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Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag haft för avsikt att undersöka metoder för att modellera 
lågpolygonkaraktärer för datorspel. Som min metod valde jag att delvis studera 
karaktärsmodeller från ett antal olika spel från etablerade spelföretag. Med olika 
programvaror har jag kunnat plocka ut modeller från spelen för att kunna granska dem under 
förstorningsglas.  
 Med hjälp av samma program gjorde jag också en kort statistisk sammanställning över 
hur många polygoner som används för olika karaktärer i olika spel. Detta var i avseendet att få 
en uppfattning om vad som räknas som lågpolygonmodeller. Vad jag kom fram till här var att 
det inte finns en klar och tydlig definition av vad som räknas som lågpolygonmodell. Min 
slutsats blev också att det troligtvis aldrig kommer att finnas någon sådan definition eller att 
det ens är nödvändigt att ha en.  
 För att undvika att gå in i tekniska fäller så har jag också läst på teorier för 
modelleringer och tagit reda på och rett ut olika begrepp som förekommer i samband med 
modellering så som skillnaden mellan en triangel och en polygon. 
 För att testa olika metoder för lågpolygonmodellering valde jag att själv modellera tre 
versioner av en karaktär med olika polygonbegränsningar för varje modell. Här lade jag de 
översta gränserna på fem hundra trianglar för den första modellen och sedan tusen respektive 
två tusen för de två andra. På dessa modeller applicerade jag olika idéer och metoder som jag 
kom fram till delvis genom att studera karaktärsmodeller från andra spel. 
 
Nyckelord: lågpolygon, lågpolygonmodellering, modellering, deformation, karaktärer, 
datorspel 
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1 Inledning 
Även om jag valt att satsa på den konstnärliga inriktningen av datorspelutveckling så har jag 
ett stort intresse för tekniken bakom den grafiska fasaden. Speciellt intressant tycker jag att 
det är med den teknik som påverkar de grafiska resurserna (eller objekten) och arbetet bakom. 
Jag har därför valt en något teknisk inriktning på mitt examensarbete.  
 Jag har lagt märke till en entusiasm bland många grafiker i min omgivning, till exempel 
på Högskolan i Skövde, att försöka skapa de mest spektakulära och avancerade modeller de 
kan föreställa sig. Även om jag uppskattar och uppmuntrar denna typ av entusiasm så anser 
jag att det är viktigt att inte glömma bort de tekniska begränsningarna och hinder som 
gömmer sig i spelmotorn. För ingen tjänar på att skapa objekt som senare inte kan användas.  
 Mitt arbete syftar till att utforska de tekniska begränsningar som finns att handskas med 
vad gäller modellering av spelkaraktärer och försöka hitta lösningar och metoder för att 
handskas med dessa problem/begränsningar så effektivt som möjligt. Jag är nämligen säker på 
att både jag och andra som ägnar sig åt modellering för spel har nytta av den tekniska 
kunskapen. 

1.1 Syfte 
Syftet är att utforska metoder för att modellera polygonbesparande och deformationsvänliga 
karaktärer för datorspel. 

1.2 Frågeställningar 
Hur modelleras händer, leder och ansikte på karaktärer för datorspel så polygonbesparande 
och deformationsvänliga som möjligt? 

1.3 Mål 
Målet är att modellera en karaktär utifrån en konceptillustration och efterlikna denna i så hög 
grad som möjligt. Modellen ska dessutom modelleras i tre versioner. Varje version har sin 
egna specifika polygonbegränsning. Den första modellen får inte överskrida femhundra 
trianglar och är således den mest lågdetaljerade modellen. De två andra modellerna har sin 
maxbegränsning på respektive tusen och två tusen trianglar.  

För just det här arbetets skull har jag valt att vara väldigt strikt med dessa begränsningar 
och tänker inte överstiga någon av dem med en enda triangel. Detta är egentligen något 
onödigt då det troligtvis inte skulle spela så stor roll för en spelmotor om en modell var på 
tvåtusen eller tvåtusentio trianglar. Men för att undvika att antalet extra tringlar ska bli 
överdrivet många så har jag valt att ha denna strikta begränsning. En klar och tydlig 
begränsning kommer förhoppningsvis också att underlätta för mig att nå mitt mål inom den 
satta tidsramen.  

1.4 Avgränsningar 
Eftersom arbetstiden för examensarbetet är begränsad så måste själva projektet avgränsas så 
pass att det går att genomföra inom den bestämda tidsramen. Jag har valt att bara fokusera på 
själva modelleringsdelen och tänker inte lägga ner någon tid på texturering. Det finns vissa 
nackdelar med detta. Till exempel så kan modelleringen eventuellt påverka hur modellen bör 
UV-mapps, det vill säga förberedas för texturering. Matthew Omernick säger:  

As you model, you need to be thinking down the line as to how 
you plan to texture and light the objects you are creating. Why add 
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a detail with geometry if it can be represented better and more 
cheaply with a texture? (Omernick, 2004, s. 43)  

Det är alltså viktigt att ha texturen i åtanke redan i modelleringsfasen. Dels för att inte 
modellera något som lika väl skulle kunna textureras men också för att inte modellen på något 
sätt ska förstör texturen på grund av till exempel felaktigljusberäkning (se kapitel 3 
Modelleringsteori). Det skulle vara mycket intressant att få se modellerna fullt texturerade 
och kunna jämföra hur olika modelleringsval påverkar texturen. Det skulle dessvärre ta för 
lång tid att genomföra och andra delar av arbetet skulle blivit lidande. 

1.5 Rapportens disposition 
Inledningskapitlet har haft avsikten att klargöra vad det är som det här arbetet har gått ut på, 
vad det innefattar och vad det inte innefattar. 
 Bakgrundskapitlet är tänkt att sätta in läsaren i det grundläggande problemet och 
försöka sätta ett perspektiv på begreppet lågpolygonmodell. 
 Teorikapitlet syftar till att presentera de teorier och metoder för modellering som finns. 
Här är det tänkt att gå på djupet med och förklara de tekniska begränsningar som finns och 
som den som modellerar garanterat kommer att stöta på, förr eller senare. 
 I metodkapitlet presenteras mitt tillvägagångssätt och arbetsprocessen bakom själva 
verket. 
 Resultatkapitlet är där allt redovisas som jag har kommit fram till samt delar av verket 
som skapats under arbetets gång. 
 I slutdiskussionen reflekterar jag över vad jag kommit fram till och knyter ihop säcken. 
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2 Bakgrund 
De tekniska begränsningarna hos den hårdvara som används i spelmaskiner har alltid varit ett 
stort hinder för spelutvecklare. Den har ständigt hindrat spelindustrin från att uppnå samma 
realistiska grafik som filmindustrin. Nu är det inte sagt att alla spel strävar efter att uppnå 
realism i sin grafiska stil. Utvecklingen har dock rusat framåt i en häpnadsväckande fart. På 
80-talet var grafiken begränsad till endast 2d-grafik i ett högst begränsat antal färger. Idag kan 
datorer och videokonsoler hantera fullfjädrade 3D-modeller med imponerande detaljrikedom. 
Trots denna utveckling så gör sig dock de tekniska begränsningarna fortfarande påminda. Det 
är således viktigt att behärska de lösningar som utvecklats under åren. Däribland konsten att 
modellera med ett högst begränsat antal polygoner. Leo Hartas skriver om det här i sin bok 
The Art of Game Characters (2005).  

Characters in games such as Quake (1996) were restricted to a few 
hundred polygons whereas a recent game like Doom 3 (2004) can 
process thousands, and the figures keep increasing. While polygon 
restrictions are becoming less of a concern for 3D artists, being 
skilled at creating efficient models using the minimum polygons to 
maximum effect is still important. (Hartas, 2005, s. 120) 

Hur kommer det sig då att detta skulle vara så viktigt att lägga tid på att lära sig när datorer 
och spelmaskiner bara fortsätter att utvecklas och prestandan ökar. Vad används 
lågpolygonmodeller till? Eftersom alla polygoner som ska renderas ut på skärmen samtidigt 
räknas in, oavsett om det är en karaktär, ett träd eller marken de båda står på så påverkar det 
renderingstiden. Alltså ju fler objekt eller karaktärer som ska visas på samma gång desto mer 
polygonbegränsade måste de vara. Realtidsstrategispel är ett exempel på en spelgenre där ofta 
många enheter (t.ex. soldater) ska visas samtidigt. Både spelarens och motståndarens arméer 
ska visas på skärmen. Det leder till att varje enskild enhet får ha ett begränsat antal polygoner. 
I jämförelse till realtidsstrategi så är det väldigt annorlunda i spelgenren First-Person Shooter. 
Här är det vanligt med betydligt färre enheter på skärmen samtidigt vilket i sin tur leder till att 
fler polygoner tillåts att användas per enhet.  

