar eller hela scener.
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6.2.5 Modellerings Verktyg

När vi bygger objekt i 3d använder vi oss av primitiver som grund genom att vi transformerar 

komponenterna. För att få mer form på primitiverna så att de kan efterlikna det mål som är 

satt har vi vissa verktyg till vårt förfogande. De verktyg som används flitigt inom modellering 

är dessa:

• ”Extrude” bygger antingen ut eller in mer geometri på en eller flera polygoner. 

• ”Merge” verktyget för att den lägger ihop två eller flera punkter.

• ”Bevel edge” använder vi för att dela på en eller flera kanter till det antal kanter vi vill.

• ”Chamfer vertex” är ett bra verktyg för att dela på en punkt till flera punkter.

• ”Delete edge/vertex tool” är för att snabbt välja och ta bort en eller flera kanter med 

tillhörande punkter.

• ”Cut face tool” är ett verktyg som skär igenom polygoner hur vi vill i ett rakt svep.

• ”Split polygon tool” fungerar som det ovannämnda verktyget men med mer kontrol 

över var vi vill kapa på en eller flera komponenter.

• ”Insert edge loop tool” följer en kantlinje och lägger till en eller flera kanter.

6.2.6 Normaler och ”Backface culling”

Det finns två typer av normaler som är ytnormaler och punktnormaler. Ytnormaler visar i en 

90 graders vinkel var ytan är riktad för att programmet skall kunna rita ut ytan. Varje yta ritas 

ut, är viktigt för att texturer och ljus skall kunna appliceras på objektet. I många spel ritar det 

ut både en framsida och en baksida för att kunna visa en yta på två sidor av ett objekt. I många 

fall behövs det inte dubbla ytor för att dölja baksidan av ett objekt, utan kan rita ut samma yta 

i bak som i fram. Däremot om användaren vill tex. använda en baksida som skiljer sig från 

den yttre sida, behövs dubbla ytor. Precis som ytnormaler används punktnormaler för att visa 

punkternas normalriktning. Med detta kan vi flytta på normalerna så att ljuset bryter på ett 

visst sätt för att objekten ska se rundare ut. 
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Figur 3  Första sfären är ytnormal, sfär #2 visar punktnormal och sista sfären är en 

punktnormal som visar vid mjukhet.

”Backface culling” används för att visa normaler som är bortvända från kameran. I de flesta 

3d  program är  denna  funktion  redan  aktiverad.  När  den  är  aktiverad  innebär  det  att  de 

normaler som är bort från kameran är synliga. När vi stänger av denna funktionen döljs de 

som är bortvända från kameran.

Figur 4  Första kuben visar med ”Backface Culling” på och den andra kuben visar av.

6.2.7 Topologi

Topologi är definitionen för uppbyggnaden av en modell. En bra topologi eller en dålig 

topologi är beroende på hur modellens geometri är, med andra ord hur linjerna ser ut. Här 

spelar det också in hur vi behandlar former, antalet trianglar och fyrhörniga på objektet. Vi 

skall aldrig använda mer än fyrhörniga. Femhörningar eller, flerhörningar är inte acceptabelt 

eftersom det förstör formen på objektet. Om vi exempelvis vill importera modellen in till Z-

Brush 3.1 (Pixologic, 2008) måste topologin vara jämn, det vill säga jämna fyrhörningar.

Försök undvik överlappande ytor eller t-korsade kanter. Vad somm enas med överlappande 

ytor  är att  kantlinjerna skall  vara gämna,  dem bör inte  vara överlappande så att  de bildar 

konstiga t korsningar för att detta kan skapa konstiga ljusbrytningar och detta gör också att 

ytorna blir en femhörning eller mer. Att topologin är bra är viktigt för att framhäva silhuetten 

på modellen och sin tur påverkar texturerna. 

6.2.8 Normal Maps

Utdrag  ur  Zbrush  Character  Creation  Advanced  Digital  Sculpting  som beskriver  vad  en 

normal map är:
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Normal maps are color maps that represent the surface normal direction of any 

given point on the model. They allow a renderer to create the impression of a 

highly detailed surface on a low-polygon base. Normal mapping differs from 

displacement  in  one major  way.  While  displacement  mapping  makes  actual  

geometry at render time by subdividing the mesh, normal mapping creates the 

illusion of a highly detailed surface without changing the geometry. The benefit 

of this is speed, but the drawback is that the silhouette of the model will not  

change.

(Scott Spencer, 2008, s273)

Med andra ord är ”normal map” en bild i färger som ger olika höjdskillnader beroende på 

kameravinklar och ljus. Denna metod är bra till för att spara massa detaljer utan att behöva 

skapa riktig geometri, utan presentera i form av en illusion som representerar geometri.
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7. Kunskapsprocess – resultat och analys
Under resultatkapitlet nedan tar jag upp hur man steg för steg skapar en karaktär med hjälp av 

teknikerna  och  metoderna  som  finns  i  boken  Ballistic  Publishing's  D’artiste  Character 

Modeling 2 och lite av egna försök och tester för att så gott som möjligt efterlikna modellerna 

i Devil May Cry 4.