2.1 Lågpolygonkaraktärer i en samtida kontext 
Det finns ingen specifik definition av hur många trianglar som är maxbegränsningen för att en 
modell ska anses vara en lågpolygonmodell. För att få lite perspektiv på begreppet 
”lågpolygon” så har jag tittat på några olika karaktärer ur olika spel från 2000-talet.  
 Med hjälp av olika program (se kapitel 4 Metod) har jag kunnat ”plocka ut” modeller 
från olika spel och kunnat granska dem i ett 3D-program så som Maya (Autodesk, Inc., 2007) 
eller 3ds Max (Autodesk, Inc., 2004). En mer genomgående förklaring av hur jag gått tillväga 
finns att läsa i kapitel 4 Metod. Tabell 1 nedan visar en sammanfattning av den data jag 
samlade in om de olika karaktärernas polygon-, eller rättare sagt triangelantal, från olika spel. 
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Karaktär Trianglar1 Speltitel Genrer År 
Alyx Vance 
Barney Calhoun 
Combine Metrocop 

8109 
6271 
3852 

Half-Life 2 First-Person 
Shooter 2004 

Kvinnlig människa 
Manlig människa 
Kvinnlig Blodalv 
Manlig Blodalv 

1134 
1110 
1458 
1431 

World of Warcraft MMORPG2 2004 

Hero (barn) 
Hero (tonåring) 
Hero (vuxen) 

5016 
5318 
6932 

Fable: The Lost Chapters Actionrollspel 2005 

Lucas Kane 
Carla Valenti 
Besökare på caféet (NPC3) 

2734 
3139 
2126 

Fahrenheit/Indigo Prophecy Äventyrsspel 2005 

Rifleman LOD4-nivå 1 
Rifleman LOD-nivå 2 
Rifleman LOD-nivå 3 

318 
750 

3116 
Company of Heroes Realtids 

strategi 2006 

Geralt 
Triss 
Salamandra bandit 

11049 
7918 
5454 

The Witcher Actionrollspel 2007 

1Siffrorna i den här tabellen avser endast trianglar, dvs. tresidiga polygoner. 
2 MMORPG är en förkortning för Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. 
3 NPC är en förkortning för Non-Player Character. 
4LOD är en förkortning för Lever of Detail. 

Tabell 1 En kort statistisk överblick över antalet trianglar för olika karaktärer från olika spel släppta mellan åren 
2004 och 2007. 

Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004) är ett förstapersonsspel som huvudsakligen går ut på 
att skjuta ner fiender och monster, ett så kallat FPS; first-person shooter. Huvudkaraktären i 
spelet heter Gordon Freeman men eftersom det är ett förstapersonsspel så syns aldrig denna 
karaktär. Spelaren betraktar hela tiden spelvärlden ur Freemans ögon. Det finns heller inga 
speglar eller andra ytor där en spegelreflektion kan uppstå. Således finns det ingen geometri 
att studera här. Istället så valde jag att titta på Alyx Vance som är Freemans följeslagare 
genom större delen av spelet. Även karaktären Barney Calhoun är en medarbetare till 
Freeman under spelets gång. Dock träffar spelaren inte på honom lika ofta som Alyx vilket 
kanske är anledningen till att han är modellerad med nästan två tusen färre trianglar. Combine 
Metrocop är ett exempel på en typ av fiende som spelaren träffar på tidigt och ofta i spelet. 
Här är polygonantalet nästan bara hälften så stort som för Alyx. Det beror troligtvis på att 
dessa karaktärer för det mesta betraktas på avstånd och under eldstrid. De syns också ofta i 
mindre grupper med mellan två till fyra, av dem åt gången. Det är nog den främsta 
anledningen till att deras polygonantal är relativt lågt, för att kompensera för deras antal, 
vilket är något som är mycket tänkvärt. 
 World of Warcraft (Blizzard Entertainment, Inc., 2004) är ett så kallat MMORPG; 
vilket står för Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Det som är intressant här är 
just det första: Massive Multiplayer. Kärnan i själva spelkonceptet är alltså att det ska spelas 
online tillsammans med flera andra spelare. Som Tabell 1 visar så är dessa karaktärer väldigt 
lågpolygon i jämförelse med andra spel från runt samma år. Detta beror troligtvis på just det 
faktum att spelet är avsett att spelas av flera personer samtidigt på samma plats i spelvärlden. 
Skulle polygonantalet legat högre skulle det kunna få svåra konsekvenser för många spelare. 
En fördel med denna polygonbegränsning är nämligen att kravet på systemresurser minskar. 
Det i sin tur leder till att fler spelare har möjlighet att spela spelet, eftersom inte alla sitter 
hemma med en dator med topprestanda. Det här kan mycket väl vara en anledning till att det 
är så många som spelar just World of Warcraft. Enligt utvecklarnas hemsida så har de över tio 
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miljoner spelare sedan januari 2008 (Blizzard Entertainment, Inc., 2008). En annan fördel 
med att spelet använder lågpolygonmodeller är att de går fortare att skapa än mer detaljrika 
högpolygonmodeller (Omernick, 2004, s. 23). Det här kan vara mycket fördelaktigt då så 
många spelare samlas tillsammans och då troligtvis vill få sin karaktär att sticka ut med sitt 
val av kläder och utrustning. Vilket skulle bli väldigt svårt om urvalet var allt för begränsat. 
Desto mindre tid varje grafiskt objekt i sig tar att få ihop, desto fler hinner utvecklarna skapa.  
 Fable: The Lost Chapters (Lionhead Studios, 2005) är ett actionrollspel. Spelet börjar 
när huvudkaraktären är ett barn. Detta är dock bara för en kort tid för att komma in i spelets 
handling och lära sig de grundläggande kontrollerna. Därefter spelas karaktären som tonåring 
ett tag då han utbildas i stridsfärdigheter och spelaren får lära sig de mer avancerade 
kontrollerna. Till sist så lämnar karaktären även tonåren bakom sig och träder in i vuxenlivet. 
Detta sker i form av tidshopp och alltså inte över en löpande tidsperiod. Här gjorde jag en 
intressant observation, för varje åldersperiod som karaktären spelas i ökar polygonantalet. 
Som barn ligger karaktären på runt fem tusen trianglar och när han nått vuxen ålder så är 
karaktären nästan uppe i sju tusen trianglar. Det var något jag stannade upp och funderade 
över en stund. Jag funderade kring om det har med människans anatomi, att barn har mjukare 
rundare former än vuxna som har mer markanta drag av mer utvecklade muskler och 
kraftigare benstruktur som formar och definierar kroppens form mera. Dessvärre kunde jag 
inte hitta någon källa om anatomi som tog upp hur åldern påverkar kroppens form och 
anatomiska detaljer. 
 Fahrenheit (Quantic Dream, 2005) eller Indigo Prophecy som det heter i USA och 
Kanada. Spelet är ett äventyrsspel med ett stort mysterium som de tre huvudkaraktärerna 
försöker lösa. Två av huvudpersonerna är Lucas Kane och Carla Valenti, samt hennes partner 
Tyler Miles. Det här spelet har förhållandevis ganska få polygoner på sina karaktärer. Det 
utspelar sig dessutom för det mesta i relativt små miljöer. Tanken här är troligtvis lite i linje 
med World of Warcraft, att lågpolygonmodeller kräver mindre arbete och är således mer 
kostnadseffektiva än högpolygonmodeller. Dessutom så innebär det oftast att systemkraven 
minskar, vilket leder till att spelet kan nå till en större målgrupp. Jag tittade också på en 
karaktär som inte presenteras utan bara sitter som en besökare på det caféet där spelet börjar. 
Denna typ av karaktär kallas för NPC som står för Non-Player Character. Det syftar på att 
karaktären inte kan spelas eller styras av spelaren utan kontrolleras av själva spelet. Precis 
som jag hade förväntat mig så var den här karaktären mindre detaljerad än huvudkaraktärerna. 
Här är ett exempel på hur lågpolygonmodeller kan användas för mindre ”viktiga” karaktärer, 
alltså karaktärer vars roll mer eller mindre bara är som statister.  
 Company of Heroes (Relic Entertainment, 2005) är ett realtidsstrategispel. Vilket 
innebär att spelarens uppgift är att styra olika grupper av soldater och krigsmaskiner genom 
att ge order åt dem att följa. Realtid syftar på att tiden hela tiden går vilket innebär att 
tidspress och till viss mån stress är en del av spelmomentet. Spelet fokuserar främst på 
grupptaktik, spelaren kommenderar således över större grupper av soldater snarare än stora 
arméer. I det här spelet valde jag att bara studera en specifik karaktär. Denna karaktär har 
inget namn i spelet, han är bara en av fem soldater i en grupp. Vad som var intressant med den 
här karaktären var hans olika LOD-nivåer. LOD står för Level Of Detail och är ett system för 
att hantera antalet polygoner som ska renderas ut på skärmen. Det går i korthet ut på att 
karaktären modelleras i olika versioner, alla med olika många polygoner. Spelmotorn håller 
sedan ordning på avståndet mellan kameran och karaktären och väljer vilken modell som ska 
renderas beroende av detta avstånd. Alltså renderas den modell med flest polygoner när 
kameran är nära, detta tillåter spelaren att se detaljerna hos karaktären. Samtidigt som annan 
geometri inte renderas ut eftersom den inte längre syns då kamerans nya position begränsar 
dess synfält. Motsvarande visas då den modell med minst antal polygoner när kamerans 
synfält istället växer. Vilket i sin tur tillåter att fler soldater och mer av miljön kan visas 
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samtidigt. Den här metoden är mycket vanlig idag och förekommer i nästan alla spel. I 
utvecklingsmanualen (wiki) för spelmotorn Source Engine(Valve Corporation, 2008b), som är 
utvecklad för Half-Life 2(Valve Corporation, 2004), förklarar LOD enligt följande. 