7.1 Karaktärsundersökning
För att kunna göra en undersökning av karaktärerna i  Devil May Cry 4 använde jag mig av 

programmen 3D Ripper Dx (Roman Lut, 2006), Maya 2009 (Autodesk, 2009) och 3D Studio 

Max 7.0 (Autodesk, 2004). Använding av 3d studio max är endast till för att kunna öppna 

filerna som 3D Ripper Dx skapar, som senare kommer exporteras om för att kunna importeras 

in i Maya 2009. De modellerna jag undersökt i Devil May Cry 4 var  Gloria, Lady, Trish och 

två olika versioner av Nero. De två olika versionerna av Nero är en som finns i menyn och en 

som är spelbar. Det som menas med den spelbara versionen är den karaktären vi använder oss 

som spelkaraktär.De karaktärerna  vi  låser  upp i  menyn  är  karaktärer  som skall  föreställa 

leksaker och därmed är stilla trots att de förmedlar rörelse i sina delar. Vissa av karaktärerna 

bär på vapen. Här nedan ser vi budgeten på ett ungefär för varje karaktär med vapen. Eftersom 

att det är ungefärligt är på grund av att när vi drar ut modellerna ur 3D Ripper Dx blir varje 

yta till två trianglar, med andra ord lägger den till en kant mellan varje fyrhörning och med 

detta medför att antalet fyrhörningar ökar till samma mängd som trianglar. Här nedan ser vi 

antalet per karaktär efter omberäkningar genom att räkna fyrhörningarna till häflften:

Tabell 1  En kort statistik över Devil May Cry 4 polygon budget
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Objekt Trianglar Fyrhörningar

Nero 22880 11440
Svärd 1134 567

Karaktärer i menyn

Nero 32619 16309
Svärd 1134 567
Pistol 3728 1864

Gloria 28370 14365

Lady 27726 13863
Vapen 1650 825

Trish 29866 14933



Det som skiljer mellan spel och meny karaktärerna är att det finns mer yta på karaktärernas 

hår och vissa delar av kläderna som tex längst ned på deras kappor, detta för att förmedla mer 

rörelse i stillbilds figurerna. Jag utgår min budget för att för min karaktär till 24000 trianglar 

för att lägga den mellan karaktären Nero i spelets modellgräns och Nero i menyn. När jag 

tittar på karaktärernas vapnen bedömde jag mitt vapnen till max 2000 trianglar eftersom deras 

ligger  på ungefär  1200 till  1800 trianglar.  Slutsumman av allt  blir  alltså  27 000 trianglar 

(13500 fyrhörningar) för min karaktär inklusive vapen, trotts denna gräns är det onödigt att 

utnyttja  gränsen  hela  vägen.  En  anledning  till  att  gränsen  är  lite  högre  än  vanligt  är  att 

karaktär  skall  ha en stor klänning och där med kräver mer  geometri.  Anledningen till  att 

budgeten  på  karaktärerna  är  hög  är  för  att  detta  spelets  miljö  inte  kräver  någon  större 

detaljnivå. Tittar vi på miljön efter att  exporterat ut den ur 3D Ripper DX räknade jag ut att 

miljön i spelet skulle gå på ca 140 000 tris (70 000 fyrhörningar) på ett valt område. En annan 

anledning till detta är  när hjälten möter antagonister brukar de vara begränsade till ett visst 

litet område av banan, därmed ger det möjlighet att lägga mer detalj på huvudkaraktären samt 

mer detalj på bossarna. Ett bra exempel är ur Creating Art of the Game:

A good way to understand memory and how it effects the look of a game is to 

think about size. Let´s compare two games, Medal of Honor™ and a fighting  

game like Soul Calibour 2. Medal of Honour™ has a large-scale environments 

and somtimes up to 15 characters on the screen at the time. A figthing game has 

one  small  environment  that  you  never  leave  (the  ring  or  arena)  and  two  

characters. Nedless to say , the fighting game can look more detailed becouse 

you can use all  youre polygons and textures in one small  place opposed to  

spreading them out across a large world and dozens of characters.

Both types of games will  have the same memory limitations and amount of  

polygons on the screen, they just differ in how and where they use them.

(M.Omernick, 2004, s23)

Notera att just i detta fall gällde detta för dem äldre spelen med en äldre maskinvaror men 

principen gäller densamma vid restriktionerna för hur detaljerade modeller får vara har blivit 

mindre. Med andra ord högre budget och större texturer för att göra modeller för dagens spel. 

Det som Omernick påpekar i boken är att beroende vad det är för spel distribueras antalet 

polygoner på olika objekt, Medal of Honour (Dreamworks Interactive, Elektronic Arts, 1999) 

var de tvungna att dra ner detaljerna på karaktärerna och miljön för att kunna utnyttja en större 

miljö och fler  karaktärer,  tvärtom gällde det för Soul Calibur 2 (Namco,  2002-2003) som 
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lägger mer detaljer på karaktärer samt miljöerna med tanke på att dem har färre karaktärer och 

miljöer på skärmen. När det gäller nu för Devil May Cry 4 som är från 2008 d får man räkna 

med i faktorerna att det har gått 6 år mellan dem två spelen, då datororerna och konsollerna 

blivit  bättre och där med kan vi lägga mer detalj  men ändå få en bredare miljö med mer 

karaktärer. Vi kan summera allt och säga att Devil May Cry 4 inte behöver så många fiender 

på skärmen och miljön är begränsad till  väldigt  små områden som inte  innefattar  mycket 

detalj och där med kan lägga fokus på karaktärerna. Modellerna i sig har väldigt avancerade 

detaljer som tex tänder, naglar, rep, detaljerade emblem och små knappar.

Figur 5  Fyra karaktärer exporterade ur Devil May Cry 4

I övrigt ser modellernas uppbyggnad ren ut, inget utstickande över topologin så att den blir 

skev  och  inga  konstiga  ensidiga  ytor  utan  bakdel.  När  de  bygger  kappor  eller  andra 

klädesplagg har dem en baksida och en framsida för att det inte skall se ut som att det fattas 

topologi. De kvinnliga karaktärernas anatomi är översexualiserade, deras ben och fingrar är 

längre för att framhäva en mer sexuell bild. Deras byst är större än normalt. Deras ansikten är 

väldigt fotogeniska och har felfria former. Karaktärerna är skavankfria, varken tjocka eller har 

en  deformerad  kroppsbyggnad  som  visar  mer  på  ett  idealiserat  sätt.  De  återanvänder 

modellerna, med andra ord används samma kvinnlig kropp till alla karaktärer men med lite 

förändring för att skilja dem åt,  samma gäller för dem manliga karaktärerna.  De kvinnliga 

karaktärerna tenderar att visa mer kroppsdelar eftersom det är ett sätt att sälja spelet till den 

unga manliga marknaden.
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7.2 Utformning av antagonisten

Karaktären som jag skapat skall först och främst kunna tillsättas i ”hack’n’slash” genre, vare 

sig i spelserien Devil May Cry eller i ett eget fiktivt spel.  Tanken med karaktären är att den 

ska fungera i filmsekvenser och i en mindre slagsmålsscener innan karaktären förvandlar sig 

till  en  stor  hemsk  spindel.  Varför  jag  valt  att  skapa  en  kvinna  är  att  det  finns  endast  få 

kvinnliga antagonister i spelet Devil May Cry 4. Hon bemästrar en gigantisk lie som hanteras 

med mjuka och vackra dock dödliga rörelser. Karaktären är en-dimmensionell, detta eftersom 

att karaktären enbart visar sitt lugn som övergår till ren ilska till att ta vid lugnet åter.

Mitt genomgående tema för min karaktär är en spindel, svarta änkan. Detta eftersom jag ville 

skapa en kontrast mellan något vackert och farligt; den förföriska naturen som kan lura till sig 

män men samtidigt förgöra dem med sin farliga dolda sida. Valet för detta tema är att i Devil 

May Cry 4 (Capcom 2008) har man en manlig karaktär; generellt brukar spindlar locka till sig 

motsatta könet för att sedan efter parningen äta sin partner. 

I den kristna symboliken är spindeln den ”onda” motpolen till det ”goda” biet  

och  är  ofta  ställföreträdande  för  de  syndiga  drifter  som  suger  blodet  ur  

människor

(H.Biedermann, 1991)

Visuellt visas detta i en klänning med utstående bakdel och metall spetsar vid hennes höfter 

som symboliserar  spindelns  ben.  Skorna  skall  representera  spindeln  ben  i  form av  höga 

klackar.  Karaktärens  val  av  vapen  skall  föreställa  en  lie  vars  blad  är  ett  stort  kluvet 

spindelben.  Valet  av  en  lie  symboliserar  både  elegans  och  brutalitet,  ett  vapen  som ofta 

förknippas med döden.  The scythe is a traditional emblem of death, and is the implement  

carried by the Grim Reaper, the personification of death.

(http://www.saintbrendansceltic.org/index_files/scythe.html)Val  av  namn  för  karaktären 

representerar och hänvisar till  spindeln-”Negra de la muerte” 

som betyder dödens svarta änka på spanska, ett namn som lätt 

rullar på tungan och får en spelare att minnas karaktären. 

Varför just spanska är tanken att karaktärens etnicitet och val 

av vissa visuell objekt i form av en spansk traditionell kam 

som kallas för ”Mantila”. 