The advantage of using LOD is obvious: Objects that are far away, 
where they cannot show much detail anyways, will not use up 
nearly as many memory and processing resources for the player. In 
extreme cases, they may not even be rendered at all. (Valve 
Corporation, 2008a) 

Company of Heroes är ett tydligt exempel på användningsområdet av extrema 
lågpolygonsmodeller, från tre hundra upp till nästan det tiodubbla vid runt tre tusen. Jag vet 
inte hur många LOD-nivåer det är i spelet, jag kunde bara identifiera tre men det är möjligt att 
det finns fler. Jag är dock säker på att jag fick med den första och den sista men det kan finnas 
något mellansteg som jag har missat. I utvecklingsmanualen för Source Engine står det skrivet 
följande om antalet LOD-nivåer som bör användas.  

It is up to the developer then, to decide how many levels of quality 
are appropriate for a model, and at what distances they should be 
"activated" at. For example, in Half-Life 2, the G-man character 
model had five different models.(Valve Corporation, 2008a) 

Det är alltså inte helt omöjligt att det finns fler LOD-nivåer för rifleman-karaktären i 
Company of Heroes. Däremot är det inte heller helt säkert, utvecklarna kanske inte ansåg det 
nödvändigt eller mödan värt att lägga till fler än tre. Källan för den här informationen är 
visserligen från utvecklarna av Half-Life 2 och inte direkt relaterad till Company of Heroes. 
Däremot så är principerna de samma för alla spel. Anledningen till att jag valde att titta på 
LOD-nivåerna för just Company of Heroes var för att kontrasten mellan den lägsta och den 
högsta var så stor, från tre hundra trianglar upp till över tre tusen. 
 The Witcher (CD Projekt Red Studio, 2007) är ett actionrollspel som utspelas i en 
medeltidsinspirerad värld, fylld med monster och magi. Anledningen till att jag tog med det 
här spelet var för att få några triangelantal att sätta alla andra spel i relation till. 
Huvudkaraktären – Geralt – är modellerad med strax över elva tusen trianglar, vilket tillåter 
en extra hög detaljrikedom. Det är nästan det dubbla triangelantalet av en genomsnittlig 
karaktär från tidigare spel. Sätts en karaktär från World of Warcraft i relation till Geralt så 
anser jag att skillnaden på antalet polygoner är så stort att karaktären på runt tusen och även 
ända upp till två tusen skulle mycket väl kan anses vara lågpolygonmodeller. 
 
Syftet med att studera en så här vid variation av spelgenger var att få en överblick av 
karaktärer i olika spel eftersom jag inte anser att lågpolygonkaraktärer är låsta till en specifik 
spelgenger. En enkel slutsats är att karaktärer modelleras med väldigt varierande 
polygonantal, allt från tre hundra upp till över elva tusen trianglar. Då är också det urval av 
spel jag har gjort här en ytterst liten bråkdel av alla spel på marknaden. Men jag anser att den 
här undersökningen pekar på att än idag så används lågpolygonmodeller vitt och brett i spel. 
Kunskapen om hur dessa modelleras borde således vara mycket värdefull kunskap för den 
som vill ge sig in och bli en del av denna industri. 

2.2 Polygonprestanda i en samtida kontext 
För att få ytterligare ett perspektiv på lågpolygonbegreppet försökte jag få fram teknisk data 
om olika spelkonsolers prestanda och hur många polygoner de kan hantera. Här har jag 
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begränsat mig till enbart spelkonsoler eftersom denna typ av data inte är tillgänglig för 
datorer. Anledningen till det är att konsoler är specialbyggda med specifik hårdvara medan 
datorer kan vara uppbyggda av ett näst intill oändligt antal variationer av 
hårdvarukomponenter. Det var inte det lättaste att hitta den typ av data och än värre att 
försöka jämföra de olika konsolerna mot varandra. Detta berodde främst på att de använder 
sig av olika enheter vid mätningen. Vissa visar på trianglar per sekund medan andra har 
polygoner per sekund. Eftersom en polygon kan bestå utav en eller flera trianglar så blir det 
något otydligt vad siffran verkligen betyder. Det kan å andra sidan vara så att de i själva 
verket syftar på trianglar men använder termen polygon i vilket fall; kanske för att det är en 
mer känd och lättförståelig term. Tabell 2 nedan visar den data jag har samlat in från några 
olika källor. Datan är oredigerad och jag har inte gjort någon omtolkning av huruvida de 
syftar på trianglar eller polygoner. För fullständiga adresser till de olika källorna se 
referenslistan.  

Källor 
Konsol År PCvsConsole.com CreativeUncut.com 
Sega  
Dreamcast 

1998/
1999 4-7 Million Polygons per Second 3 million polygons per second 

Nintendo 64 1996 Ingen information tillgänglig 
160,000 million[sic]* 
polygons/sec, all features 
enabled 

Nintendo 
GameCube 2001 6-12 million Polygons per Second (in-game) 6-12 million polygons per 

second 
Nintendo Wii 2006 Ingen information tillgänglig Ingen information tillgänglig 

Sony 
Playstation 

1994/
1995 Ingen information tillgänglig 

Polygon Performance: 180,000 
texture mapped, Gouraud 
shaded polys/sec 
Polygon Performance: 360,000 
flat, shaded, polygons per 
second 
Polygon Performance: 500,000 
texture-mapped, light-sourced 
polygons/sec 

Sony 
PlayStation 2 2000 

66 Million Polygons per Second (peak) 
38 Million Polygons per Second (lighting) 
36 Million Polygons per Second (fog) 
16 Million Polygons per Second (curved 
surface generation) 

75 million polygons per second 
(Drawing Rate) 
66 million polygons per second 
(Performance) 

Sony 
PlayStation 3 

2006/
2007 250 Million Triangles per Second Ingen information tillgänglig 

Microsoft 
Xbox 

2001/
2002 116.5 Million Polygons per Second 125 million polygons per 

second 
Microsoft 
Xbox 360 2005 500 Million Triangles per Second ** Ingen information tillgänglig 

  Wikipedia.org - 

Nintendo DS 2004 
”[…]is theoretically capable of rendering 
about 120,000 triangles per second at 60 
frames per second […]” 

Ingen information tillgänglig 

  Yoho-Games.com GameboyGaming.com 

Sony PSP 2004/
2005 

”[…]a theoretical polygon performance of 
33 million polygons per second.” 

”[…]a theoretical polygon 
performance of 33 million 
polygons per second.” 

* 160000 miljoner låter orimligt, det måste röra sig om ett skrivfel. 160 000 polygoner måste det vara.  
** Samma prestanda presenteras även på sidan Xbox.com (Xbox 360 Technical Specifications). 

Tabell 2 En sammanställning av olika spelkonsolers polygonprestanda. 
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Sätts dessa konsoler i relation till varandra går det knappt att dra några specifika slutsatser 
alls. Främst beror detta på att så många olika måttenheter har används. Det uppstår till 
exempel oklarhet när det ibland står Polygon Performance, ibland Polygon Drawing Rate och 
ibland står det inte specificerat vilket som det syftas på. Vad som är skillnaden på de två 
framgår inte heller någonstans. Vissa konsoler har dessutom angett väldigt specifika enheter 
för olika specialfall. Hur dessa skulle kunna jämföras mellan varandra har jag inte lyckats 
hitta någon information om. Siffrorna verkar vara ganska osäkra då några av dem anges vara 
teoretiska. Troligtvis så rör det sig i dessa fall om de absoluta maxvärde hårdvaran kan uppnå 
under mycket specifika förhållanden som sällan kommer att uppnås. 
 Dock så framträdde en intressant iakttagelse i och med denna uppställning. Det är 
framför allt de portabla konsolerna längst ner i tabellen, det vill säga Nintendo DS och Sony 
PSP (Playstation portable) som är mest intressanta. Nintendo DS ska enligt den enda källa jag 
lyckades hitta kunna hantera runt etthundratjugotusen trianglar vilket är i närheten av 
Nintendo 64s prestanda, eller till och med lägre. Observera dock att även här så används 
polygoner per sekund för Nintendo 64 och trianglar per sekund för Nintendo DS. Sony PSP 
ska enligt två källor, vars texter verkar vara identiska ner till vartenda ord, teoretiskt sett 
kunna hantera trettiotre miljoner polygoner per sekund. Detta värde verkar ligga någonstans 
under Playstation 2s prestanda. Alltså pekar dessa siffror lite åt att dagens portabla konsoler 
polygonprestandamässigt ligger på en nivå som de stationära konsolerna låg för runt fem till 
tio år sedan. Återigen bör det påpekas att siffrorna är aningen opålitliga och bör tolkas 
källkritiskt. Däremot är det en enorm skillnad mellan PSPs trettiotre miljoner polygoner per 
sekund och Xbox 360s femhundra miljoner trianglar per sekund. Så även om siffrorna är 
något otydliga vad de specifikt syftar till så är det tydligt att klyftan mellan stationära konsoler 
och portabla är mycket stor. Även om nu polygoner per sekund syftar på fyrhörningar för PSP 
så skulle det i så fall motsvara sextiosex miljoner trianglar per sekund vilket fortfarande är 
långt från Xbox 360s prestanda.  
 
Den här undersökningen gav alltså inte så mycket som jag hade hoppats på. Däremot så tolkar 
jag resultatet som att lågpolygonmodeller kommer finnas kvar ett bra tag till i och med att 
portabla konsoler ännu har långt kvar innan de kommer ikapp sina stationära motparter.  