Figur 6  Spansk ”Mantila” kam
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Denna kam placeras på håret med en liten genomskinlig slöja som hänger ned för att täcka en 

liten del av karaktärens huvudbakdel.Valet av masken är taget ur den klassiska franska Moulin 

rouge (Joseph Oller, 1889), då många kvinnor under den tidsperioden dolde sina ansikten med 

en vit ansiktsmask eller ögontäckande mask, detta för att ge lite mystik. Anledning till detta är 

för att dölja en farlig sida hos karaktären som är en ren motsats till karaktärens yttre som 

inbjuder folk med sin sexighet. Designen för masken är att den är en blandning av en spindels 

ögon och en dödskalle, dödskallen anknyter till döden. Masker kan användas för att dölja, 

förföra eller inbjuda.

Yes, in all these instances of concealling, covering, hiding,, or disguising, the  

veil is characterized by its opacity, its ability to fully block the gaze. When it is 

activated in the service of the presentation of the seductive power of femininity, 

on the other hand, it simultaneously conceals and reveals, provoking the gaze.

…The tropes  of  the  mask,  fan and veil  are  here the  marks  of  a  dangerous  

deception or duplicity attached to the femenine.

(M A.Doane, 1991, s48-49)

Klänningen är inspirerad av musikvideon November-Rain (Guns N Roses, 1993).Jag har även 

tagit  referenser  från  klassiska  Draculas  långa  svarta  kappa, 

onda drottningar och häxors gamla trasor. Just referenser som 

hänvisar till skräck med lång trasig klänning i kombination av 

elegans visar att trotts en lång klänning kan hon springa i den, 

hon vågar att smuts ner sig själv, den ger även en skrämmande 

effekt med tanke på dess längd. Klänningen är delad framifrån 

för  att  visa  karaktärens  långa  sexiga  ben,  något   som 

spelbranschen  ofta  använder  (se  Karaktärstyper  kapitlet).  

Figur 7  November Rain ”Stephanie Seymour ”

Detaljer  för  klänningen  finnas  jäms  med  dess  bakdel,  är  ornament  av  rosor  med 

genomskinlighet  mellan  rosorna  som  material  för  att  framhäva  kvinnans  bakdel  genom 

materialet. Detaljerna är en inspiration ur boken Historical Fashion In Detail-the 17th and 18th 

Centuries (A.Hart, S.North, 1998-2007). Detaljerna påminner om rosor. Rosor förknippas ofta 

med döden och kärlek som passar bra för min karaktär i båda syften. Mer som anknyter till 

detta är att kvinnans handskar som har detaljer av rosor.
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Korsett var ett klart val för överdelen där tanke är att framhäva mer av en dominerande attityd, 

detta visas i form av en lackerad korsett, korsetten har en liten dragkedja och ett stort emlbem 

som fäster korsetten i fram. Bakdelen av korsetten slutar halvvägs på båda sidorna som sys 

ihop  med  kvinnans  rygg,  detta  hänvisar  till  smärta.  Smärta  visas  på  andra  sätt  genom 

piercingar, piercingar finner vi framme vid kvinnans mage som håller ihop bältet i form av 

metallspindelben. Spindelbenen fungerar som symbolik för spindeln men samtidigt som skydd 

för närstridsattacker.

7.3 Koncept och Referenser

Using reference plays an essential role in the process of creating a quality game. 

Gathering and stuying referens can make the difference between an exceptional 

game and a mediocre product. 

(Matthew Omernick, 2004, s3)

När vi skapar karaktärer vare sig mer fantasifulla eller verkliga behöver vi referenser som vi 

kan följa antingen fullt ut eller bara som stöd. För min karaktär använder jag mig av bilder på 

en ung kvinna i 20 års åldern och en dödskalle, detta hämtat från en sida som har referenser i 

mängder allt från olika åldrar, kön och hudfärger http://3d.sk/. Det går att registrerar sig för en 

summa i månaden där en kan hämta ner oändligt med material. Denna tjänsten har använts för 

spel som Rainbow Six Vegas (Ubisoft Montreal, 2006), Prince of Persia (Ubisoft Montreal, 

2008), Shaun White Snowboarding (Ubisoft Montreal, 2008) och Assassin's Creed (Ubisoft 

Montreal, 2008). Här är några referenser som jag använt mig av för mitt verk:

Figur 8 Referenser från http://3d.sk

När jag ritat konceptbilder har jag använt mig av videohjälpmedel som IDG Female Figure 

Fusion - Drawing And Painting Body Tutorial (http://www.idrawgirls.com/)
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I början utgick jag från den ovanämnda videohjälpmedellet ur serien I Draw Girls och det gick 

smidigt till en början, videohjälpen gav mig en hel del tips som framför allt när jag skall rita 

en kvinnlig karaktär, utgår vi alltid från C eller S former när vi drar ut streck hjälplinjerna för 

karaktären.  Det  som  var  svårt  var  att  när  jag  väl  ritar  för  första  gången  efter  dessa 

videohjälpmedel, så fick jag inte anatomin att bli bra med tanke på att jag ritade med enbart 

linjer till  en början. Processen var långsam och när grunderna var klar var jag tvungen att 

tänka på vilka färger som skall användas. Här är några av de första koncept som inte räckte 

till:

Figur 9 Första misslyckade koncept bilder som jag skapat

Därav valde jag att testa en metod som jag fick tips om från en klasskamrat. Jag skulle utgå 

från en vit grund och måla svarta silhuetter. Denna metod används bland annat av tecknare 

Feng Zhu, som har gjort koncept till spel som (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, 

2005 ).  Denna metod gick snabbare eftersom en kunde överdriva former och helt enkelt få 

bättre  kontroll  över  vad  som  kunde  ritas.  Det  var  lättare  att  ångra  eller  att  gå  in  med 

suddgummiverktyget för att tag bort små fel eller större skavanker.

Tillvägagångssätt

Jag började med att skapa en bild som var 3000 x 3000 pixlar, detta för att få mer detaljer och 

för att enkelt kunna minska bilden utan att förlora större kvalité. Sedan gjorde jag en enkel 

streckgubbe för att se hur karaktären skall placeras. Efter detta målade jag ut med en 100% 

svart  standard pensel karaktärens alla former i  en överdriven ställning.  Sedan målades  till 

extra  silhuettdelar   på för de små detaljer  som skulle finnas runt om, fjädrar för masken, 

klänningen,  maskens små former och mer därtill.  Efter  att  jag rättat  till  silhuetten så byts 

penseln  till  en  vit  standard  med  30  procent  genomskinligt  eller  en  standard  pensel  med 
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inställningarna;  Brush  presets>Shape  dynamics  och  bockar  i  pen  pressure,  samt  Brush 

presets> Other dynamics och bockar i ”pen pressure”, detta funkar utmärkt i kombination med 

en  ritbräda.  Ritbrädan  som  jag  använder  är  en  Wacom  graphire  4  (Wacom)  och 

rekommenderas vid framtagning av konceptbilder, eftersom en mus är väldigt klumpig och är 

inte lika exakt. Över den svarta karaktären målar jag till med denna penseln var ornament och 

andra detaljer skall finnas. För att få en bra grund går jag in först på att skapa en grund för 

ansiktet. Därefter läggs mer detaljer och skuggor genom att måla lager för lager, detta för att 

snabbt få fram ansiktet och andra områden. Därefter tar jag kroppsdel för kroppsdel och målar 

till den vita färgen som skall vara hud eller den gråa nyansen för kläddelar. Väldigt viktigt att 

skilja på hud och klädfärg i nyanserna eftersom hela bilden skall endast vara i svart och vit. 

Det gäller helt enkelt att arbeta fram hela karaktären tills det att vi känner oss nöjda att vilja 

arbeta vidare med mer detaljer.  Bilden i sig kräver inte längre arbetstid, det går snabbt att 

måla och ger ett snabbt resultat. Om vi vill i efterhand få färg på bilden är det bara att måla ett  

lager över med färg där en kan använda lagereffekter för att blanda mellan dem. I det stora 

hela handlar koncept om att spara tid och inspirera; det handlar inte om att få ett slutresultat 

som skall vara slutgiltigt, utan kan alltid ändras vid senare stadiet som Adams påpekar:

Concept art shouldn't take too long to draw-minutes, not hours. The object isn't 

to produce final artwork; the concept drawings shouldn't end up in the final  

product at all. Rather, its purpose is to explain and inspire.

(E.Adams, A.Rollings, 2006, s163) 

Figur 10 Slutresultat av koncept för min karaktär.
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7.4 Modellering

Första processen i uppbyggnaden av min karaktär är modellering. När det gäller modellering 

så  finns  det  fler  olika  metoder,  här  är  tre  metoder  som varit  grunden till  större  delen  av 

processen:

• I  metoden  ytpolygonmodellering,  utgick  jag  från  vid  skapandet  av  min  karaktär. 

Började med en kant på ett plan genom att använda sig av verktyget ”Extrude” kunde jag 

forma  fram karaktärens  olika  delar.  Denna  metod  användes  vid  bygge  av  min  karaktärs 

ansikte, mask och större delar av klänningen. Genom att använda referenser är denna metod 

väldigt bra vid avancerade geometrier som kräver noggrannhet.

Figur 11 Modellerar masken med hjälp av ”Extrude” på ytor.

• Metoden primitiv modellering, använde jag genom att använda primitiver som en box. 

Boxen formas om med hjälp av komponenterna kanter eller punkter för att antingen följa en 

referens eller på egen hand skapa former som ben, armar, händer och skor. Denna metod kan 

användas med de mesta primitiver, box eller cylinder är en bra grund för organiska objekt. 

Komponenten yta är det vanligaste sättet att i kombination med ”Extrude-vektyget” kunna dra 

ut delar som sedan kan formas till kroppsdelar. Vid skapandet av vapnet utgick jag från en 

cylinder.
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• En annan metod som användes mycket i verket var att först rita ut en form med hjälp 

av verktyget  ”Spline”i kombination med vektyget  ”Extrude” kunde jag skapa detaljer som 

korsett rep, metallstycken, bälte och fjädrar.