2.3 Definition av begreppet lågpolygonmodell 
Så vad är då slutsatsen utifrån de två undersökningar jag har gjort, vilka modeller räknas som 
lågpolygonmodeller och hur många polygoner är den översta gränsen på? Min slutsats är att 
det nog inte finns någon övre gräns och det finns ingen tydlig definition av begreppet. Vad 
som anses som en lågpolygonmodell i ett spel för Xbox 360 måste kanske ses som en 
högpolygonmodell i ett spel för till exempel Nintendo DS. Jag tror inte att det går att sätta 
någon siffra på vart gränsen går och skulle någon göra det så skulle den siffran troligtvis 
behövas revideras om bara några år. Det är kanske inte heller helt nödvändigt att ha en klar 
och tydlig distinktion av begreppet. Utan istället låta det vara ett relativt begrepp som förblir 
relativt i förhållande till spelgenger och den plattform spelet är tänkt att spelas på. 

2.4 Problemformulering 
Problemet i fråga är alltså kollisionen mellan det estetiska och det tekniska. I de fall då 
utvecklarna strävar efter att uppnå det snyggaste som någonsin har gjorts möter de ett hårt 
motstånd när det kommer till vad datorerna eller spelkonsolerna kan hantera. Att modellera 
geometri som är avsedd för att ändra form, deformeras, kräver en viss förståelse för hur det 
hela går till. Det gäller att ha förståelse för begränsningarna och känna till de metoder som 
tillåter en väg runt problemen. För där det finns tekniska problem finns det oftast kreativa 
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lösningar. Att känna till och kunna utnyttja dessa lösningar eller utveckla nya måste anses 
som mycket viktigt i en produktionskedja där tid är pengar.  
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3 Modelleringsteori 
För att undvika att gå in i tekniska fällor vid modellering måste en viss förståelse för den 
bakomliggande tekniken erhållits. Däribland ingår begrepp som trianglar och polygoner. 
Risken finns dock att bli allt för programmeringsteknisk i samband med det här ämnet. Jag 
ska försöka att lägga det på en så okomplicerad teknisk nivå som möjligt och bara fokusera på 
det mest väsentliga. Det vill säga det mest väsentliga utifrån min tolkning. 

3.1 Komponenter 
Innan en mer fördjupande kunskap om polygoner kan komma till nytta så är en absolut 
grundläggande kunskap på sin plats. Polygoner är uppbyggda av olika komponenter, det är 
dessa som manipuleras för att forma geometrin. De engelska termerna för de mest 
grundläggande komponenter är vertex, edge, triangle och face. Det förekommer visserligen en 
viss variation på dessa namn mellan olika programvaror. För att undvika att få texten skriven 
på ”svengelska”, alltså en blandning mellan det svenska och engelska språket, vanligt i 
talspråkssammanhang, så har jag valt att överstätta dessa termer till svenska.  
 Vertex har jag valt att översätta till vertex eller vertexpunkt. Vertexpunkt är en punkt 
placerad i en 3D-rymd som innehåller numeriska värden som beskriver dess position i de tre 
axlarna x, y och z. En enkel kub består av åtta stycken vertexpunkter, i Figur 1 är fyra av 
dessa markerade med rött. 
 Edge är den komponent som kopplar samman olika vertexpunkter. Den här termen 
valde jag att översätta rakt av till kant eller polygonkant för att vara mer tydlig. En kub som 
består av åtta vertexpunkter består av tolv polygonkanter om geometrin visas som 
fyrhörningar och arton om den visas som trianglar. I Figur 1är tre polygonkanter markerade i 
orange. 
 Triangle eller i Maya (Autodesk, Inc., 2007) kallade för tris och i 3ds max (Autodesk, 
Inc., 2004) för face, översätter jag till triangel. En enkel kub består av tolv trianglar. I Figur 1 
är en triangel markerad i grönt. 
 Face eller i 3ds max kallade för polygon, översätter jag till yta. En enkel kub består av 
sex ytor. I Figur 1 är en yta markerad i blått. 

 
Figur 1 De fyra grundläggande komponenterna hos en polygongeometri. 

3.2 Polygoner 
En vanlig fråga som jag hört många ställa är huruvida om det är bäst att modellera med 
trianglar eller fyrhörniga polygoner. Svaret på den frågan är dessvärre inte så enkelt att det är 
det ena eller det andra. Båda har sina för- och nackdelar.  
 Polygon är ett samlingsnamn för alla sorter av ytor, oavsett hur många sidor, som är en 
del av en 3D-geometri. Ordet i sig betyder många eller flera sidor(Omernick, 2004, s. 20). 
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Mer specifikt så finns det tre andra namn som används för att särskilja olika typer av 
polygoner. Trianglar är de minst komplicerade polygonerna och är endast polygoner med tre 
sidor, varken fler eller färre. Fyrhörningar, ofta refererade till som quads (Murdock & Allen, 
2006) är polygoner med endast fyra sidor. Från och med nu kommer jag att hålla mig till de 
svenska termerna fyrhörningar eller fyrhörniga polygoner. Slutligen så finns det en tredje 
grupp som brukar kallas för n-gons, N-gons eller ngons; stavningen varierar. Den bästa 
översättningen till svenska på den här termen jag kunde komma på var n-hörningar. Termen 
syftar på alla polygoner som har fler än fyra sidor, ”[…]all faces that are connected by more 
than four vertices. These types of faces are also known as n-gons” (Baltuttis, 2007). Det vill 
säga alla polygoner som inte är trianglar eller fyrhörningar. Där n står för ett obestämt antal. 
 Polygoner kan ha alla möjliga olika former, varav vissa bör undvikas. De kan delas in i 
ytterliga tre grupper, utöver de tre tidigare nämnda, utifrån deras olika utseenden. Dessa är 
konvexa, konkava och komplexa polygoner (Pendleton, 1997). Terminologin för dessa tre 
grupper kan variera aningen enligt Pendleton. 
 En konvex polygon är en polygon vars alla vertexpunkter ligger ”utanför” varandra. Till 
skillnad från en konkav där en eller flera vertexpunkter ligger så att det blir som en ”buckla” 
in i ytan. En komplex polygons vertexpunkter ligger på ett sådant sätt att polygonens kanter 
skär igenom varandra. Figur 2 nedan visar exempel från de tre olika grupperna. 

 
Figur 2 Olika former som polygoner kan anta och vad gruppen heter som de ingår i. 

 Ett tillfälle där det är av stor betydelse vilken form polygonerna har är 
kollisionsdetektion. Jeff Lander har skrivit en artikel som publicerats på Gamasutra.com, som 
tar upp det ämnet. Crashing into the New Year: Collision Detection heter artikel och 
publicerades den 10 februari, år 2000. Jag tänker inte gå på djupet av det hela då det ligger 
långt utanför en grafikers område. Däremot skadar det inte att känna till skillnaderna mellan 
de olika formerna. Enligt Lander så är det lätt att genomföra kollisionstest på konvexa 
polygoner. Därefter går han igenom några olika, mer komplicerade, algoritmer för 
kollisionsdetektion på konkava polygoner. Han nämner inte komplexa polygoner i artikeln. 
Pendleton förklarar också hur de olika formerna hos polygoner påverkar svårigheten att rita ut 
dem. ”Convex polygons are the easiest to draw, concave polygons are harder to draw and 
complex polygons are a real pain” (Pendleton, 1997). Vad han syftar på är att algoritmen för 
utritning blir mycket mer komplicerad om den ska kunna hantera konkava eller i värsta fall 
komplexa polygonytor. 
 Matthew Omernick (2004) skriver också om olika polygoner som bör undvikas på 
modeller för spel. Han nämner överlappande ytor, t-korsningar, ”strövertexpunkter” (eng. 
stray vertex) och stjärnliknande ytor (eng. star-like faces). 

3.3 Trianglar 
Trianglar är den enklaste av polygoner för en spelmotor att hantera. För varje triangel så 
behöver motorn bara lagra och räkna på de tre vertexpunkternas x, y och z koordinater samt 
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vertexnormalernas (se 3.8 Vertexnormaler) orientering. Till skillnad från annan typ av 
geometri så som NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) som beskrivs av matematiska 
formler så är den data som beskriver en triangel mycket lättare att hantera (Omernick, 2004). I 
grund och botten är egentligen all geometri uppbyggd av trianglar, även fyrhörningar. De 
flesta programvaror för 3D idag döljer dock den polygonkant som de två trianglarna delar för 
att skapa en fyrhörning. Detta görs vanligtvis för att modellen ska bli mer överskådlig och att 
polygonflödet i modellen ska bli tydligare. Figur 3 nedan visar två versioner av samma 
modell. Den vänstra har alla polygonkanter synliga och visar således bara trianglar medan den 
högra huvudsakligen visar fyrhörningar. 

 
Figur 3 Skillnaden på en geometri helt i trianglar (vänster) och en som främst är fyrhörningar (höger) är 
speltekniskt minimal, däremot så är det lättare att se flödet hos polygonerna. 

Trianglar var länge standarden att modellera med inom spelindustrin. Det beror bland annat 
på att trianglar alltid är konvexa och alltid plana. En triangel kan aldrig ”vikas” till skillnad 
från en fyrhörning som kan vikas där de två trianglarna den består av (se 3.4 Fyrhörningar) 
möts, detta är vad som menas med att en triangel alltid är plan. Äldre spelmotorer kunde ha 
problem med att hantera ickeplana polygoner vilket ofta resulterade i en krasch. Idag är dock 
det problemet inte lika aktuellt då de flesta moderna spelmotorer numera kan hantera denna 
typ av geometri(Murdock & Allen, 2006). 

3.4 Fyrhörningar 
Fyrhörningar är i grunden två trianglar men som har den gemensamma polygonkanten dold. 
Enligt Murdock och Allen (2006) så ligger fördelen med fyrhörningar i symmetrin. Flera 
fyrhörningar kan kopplas samman med varandra och bilda band av fyrsidiga polygoner som 
löper runt geometrin. Fördelen med det här är, som nämnts tidigare att polygonflödet blir 
lättare att följa, men också att geometrin deformeras mjukare och mer följsamt.  

3.5 Överlappande ytor 
Överlappande ytor är två eller flera ytor, bestående av en eller flera polygoner vardera, som 
ligger tätt uppe på varandra. Problemet som uppstår här är att spelmotorn inte kan hålla reda 
på vilken som ligger överst. Detta leder till att polygonerna flimrar då de ”bråkar” om vilken 
som ska räknas som synlig; detta kallas för z-fightning (Omernick, 2004, s. 39).  

3.6 T-korsningar och strövertexpunkter 
T-korsningar leder till att n-hörningar (se 3.2 Polygoner) skapas vilket kan leda till olika 
problem med till exempel kollisionsdetektion och ljussättning. Omernick (2004, s. 40) 
rekommenderar att t-korsningar bör undvikas till varje pris. Ett liknade problem uppstår med 
”strövertexpunkter” som är vertexpunkter som saknar några av sina polygonkanter. Figur 4 
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nedan visar ett exempel på hur två t-korsningar bildats när en polygonkant tagits bort. I 
vänstra hörnet är ytterligare ett exempel på en t-korsning. I översta vänstra hörnet är ett 
exempel på en strövertexpunkt, markerad med rött. Förutom det exemplet så har det även 
bildats strövertexpunkter i t-korsningarna, också dessa är markerade med rött i figuren.  

 
Figur 4 T-korsningar, markerade i orange, och strövertexpunkter markerade i rött. 

3.7 Stjärnliknade ytor 
Stjärnliknade ytor varnar Omernick också för då de kan ställa till med en rad olika problem. 
De bildas när en vertexpunkt får för många polygonkanter kopplade till sig, vilket kan leda till 
flera långa och smala trianglar. Dessa trianglar kan leda till problem med ljussättning, 
texturering och deformering vid animation. 

 
Figur 5 Stjärnliknande ytor innehåller långsmala trianglar som kan leda till problem med bland annat 
ljussättning. 

3.8 Vertexnormaler 
Vertexnormaler tillhandahåller information om vertexpunktens riktning. Vertexnormalen har 
ingen inverkan på geometrin i sig utan påverkar istället ljuset (det vill säga det artificiella 
ljuset som programvaran simulerar) som träffar yta och ändrar hur polygonytan upplevs. Detta 
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utan att påverka polygonantalet. När två polygonkanter möts vid en vertexpunkt kan de 
antingen ha var sin eller en gemensam vertexnormal. En gemensam vertexnormal resulterar i 
att övergången mellan polygonerna blir mjuk och rund. Det motsatta gäller således för 
separata vertexnormaler, då blir istället övergången hård och kantig(Omernick, 2004). Figur 6 
illustrerar på polygonsfärer de olika inställningarnas resultat.  

 
Figur 6 Med hjälp av vertexnormaler kan ytan hos ett polygonobjekt framställas som mjuk eller kantig, utan att 
ändra på polygonantalet. 

3.9 Ytnormaler 
Ytnormaler innehåller information om riktningen för ytan av en polygon. Den informationen 
är viktig för spelmotorn när den ska beräkna texturen, ljussättningen, hur polygonen ska ritas 
och om den ska ritas. En polygon har nämligen bara en sida och är denna vänd från kameran 
så syns inte polygonen alls. Anledningen till detta är att många polygoner inte behöver 
renderas på båda sidorna. Insidan av, till exempel, en igensluten låda behöver inte ritas ut 
eftersom den aldrig kommer att synas; förrän möjligtvis om lådan öppnas eller slås sönder. 
Om spelmotorn alltid rendera båda sidorna av alla polygoner resulterar det i så kallade 
dubbelsidiga polygoner. I själva verket så är dock en dubbelsidig polygon två helt vanliga 
polygoner som ligger precis på varandra men med sina ytnormaler pekandes i motsatt 
riktning. Det innebär alltså att en fyrhörnig dubbelsidig polygon i själva verket är fyra 
trianglar, således kan polygonantalet lätt bli alldeles för högt om spelmotorn ska rendera alla 
polygoner som dubbelsidiga (Omernick, 2004).  
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4 Metod 
Det finns ganska ont om böcker som behandlar ämnet lågpolygonmodellering. Därför har 
internet varit den största källan för information jag har hållit mig till. På sidan Polycount.com 
finns ett diskussionsforum med bland annat några trådar som handlar just om 
lågpolygonmodellering. Främst har tråden Low-poly Characters (Polycount.com, 2006) varit 
en inspirations- och informationskälla. Här postar personer från alla delar av världen sina 
olika lågpolygonkaraktärer och diskuterar metoder för att modellera bättre och snyggare 
modeller.  
 Jag studerade också ett antal olika datorspel för att få information om dess 
karaktärsmodeller. Med hjälp av två olika programvaror kunde jag ”plocka ut” modeller från 
olika spel och analysera dem på nära håll i ett 3D-program. Ett program som jag använde mig 
av heter 3D Ripper DX och är skrivet av Roman Lut (2006a). Det fungerar som så att en 
”skärmdump i 3D” sparas från själva spelet. All geometri och texturer som ska renderas ut på 
skärmen, i det ögonblicket funktionen aktiveras, sparas ut på datorns hårddisk. De utsparade 
filerna kan sedan importeras och granskas i olike 3D-program. Figur 7 är tagen från 
programmets användarmanual (Lut, 2006b). Den visar en miljö från ett spel importerad in till 
3ds Max (Autodesk, Inc., 2004). 
En del nackdelar med programmet fanns dock. Dels så var den version jag använde mig av 
begränsad till spel som kördes med DirectX 9.0 vilket begränsade mitt val av spel jag kunde 
studera. Andra problem som uppstod var att en del geometri i vissa scener inte sparades ner 
ordentligt. Så den data jag samlade in är inte garanterat felfri. Däremot så har jag gjort 
bedömningen att felen är marginella. Eftersom jag har spelat alla spelen jag använt 
programmet på så kände jag till alla karaktärer väldigt bra och kunde avgöra om den 
utsparade modellen var rätt. Så det rör sig troligtvis högst om några få stycken trianglars 
felmarginal, om ens det.  
För spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, Inc., 2004) så använde jag mig av 

programmet WoW Model Viewer (Steele, 2008) som finns tillgängligt via internet. Vem som 
har skrivit programmet framgår inte. Däremot så står en viss John Steele som kontaktperson 

Figur 7 En skärmdump av 3ds max (Autodesk, Inc., 2004) med en importerad miljö från något spel, vilket spel 
det rör sig om framgår inte. 
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på programmets hemsida. Det här programmet visar modellerna från spelet, förutsatt att det är 
installerat på datorn. Det tillåter också att klä en spelkaraktär i de olika kläder och 
rustningsdelar som finns i spelvärlden. 

 
Figur 8 En skärmdump från WoW Model Viewer (Steele, 2008) 

Med dessa två program fick jag tillgång till ett antal olika karaktärsmodeller som jag kunde 
studera i två syften. Först och främst hade jag för avsikt att studera hur karaktärerna hade 
modellerats, var flest polygoner hade använts, hur händer, leder och ansikten modellerats och 
allt annat jag kunde få reda på. Det andra syftet var att räkna antalet trianglar som modellerna 
var uppbyggda av. Resultatet och slutsatserna av den undersökningen redovisas i kapitel 2.1 
Lågpolygonkaraktärer i en samtida kontext. Syftet med det här var att få ett perspektiv på vad 
som kan ses som lågpolygonmodeller. Här gick jag även steget längre och försökte hitta 
teknisk data över olika spelkonsolers polygonprestanda. Att hitta ett samband mellan de två 
undersökningarnas resultat var jag inte så säker på att göra eftersom spelen var dator- och inte 
konsolspel. Konsolspel är dock en stor del av marknaden idag och detta var enda sättet att 
inkludera dem i undersökningen. Detta på grund av att jag inte hade möjlighet att studera 
karaktärsmodeller från konsolspelen, eftersom att 3D Ripper DX är begränsat till datorspel. 
 Det var människokaraktärerna från World of Warcraft som inspirerade mig till att 
modellera en karaktär med en begränsning av tusen trianglar. Dels för att jag är imponerad av 
hur vackra och välmodellerade - i mitt tycke - deras karaktärer är. Men också för att jag 
upptäckte metoder för modellering som jag aldrig sett förut när jag studerade dessa modeller. 
Tråden Low-poly Characters (Polycount.com, 2006) var som jag nämnde tidigare en mycket 
stor inspirationskälla för mig. Trådens skapare är en användare med användarnamnet 
Hawken, vars fullständiga namn – enligt hans egen hemsida www.dadako.com – är Hawken 
King. Hawken sätter begränsningarna till att under 500 trianglar kan anses vara 
lågpolygonmodeller. Det var således härifrån jag fick idén att göra en modell som höll sig till 
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denna begränsning. För att få ytterligare något att jämföra med så bestämde jag mig för att 
även modellera en karaktär med två tusen trianglar. Anledningen till att jag valde just två 
tusen var det faktum att det är dubbelt så många trianglar som tusen som i sin tur är dubbelt så 
många som fem hundra. Tre modeller inom spannet av fem hundra till två tusen trianglar fick 
representera vad jag ansåg kunna klassas som lågpolygonmodeller då detta arbete 
genomfördes.  