Användbara verktyg i arbetsprocessen har varit:

• För  att  lägga  till  mer  geometri  finns  det  tre  nödvändiga  verktyg  som underlättar 

arbetet.  Verktygen ”Insert edge loop”, ”Split Polygon tool” och ”Bevel. ”Insert edge loop” 

lägger till kantlinjer runt modellens yta. Detta är bra för områden där det krävs rörliga leder 

och  runda  detaljer  exempelvis  vid  munnen,  runt  ögonen  eller  övriga  områden.  För  min 

karaktär användes detta verktyg flitigt för att skapa bättre geometri.

• Vid skapandet av karaktärens bröst användes ett verktyg som gav snabbt resultat för 

att  skapa en realistisk form, detta verktyg  heter ”Latice”.  ”Latice” som verktyg skapar ett 

specifikt rutnät som med hjälp av komponenter påverkar formen i helhet. Genom att använda 

verktyget i kombination med en halv sfär kan jag forma bröstet fritt. Detta verktyget användes 

för att ge brösten ett tillplattat utseende då karaktären är iklädd en korsett av åtsittande läder.

• För enklare markering av linjer används ”Select edge loop tool”. Det verktyget gör att 

vid markering av en kant, markeras alla kanter i samma sträcka. Ett tips är att klicka shift-

knappen och vänster musknapp två gånger.

• Med hjälp av verktyget  ”duplicate  special”  med inställningen ”instance” skapas en 

spegelbild av objektet, detta för att skapa symmetri och för att halvera arbetstid (ena sidan 

modelleras och den andra med hjälp av verktyget återspeglas)

Att modellera en karaktär är en avancerad process och kräver mycket planering. Detta för att 

ge goda förutsättningar för framtida processer (UV-mappning, Z-brush) Detta stadium kräver 

att karaktärens topologi skall vara likvärdigt överallt. Exempelvis planering innebar var alla 

sömmar kan döljas för att underlätta arbetet vid uv-mappnings processen. Ett annat exempel 

är för att mindre geometri på modellen ger sämre detaljer i Z-brush.  

Viktigt att tänka på är att tömma historiken ofta på grund av eventuell risk för att minnet 

överflöds  och filen blir   korrupt.  Att  kombinera  objekt och flytta  dem i  lager  gör arbetet 

enklare. Funktionen för att dölja eller låsa lager görs för att inte komma åt objekt som inte är 

tänkta att användas för tillfället. Ytterligare tips är att modellera karaktären i en position där 

armarna är riktade neråt detta hjälper skaparen att få en klar bild på hur långa armarna är, och 

gör så att texturen inte sträcks. Till en början var det lätt att följa konceptet för min antagonist, 
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men längre in i arbetsprocessen blev det nödvändigt att ändra på grundformen. De estetiska 

ändringarna var minimala,  korsetten fick en mer annorlunda form än konceptet  men stilen 

behölls,  maskens form fick mer av en generell  dödskalle och till  sist har vi val  av bältet. 

Bältets  ursprungliga mening var  att  dölja  sömmar  men också för att  ytterligare  trycka  på 

spindeltemat. Mindre problem som jag stötte på under projektet i denna fas var att försöka få 

rätt proportioner. Med hjälp av karaktärerna från spelet och referens bilder, fick jag det stöd 

som  behövdes.  Överlag  var  det  största  problemet  att  hålla  sig  till  den  uppsatta 

polygongränsen.  Lösningen var att göra modellen högupplöst sedan skala ner modellen på 

polygoner när allt var klart.

7.5 Finputsning av modellen

När modellen var klar från första fasen, landade triangelantalet på 33 799. För att nå upp till 

den satta gränsen var det nödvändigt att tag bort en hel del detaljer. Detaljer som skalades ner 

på områden som inte är synligt för mänskliga ögat, exempelvis bakom masken, insidan av 

munnen, och detaljer på insidan av klänningen. Genom att ändra fyrhörningar till  trianglar 

eller  helt  och  hållet  tag  bort  ytorna  kunde antalet  drastiskt  skäras  ner  till  en rimlig  nivå. 

Detaljer som helt försvann finner vi också på ringarna vid axlarna och mindre de metallbenen 

på bältet. I slutskedet fick modellen sitt slutresultat på 26 914. Den satta gränsen var 27000 

och här är en jämförande bild av modellen.

Figur 12 bilden till vänster är före på 33 799 trianglar bilden till höger efter på 26914 

trianglar.
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7.6 Uv Mappning

Denna process underlättades väldigt mycket genom användning av ett externt program som 

heter Roadkill UV Tool 1.1. Processen syftar till att breda ut modellen på en plan vy, detta för 

att skapa en yta att rita detaljer på. Metoden använder sig av att dela på kantkomponenterna. 