4.1 Arbetsprocessen  
Istället för att modellera tre olika karaktärer så valde jag att hålla mig till endast en. Syftet 
med det var att lättare kunna jämföra vilka skillnader det medförde att polygonbegränsningen 
dubblades för varje steg. Karaktären jag valde att modellera var utifrån ett koncept som 
Johannes Helgeson har gjort. Karaktären heter Felicia Wilde och är en kvinnlig pirat i en 
science-fictionvärld. Spelet är tänkt att vara ett tredjepersonsactionäventyrsspel. Mer än så är 
inte känt om karaktären eftersom konceptillustrationen inte tillhör något spelkoncept utan 
ursprungligen var tänkt som ett bidrag till en tävling i karaktärskoncept arrangerad av 
Swedish Game Awards.  

Arbetsprocessen har varit i allra högsta grad av experimentell karaktär. Jag har testat en sak, 
modellerat om, testat något nytt, ångrat mig och börjat om. Hela tiden fram och tillbaka för att 
”känna mig fram” för vilken metod som gav ett bra resultat.  

Figur 9 Konceptillustration på Felicia Wilde. Copyright Johannes Helgeson 2008. Bilden används med 
upphovsmans tillstånd. 
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 Det finns minst två sätt att modellera utifrån ett koncept. Det ena sättet är att använda 
sig av så kallade model sheets (Pardew & Whittington, 2006) som appliceras på plan i 3D-
programmet och sedan byggs polygonmodellen genom att följa konturerna från de olika 

rna 

baka 

vyerna. Nackdelen med den här metoden som jag ser det är att det tar extra lång tid för 
konceptillustratören att ta fram de ortografiska vyerna. Det är dessutom svårt att få alla vye
att stämma in med varandra. De gånger jag har arbetat utifrån den här metoden har jag 
kommit på mig själv, flertalet gånger, sitta och flytta samma vertexpunkter fram och till
på grund av att jag inte märkte att de två vyerna jag jobbade utifrån inte stämde överens med 
varandra.  

 
Figur 10 Exempel på en karaktärs model sheet där karaktären ses utifrån olika ortografiska vyer. Copyright 
Johannes Helgeson. Används med upphovsmans tillstånd. 

kunnande från modelleraren i form av anatomi och proportioner. Jag valde den här metoden. 

tt 
ell som sedan måste 

 
apa för 

n gick jag ofta tillbaka igen och modellerade 
m nå

 Den andra metoden är att använda sig av en eller flera konceptbilder och modellera 
utifrån ögonmått. Nackdelen med den här metoden är att den kräver mycket mer artistiskt 

Anledningen till det var bland annat för att jag ville utmana och utveckla mina artistiska 
kunskaper men också för att jag inte har testat på den tidigare. 
 När jag började modellera hade jag för avsikt att först modellera den minst detaljerade 
modellen och sedan fortsätta genom att lägga på fler och fler polygoner. Detta hellre än a
först börja fokusera på detaljer och bygga en högdetaljerad mod
reduceras. En annan fördel var att genom att göra en väldigt enkel startmodell så fick jag en 
bra bild av hur många trianglar jag förbrukat, hur många jag hade kvar och kunde då planera
lite i förväg var jag ville lägga de kvarvarande. Detta ledde till att jag aldrig råkade sk
många trianglar utan hela tiden hade kontroll. 
 För att testa hur modellen deformeras gick jag då och då in och riggade karaktären med 
ett skelett för att animera enkla rörelser med avsikt att utvärdera resultatet. Efter att ha testat 
och granskat resultatet av en sådan testanimatio
o gon del. Antingen för att jag inte var nöjd med resultatet eller av ren nyfiken het över 
vilka andra resultat jag kunde får fram.  
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5 Resultat 
Resultatet av arbetet har blivit tre modeller utifrån konceptet på Felicia Wilde. Den första 
modellen, Modell A, hamnade exakt på sin gräns på fem hundra trianglar. Modell B slutade 
på 990 trianglar, strax under sin begränsning som var satt till ett tusen. Modell C hamnade 
tillslut på 1984 trianglar med en begränsning på två tusen.  

 
Figur 11 Modell A består av exakt fem hundra trianglar, precis vad den övre gränsen låg på. 

Bilden ovan illustrerar Modell A som är den med hårdast polygonbegränsning. För att få 
polygonerna att räcka till fick jag göra många nerskärningar på detaljer och försöka att bara se 
till helheten av karaktären. Mest tydliga är nerskärningarna för ansikte och händer. Så länge 
modellen granskas på avstånd så är den här detaljnivån troligtvis tillräcklig. Ett område som 
troligtvis är mer underprioriterad än ansiktet och händerna är fötterna. Främst beror det 
troligtvis på att det är mer intressant att se en karaktärs händer och ansikte eftersom de rör sig 
mycket när karaktären pratar eller kommunicerar. Fötterna där emot kommer det troligtvis 
inte ligga så mycket fokus på och därför är det ett bra område att spara in polygoner på. Där 
spelaren inte har sin uppmärksamhet finns det ingen anledning till att trycka in onödiga 
detaljer. Framför allt inte om de polygonerna skulle kunna komma till bättre nytta någon 
annan stans på modellen. 
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Figur 12 Modell B på 990 trianglar och med en begränsning på ett tusen trianglar. 

Tack vare det dubbla triangelantalet för den här modellen gentemot Modell A så fanns det 
mer utrymme för detaljer. Dessa utnyttjade jag för att lägga till lite fler detaljer i ansiktet och 
mycket mer detaljer för händerna. Fördelen med den ökade detaljnivån är att modellen nu ser 
bättre ut på närmre håll samt att händernas detaljer tillåter mer animation för fingrarna. Jag 
lade också till lite fler polygoner på andra delar av kroppen för att fördela detaljnivån något 
mer jämnt över hela karaktären. Dock så är fötterna fortfarande underprioriterade eftersom de 
inte är den mest intressanta del av karaktären. 

 
Figur 13 Modell C på 1984 tringlar och med en begränsning på två tusen trianglar. 
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Med två tusen trianglar så fick jag väldigt många över för att öka på detaljrikedomen. Då 
valde jag att lägga till såpass mycket detaljer i ansiktet att det finns vissa möjligheter till 
ansiktsanimation. Så som att blinka med ögat eller röra på munnen. Tanken var att den här 
modellen skulle kunna fungera för närbildsscener med dialog. Jag valde också att lägga till 
mer detaljer för hennes utrustning. Jag gjorde bälten och bältesväskor av geometri istället för 
att förlita mig helt på texturer. Även detta för att modellen skulle se bättre ut på nära håll.  

5.1 Proportioner 
Det är inte bara tekniska kunskaper som krävs för att modellera karaktärer. Konstnärliga och 
estetiska kunskaper och färdigheter är också viktiga verktyg. Anatomi kan vara mycket viktigt 
för att skapa en trovärdig karaktär. Det kan dock vara så att den som får i uppgift att 
modellera karaktären får konceptillustrationer och referensmaterial tillhandahållet som bara 
behövs följas. I ett sådant fall så minskar kraven för de artistiska färdigheterna. Däremot så är 
det inte helt oundvikligt. För att kunna tolka och överföra det som ses i en konceptillustration 
till en fullfjädrad 3D-modell så krävs det en hel del. Ett artistiskt öga, skulle det kanske kunna 
kallas, och ett öga för detaljer. Att kunna få fram vad det är som gör karaktären till den hon är. 
Dessutom så går det nog inte att undkomma att en grundläggande förståelse för den mänskliga 
anatomin är A och O för att producera ett trovärdigt resultat. 
 Inom konst talas det sällan om anatomiska proportioner i fasta mått eller specifika 
enheter. Utan det är vanligt att använda kroppen som sin egen mottstock, genom att sätta olika 
kroppsdelars längd i förhållande till varandras. En vanlig metod för att mäta en människas 
proportioner på höjden är att mäta hur många huvuden hög hon är. Glenn Vilppu(1997) tar 
upp typiska proportioner som används inom västerländsk konst. Han pratar om riktiga eller 
normala proportioner som ligger kring sju och ett halvt huvud. De ideala proportionerna 
ligger runt åtta huvuden. Han nämner även de mer extrema proportionerna på tio huvuden 
som kan ses användas på, till exempel, serietidningshjältar. I boken How to Draw Manga 
Volume 1: Compiling Characters (The Society for the Study of Manga Techniques, 1999, s. 
69), en handbok i japansk serietidningskonst, går författarna också igenom olika proportioner 
som är vanliga inom den japanska serietidningskulturen. Hjältar är nio till tio huvuden långa. 
Mode modeller är sju till åtta huvuden långa. Genomsnittliga vuxna porträtteras som sex till 
sju huvuden medan äldre ofta görs fem till sex huvuden långa. 
 Det finns även en hel del andra proportioner att använda sig av. Enligt Vilppu(1997, s. 
139) är höjden på ansiktet den samma som längden på handen. Denna anatomiska regel visade 
sig vara mycket nödvändig för min del. Jag hade nämligen modellerat händerna alldeles för 
små från början. Det kändes hela tiden som att något var fel med händerna men jag kunde inte 
komma på vad det var. Genom att göra en kopia av handen och placera den vid huvudet blev 
felet genast mycket tydligt. För att rätta till problemet skalade jag kopian av handen så att den 
stämde bättre överens med huvudet. Därefter applicerade jag samma skalningsfaktor till 
originalhanden och tog bort kopian som inte länge behövdes. 
 Det är dock viktigt att tänka på att dessa ”regler”, eller snarare riktlinjer, inte är absoluta 
och att de inte alltid måste följas. Konsten lämnar ett stort utrymme för experiment men det är 
först när konstnären kan reglerna som hon kan bända och bryta dem. 
 Det är också viktigt att tänka på att ingen kropp är den andra lik. Därför har jag valt att 
inte skriva någon steg-för-steg-guide till hur en viss karaktär ska modelleras utan snarare 
försökt peka på teorier och metoder för hur tankegångarna under skapelseprocessen kan gå. 
Ingen kropp är den andra lik och de finns skillnader mellan män och kvinnor lika så som 
mellan unga och gamla. Om alla modellerade utifrån ett specifikt ”recept” skulle variationerna 
på karaktärer bli alldeles för få. Det är därför viktigt att se anatomi och proportioner som 
verktyg snarare än regler(Vilppu, 1997, s. 62). 

21 
 



5.2 Detaljnivå 
Då användandet av polygoner är begränsat så gäller det att välja vilken detaljnivå som det går 
att hålla sig till. Vad måste modelleras? Vilka detaljer kan textureras in? Det är frågor som är 
mycket relevanta för att modellera polygoneffektiva modeller. Matthew Omernick (2004) 
presenterar tre punkter eller tre frågor som kan användas som riktlinjer under 
modelleringsprocessen.  

 Will the player ever see this face? Imagine an oil barrel 
sitting on the ground; it’s basically a cylinder. Can you 
see the face on the bottom of the barrel? Nope? Delete it. 

 Are all these faces necessary? Your object might look 
great. Maybe there are some polys that you can see, but 
are they necessary to the model? Can you replace a 12-
sided cylinder with an 8-sided one and have no visual 
impact? Yes? Do it. 

 Is there tessellation that doesn’t need to be there? Does 
the floor in a dark room have several subdivisions even 
though it’s flat? Yes? Replace it with a simple two-poly 
plane. (Omernick, 2004, s. 28) 

Texturer påverkar inte formen och den yttre konturen vilket är något att ha i åtanke vid 
modelleringen. När jag jobbade med mina modeller så stängde jag ofta av ljusen i scenen 
vilket resulterade i en helt svart siluett av modellen. Det gav en tydlig bild av vad själva 
formen på modellen sa, vilka detaljer hos karaktären som framträdde. Konceptillustratören 
Feng Zhu (2004) säger i sin instruktionsfilm om sin designprocess inom konceptillustration 
att det är viktigt att skapa en unik och intressant siluett. Detta för att karaktären ska sticka ut, 
vara tydlig och förmedla ett budskap om vad den kan göra och har för funktion. Det var något 
jag aldrig hade tänkt på förut och jag tyckte det var ett intressant sätt att tänka på under 
modelleringsarbetet.  
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Figur 14 Exempel på hur siluetterna hos Modell B och Modell C granskas för att se vilka detaljer som förmedlas 
enbart genom form. 

5.3 Leder 
Det stora problemet med leder är att geometrin tenderar att krympa ihop när kroppsdelen 
böjer sig. Detta kallas ibland för sugrörseffekten (Thelander, 2007). Detta ser väldigt underligt 
och orealistiskt ut, under de förutsättningar att vi talar om mänskliga karaktärer som strävar 
efter att uppnå en viss realism.  

 
Figur 15 Exempel på en tydlig sugrörseffekt, observera hur geometrin runt armbågen har dragit ihop och 
volymen minskat. 

Lösningarna på det här problemet ligger till stor del på andras bord i en produktionsgrupp. 
Framför allt har den person som bygger animationsskelettet och binder geometrin till detta en 
del verktyg till sitt förfogande. Den här processen ligger dock utanför detta arbete och jag 
kommer därför inte gå in på det.  
 Däremot så är det den som modellerars uppgift att se till att den geometri som skapats 
kan deformeras väl. Jonathan Rush (2007) har skrivit en guide om grunderna i 
deformationsvänlig. Där visar och förklarar han en metod för att undvika att geometrin dras 
ihop vid deformering. Se Figur 16 för en illustration över två olika modelleringsmetoder och 
de olika resultat de får vid deformation. Den undre, gröna, geometrin förlorar sin volym till 
skillnad från den översta. 
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Figur 16 Den övre (ljusbruna) geometrin visar hur en välmodellerad led deformeras utan att geometrin dras ihop 
eller kollapsar. Den undre (gröna) däremot förlorar sin volym i samband med deformationen. Copyright 
Jonathan Rush 2007. 

Modell B och C visar ett modifierat exempel på den här metoden. Jag gjorde nämligen vissa 
modifikationer som jag tyckte gav ett bättre resultat. Genom att vinkla de polygonkanter som 
utgör armbågen mot varandra så fick jag området vid armvecket att deformeras bättre. 
Anledningen till att det ser bättre ut är att polygonerna inte skär igenom varandra. På detta sätt 
undviks att det bildas komplexa polygoner (se 3.2 Polygoner). Figur 17 visar hur armbågen 
tillåts att deformeras utan att någon volym går förlorad.  

 
Figur 17 Exempel på hur armbågen deformeras utan att förlora sin volym. 

Figur 18 visar hur armbågen deformeras då armbågens polygonkanter istället är räta och 
parallella till varandra. Observera hur geometrin stillslut skär igenom sig själv vilket resulterar 
i att polygonytor uppstår som inte ljussätts på rätt sätt. 
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Figur 18 Exempel på en mindra bra deformation där ytor som inte kan ljussättas ordentligt bildas vilket 
resulterar i det mörka område på armbågen längst till höger på bilden. 

Samma metod som innan, det vill säga med vinklade polygonkanter för armbågsleden 
använde jag även för Modell A. Den enda igentliga skillnaden här var att 
polygonbegränsningen gjorde att inte lika många polygoner kunde användas för att definiera 
formen hos armbågen och underarmen. Figur 19 illustrerar hur väl metoden fungerar även för 
en väldigt polygonbegränsad modell. 

 
Figur 19 Samma metod, med vinklade polygonkanter för armbågen, har används på Modell A. Även här så 
resulterar det i en bra deformation som inte förlorar sin volym.  

5.4 Händer 
Händerna innehåller väldigt många leder och ben på grund av alla fingrar. Detta påverkar dels 
detaljnivån hos formen men också alla leder som måste modelleras. Händerna är således 
kroppsdelar som kan förbruka många trianglar. För att komma runt det här problemet när 
polygonbudgeten är stram så måste formen förenklas. Detta kan göras på olika sätt beroende 
på några olika faktorer.  
 Dels så är självklart den totala polygonbegränsningen en viktig faktor. Är den väldigt 
låg måste de mest drastiska åtgärderna tillgripas. En annan faktor som måste tas i åtanke 
väldigt noga är vad karaktären ska kunna göra med sina händer. Om händerna sällan kommer 
att synas på karaktären, eller att karaktären inte är tänkt att använda dem, så kan kraftiga 
nerskärningar på antalet trianglar vara fullt acceptabelt. Är händerna däremot en viktig del av 
karaktärens personlighet, kanske gestikulerar karaktären mycket när den talar, sätter ett för 
lågt polygonantal hårda restriktioner för vad animatörerna kan åstadkomma.  
 För karaktärer som bara kommer att åskådas från väldigt långt avstånd kan händerna 
oftast förenklas väldigt mycket. Det kan till exempel röra sig om en soldat i ett strategispel, så 
som Company of Heroes (Relic Entertainment, 2005) (se 2.1 Lågpolygonkaraktärer i en 
samtida kontext). För att spelaren ska ha en klar bild över slagfältet så är vyn i de flesta lägen 
på ett långt avstånd från soldaterna på marken. I det här läget så är det inte troligt att spelaren 
ser detaljer på soldatens händer. En mycket förenklad hand kan göras knuten för att spara på 
polygoner men ändå tillåta att karaktären håller i ett föremål, till exempel ett vapen. Det blir 
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alltså inte aktuellt med några animationsmöjligheter för fingrar, vilket visserligen också sparar 
in tid för animatören. 
 I andra lägen där en något tydligare vy på karaktären syns så kan en något högre 
detaljnivå vara visuellt mer tilltalande. För att få till det på ett kostnadseffektivt sätt går det till 
exempel att modellera alla fingrarna, förutom tummen, som en enda geometri. Det resulterar i 
att karaktären ser ut att gå klädd i tumvantar.  

 
Figur 20 Genom att modellera händerna som ”tumvantar” kan många polygoner sparas in. 