Metoden kan liknas vid som att veckla ut ett papper som är vikt över en cylinder eller något 

runt objekt och sedan platta ut det pappret för att kunna rita på detta. 

Jag började med att exportera ut modellerna i filformatet OBJ som står för objekt format. För 

att sedan importera in den i Roadkill i flera modelldelar, detta underlättar arbetet för att få 

kontroll  över  de  olika  delar  som  utgör  karaktären.  Efter  att  jag  importerat  ett  objekt, 

markerade jag hela modellen med hjälp av ”Select” knappen och sedan tryckte på ”Weld” 

knappen som lägger ihop alla kanter. Detta görs för att få en ren yta att arbeta med. 

Jag delade upp modellerna till rimliga ytor, där jag tar in dem i programmet och för att veckla 

ut dem. Med hjälp av funktionerna tog jag in dem i Maya och lade ihop alla ytor till en karta. 

För att få ut en textur krävs det att alla ytor ligger inom en ram. Detta görs för att alla bitar 

skall kunna få den storlek som behövs för det den kräver, exempelvis behöver ett öga mindre 

plats jämförelsevis med en arm som i verkligheten är större än ett öga. Detta för att när vi ritar 

detaljer kräver en arm mer detalj än ett öga eftersom det kommer synas mer på avstånd.

Figur 13 UV-map över min karaktär och vapen.

7.7 Detaljer med Z-Brush

Z-brush är ett skulpturverktyg som är till för att forma detaljer som sparas till en bildfil, detta 

för att spara geometri utan att behöva modellera mer detaljer. Detta med hjälp av ett flertal 
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specialtillverkade  penslar.  Här nedan är  några typer  av penslar  som jag skapat  genom att 

importera en bild in i Photoshop CS3  (Adobe Systems, 2006), invertera färgerna och måla 

svart runt kanterna. Programmet behandlar det vita och ignorerar det svarta:

Figur 14 Z-brush penslar som jag skapat utifrån bilder.

Jag började med att ta in de uv-mappade delarna i OBJ format, och sedan klickade jag i ”Store

Morph target”.

Store a morph target of your model by selecting Tool  →  Morph Target and  

clicking  the  StoreMT  button.  This  creates  a  copy  of  the  mesh  shape  

in  memory  that  we  can  easily  return  to.  We are  storing  this  morph  target  

because  we  will  now  stretch  the  mouth  open  to  facilitate  masking  the  

lips. By returning to the stored shape, we can correct any changes made....

(S.Spencer, 2008, s89)

Efter detta tar vi och dividerar objektet under Tool>SDivide, funktionen mjukar upp modellen 

och  ger  den  mer  geometri  för  att  kunna  måla  avancerade  detaljer.  Jag  drar  upp  det  till 

maxgränsen  för  programmet.  Sedan  använder  jag  mig  av  penslar  som  redan  finns  i 

programmet, standardpenseln, stygnpenseln är de två som jag använde mig mest av. För att få 

in ornament av rosor använde jag mig av en egentillverkad pensel som nämndes ovan. För att 

enbart påverka ett specifikt område maskerade jag bort de övriga områdena med hjälp av ctrl 

knappen och vänster musknapp. Metoden var samma för alla objekt. Importera, maska och 

måla på detaljer. Efter att processen ovan slutförts tar jag den lägsta nivån under geometri 

”Sdiv” och sedan klickar på knappen Z-mapper. Det Zmapper gör är att den projicerar alla 

detaljer  till  en färgkarta med höjd skillnader.  För ett bra resultat höjde jag ”Sharpen hires 

mesh  details”  under  ”Normal  and cavity  map” för  att  få  skarpare  detaljer.  Innan normal-
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mappen skall ut valde jag under ”Open configuration” förinställda inställningar som syftar 

bäst till maya, för att generera ut filen görs det under ”Create normal map” knappen. Därefter 

rättade jag ut bilden under ”Texture” med hjälp av en knapp som heter ”Flip V” som gör att 

bilden vänds vertikalt till sin rätta position.

Figur 15 Här är min normal map för min karaktär och vapen.

För att applicera bilden sedan in i Maya importerar jag in den in till en ”shader” i material 

editorn.  I  material  editorn  finns  en flik  som heter  ”bump”,  finns  en liten  box där  vi  kan 

importera in bilden. När bilden är importerad klickas ”Tangentspace normals” i ”bump” fliken 

under ”use as”.  Vissa ändringar i det estetiska skedet under denna process, roser placerades 

även på korsetten och vapnet för att få ett genomgående tema i mindre detaljer.

8. Resultat – Verket
Verket  presenteras  i  ett  videoformat  med  namnet  c06eliha_verk_2009.avi som  bifogas 

tillsammans med bilder och koncept i mappen  bilder samt modellen i mayas egna format, 

denna rapport medföljer också på CD-skivan.

9. Slutdiskssion
Definition av en stark kvinnlig karaktär kan vara svårt att fastställa, dock utifrån befintlig 

litteratur  som diskuteras  och  sammanställts  i  en  blogg har  det  tagits  fram arketyper  som 

definierar vad en stark kvinnlig karaktär är. De två arketyper som nämns i genus delen finner 

vi liknelse vid karaktären Xena (Xena Warrior Princess, Sam Raimi) som med sitt yttre kan 
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vinna och få andra karaktärer att häpna. Med sin kämpar glöd kan övervinna hinder oavsett 

vad. Detta är den kvinnliga karaktären som bäst syftar sig till min karaktär. Och med detta 

menas med att skapa en stark kvinnlig karaktär som kommer att minnas, för vem minns inte 

karaktären Xena? Andra typer av karaktärer som faller in i denna kategori är Domino Harvey, 

(Domino,  Tony Scott)  och Buffy Summers (Buffy the Vampire Slayer,  Joss Whedon).  En 

stark kvinnlig karaktär är i slutändan en som inte behöver räddas av vackra  maskulina män 

utan  står  på  egna  ben  och  räddar  sig  själva  ur  svåra  situationer.  De  kan  dock  visa  en 

emotionell sida där de bryr sig och vill hjälpa andra. Frågan kan ställas också hur detta kan 

funka på en karaktär som endast är en bild? Det estetiska visar hur en karaktär framställs, dvs 

hur karaktären är klädd, vilken kroppstyp, vilken hållning och vilket vapen karaktären har. 

Om vi ser en karaktär som ser ut på ett visst sätt får vi en snabb uppfattning om hur karaktären 

kommer vara. I media görs detta för att vi som skall underhållas får snabb koppling till vad 

karaktären är för någon och vad den har för en roll i spelet, filmen eller serien.

Det har varit intressant att forska fram och se hur en karaktär kan skapas, både inom design 

och inom den tekniska biten. Det som get mig en stor lärdom när det gäller design är att en 

karaktär inte är ett tomt skal med visa enstaka attribut utan en komplex karaktär ger så mycket 

mer. För det tekniska gäller det helt enkelt att vara konsekvent i vart detaljer skall appliceras. 

Vi kan inte i slutändan producera en karaktär som har avancerade detaljer som inte kommer 

att synas i spelet, detta är i slutändan slöseri med resurser.

10. Slutsats
Mitt arbete berörde området inom skapande av karaktärer både estetiskt och tekniskt.

Mitt resultat blev en färdig karaktär som skulle väl kunna fungera i spelet Devil May Cry 4.

Min två frågeställningar och vad jag kom fram till är detta:

• Hur kan koder och konventioner användas för att skapa en stark och framträdande 

kvinnlig  karaktär?  Genom  att  ge  karaktären  ett  genomgående  tema,  ett  distinkt 

utseende i kombination med spindelsymboliken kan karaktären framhävas mer som en 

stark kvinnlig  antagonist  som  att  både  vara  vacker men dödlig.  Styrkan för denna 

karaktären finns i att det är ovanligt att se en sådan karaktär i spelbranschen, med en 

intressant personlighet kontra sitt  yttre kan denna karaktär inte bara anspela på sitt 

utseende. Där denna starka kvinnliga karaktären kan jämföras vid två arketyper som 

representerar starka kvinnliga karaktärer.
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• Hur kan de estetiska tillvalen appliceras med dagens tekniska metoder? Utifrån en 

undersökning  av  ett  befintligt  spel  kunde  de  estetiska  tillvalen  appliceras  med  en 

fungerande metod. Att använda en etablerad genre genom ett nytt sätt framhäva de 

estetiska kvalitéerna med fungerande tekniska metoder  och skapa en karaktär  som 

fungerar  i  ett  etablerat  spel.  Genom  att  skapa  ett  koncept  att  följa  och  planerat 

noggrant  i  detalj  var  de  estetiska  detaljerna  skall  sitta  på  karaktären  kunde  den 

tekniska  biten  enkelt  och  smärtfritt  gällande  tid  fungera.  Processen  för  att  få  en 

estetiskt  tilltalande  och  tekniskt  fungerande  karaktär  har  varit  givande,  med  ett 

slutresultat  som  fungerar  i  det  tänkta  spelet  i  alla  vinklar  eftersom  detaljerna  är 

utplacerade väl.
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12. Bildförteckning
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Figur 10 Slutresultat av koncept för min karaktär. 25

Figur 11 Modellerar masken med hjälp av ”Extrude” på ytor. 26

Figur 12 bilden till vänster är före på 33 799 trianglar bilden till 28

höger efter på 26914 trianglar.

Figur 13 UV-map över min karaktär och vapen. 29

Figur 14 Z-brush penslar som jag skapat utifrån bilder. 29

Figur 15 Här är min normal map för min karaktär och vapen. 30

10. Tabellförteckning
Tabell 1  En kort statistik över Devil May Cry 4 polygon budget 19
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