Den här varianten av händer valde jag att använda mig utav för Modell A, just för att den hade 
en så låg polygonbudget. Med texturering går det att få in detaljer som bryter upp illusionen 
av ”tumvantar”. Dock, eftersom texturering ligger utanför det här arbetets ramar så kan jag 
inte visa något exempel på hur det här skulle kunna se ut. Däremot stöttar jag mig på 
Omernicks följande utlåtande: 

Because real-time rendering requires a limited amount of 
geometry, texture is used to compensate for the details that cannot 
be represented with polygons. It becomes the responsibility of the 
texture artist to define the details of the scene. (Omernick, 2004, s. 
47) 

I spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, Inc., 2004) upptäckte jag en metod som 
jag aldrig hade sett förut. Här har fingrarna delats upp för att förhindra att händerna ser ut som 
tumvantar. För att spara in på polygonerna har istället fingrarna förenklats individuellt, 
snarare än att ha slagits samman till en geometri. Fingrarnas grundläggande cylindriska form 
har förenklats ner till tresidiga prismor.  

 
Figur 21 Genom att förenkla varje finger för sig kan en någorlunda detaljerad modell av en hand uppnås, med 
relativt få polygoner. 

Den här metoden tilltalade mig väldigt mycket för Felicia Wilde och jag använde den för 
Modell B. Polygonantalet och detaljnivån för den här typen av händer passade in med 
detaljnivå på övriga modellen. 
 Ytterligare en metod som förekommer i spel är att identifiera de viktigaste fingrarna, det 
vill säga de fingrar som karaktären använder mest. Dessa är vanligtvis pekfingret och 
tummen. Tummen brukar visserligen för det mest modelleras för sig själv eftersom den ligger 
längre bort från de övriga fingrarna. Pekfingret har en del användningsområden som de övriga 
fingrarna inte har. Pekfingret används till exempel när karaktären ska peka på något eller för 
att kunna använda avtryckaren på ett vapen. Självklart kan det här variera från karaktär till 
karaktär och det finns inga regler att blint följa här. Genom att låta pekfingret vara 
självständigt och slå ihop de övriga fingrarna till en gemensam geometri kan en del polygoner 
sparas in. Den här tekniken har jag observerat användas i till exempel Half-Life 2 (Valve 
Corporation, 2004). Jag valde att testa den här metoden på Modell C. Syftet var för att få en 
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något ”rundare” och mjukare hand, det vill säga inte så kantiga fingrar som på Modell B (se 
Figur 21), för att den skulle se bättre ut i närbild. Pekfingret kunde göras lite mer cylindriskt 
vilket gav en något mer realistiskt utformning. 

 
Figur 22 Här har pekfingret kunnat göras lite mer cylindriskt, mer detaljerat, samtidigt som polygoner sparats in 
på att resten av fingrarna är modellerade som en geometri. 

5.5 Ansikte 
Ansiktet är en väldigt detaljerad kroppsdel som naturligt kan deformeras på många olika sätt. 
När karaktären pratar, blinkar eller gör grimaser är några exempel på dessa typer 
deformationer. För att skapa naturtroliga ansiktsanimationer kan det därför krävas många 
polygoner för att få mjuka och följsamma deformationer.  
 För Modell A valde jag att inte ha några ansiktsdetaljer förutom en enkel näsa som 
sticker ut och ger lite form åt siluetten. Istället valde jag att lägga de polygonerna på övriga 
delar av kroppen för att få till formen och helheten.  

 
Figur 23 Modell A, här har jag valt att bara modellera en enkel näsa för att påverka siluetten en aning. Övriga 
detaljer får förmedlas via texturen. 

Detaljer som ögon och mun överlåter jag till texturen i det här fallet. Ett exempel på hur 
ansiktsdetaljer så som ögon och mun kan textureras in hittade jag på internet, skapat av en 
person som kallar sig själv för Xaltar (2008). Hennes eller hans riktiga namn framgår inte. 
Figur 24 visar på utklipp från Xaltars bilder som jag valt ut för att de illustrerar min poäng. 
Anledningen till att jag inte väljer att visa hela bilderna är att de tar bara upp onödig plats då 
det bara är en del av bilderna som är relevanta just här. Se referenslistan för en länk till det 
forumsinlägg där hela bilderna ursprungligen postades.  
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Figur 24 Ett exempel på hur ansiktsdetaljer så som ögon och mun kan överlåtas till texturer för att spara in 
polygoner. Till höger visas modellen med alla dess polygonkanter synliga och till höger visas samma modell 
med texturen på. Bilden är sammanställd av olika delar från olika bilder, alla vars rättigheter tillhör personen 
som kallar sig själv för Xaltar (2008). 

World of Warcraft (Blizzard Entertainment, Inc., 2004) inspirerade mig när jag skapade 
ansiktet för Modell B. Här lade jag till enkel geometri för ögat som bara består av två 
trianglar.  

 
Figur 25 Modell B, här har jag lagt till enkel geometri för ögat och för munnen för att ge lite mer detaljer. 

Fördelen med den här metoden är att den är väldigt polygonbesparande men ger ändå ett öga 
som går att animera så det ser ut som att karaktären ser sig omkring. Figur 26 visar ett 
exempel på en karaktär, granskad i programmet WoW Model Viewer (Steele, 2008), som rör 
på ögonen i sidled. 

 
Figur 26 Exempel från WoW Model Viewer på hur den enkla geometrin för ögonen kan animeras för att få 
karaktären att se sig omkring. 

För den sista modellen, Modell C, bestämde jag mig för att den skulle kunna fungera i 
närbildsscener och ansåg därför att det var värt att lägga lite extra polygoner i ansiktet för att 
kunna få till bättre deformationer. Jag lade också till några extra trianglar för att få tygbandet 
hon har över ena ögat att framträda lite extra tydligt. 
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Figur 27 Modell C, här har jag lagt till polygoner för att framhäva detaljer tydligare. Ögat, munnen och 
tygbandet hon har över ögat har alla fått mer detaljer för att sticka ut och synas tydligare. 

Ändringarna som jag gjorde på den här modellen var dels att jag modellerade ett mer 
detaljerat öga och med ett ögonlock som gör att karaktären kan blinka. Jag lade också till lite 
fler polygoner för läpparna och gjorde en munhåla och tänder så att mun- och käkrörelser kan 
animeras. Figur 28 visar hur ansiktet kan deformeras i form av att käken kan röra sig och att 
ögonlocket kan öppnas eller stängas. 

 
Figur 28 Till vänster visas hur ögonlocket kan animeras och få det att se ut som karaktären blundar eller blinkar. 
Till höger visas hur käken har släppts ner och munnen öppnats, detta för att tillåta ansiktsanimationer för till 
exempel dialog. 
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6 Slutdiskussion 
De tekniska begränsningarna hos en spelmotor är många och det är många tekniska detaljer 
som en grafiker måste ha en förståelse för. Kanske är det just det här som är den största 
skillnaden mellan en datorspelsgrafiker och andra konstnärer. Samtidigt är det kanske också 
det som är den mest intressanta aspekten av det hela, enligt min åsikt i alla fall. För kan inte 
tekniska problem leda till nya kreativa lösningar?  
 Hela det här arbetet har enbart varit fokuserat på modellering. Ett olyckligt måste på 
grund av den tidsbegränsning som gäller för examensarbetet. Det skulle nämligen vara 
mycket intressant att ta det hela stegen längre och gå in på texturering och djupare in på att 
koppla geometrin till ett animeringsbart skelett. Det skulle ge en betydligt bättre helhetsbild 
av de andra momentens påverkan på modelleringen. 
 Det var inte min tanke från början att gå in på proportioner och anatomi i det här arbetet. 
Men det visade sig nästan på en gång när jag kom igång med själva modelleringen att det är 
ett oundvikligt måste. Tack vare kommentarer från Johannes Helgeson insåg jag brister i mina 
modellers anatomiska detaljer. Vilket ledde till att jag gjorde lite djupare efterforskning i 
ämnet. Jag upptäckte snabbt att väldigt lite kunskap om proportioner gjorde en enorm 
skillnad. Med väldigt lätta knep kunde jag se bristerna mycket tydligt. Innan så hade jag bara 
på känn att något inte riktigt stämde när jag kollade på mitt verk, men kunde dock inte se vad 
som var fel. Tack vare de anatomiska studierna fick jag en metod för att felsöka mina 
modeller. 
 Det var inte avsett från början att jag skulle inleda någon form av samarbete med 
Johannes under projektet. Det var från början bara ren tillfällighet att jag fick lov att använda 
mig utav en av hans konceptillustrationer. Att han sedan hjälpte mig mycket på vägen tvivlar 
jag inte på att han hade gjort i vilket fall. Jag hade dock inte förväntat mig att hans relativt 
små insatser skulle ge så stora konsekvenser för resultatet. Detta fick mig verkligen att förstå 
hur traditionell konstteori kan påverka både resultat och arbetsflöde. Det var också väldigt 
intressant att ha kontakt med upphovsmannen till konceptillustrationen hela tiden så jag hade 
möjlighet att fråga honom om han tyckte modellen var trogen konceptillustrationen, om han 
ansåg att några viktiga detaljer saknades eller liknande. En bra kommunikation mellan olika 
kunskapsområden kan vara mycket viktigt för ett effektivt arbetsflöde med hög produktivitet. 
Ett extra tack går också till Daniel Kaplan som lät mig använda en av hans animationer från 
sitt examensarbete för att testa hur modellen deformerades under en mer avancerad animation. 
Själv hade jag inte haft tid att göra motsvarande animation på egen hand. Det bör dock 
tilläggas att animationen inte var avsedd till min modell när den skapades vilket gör att den 
inte passar in helt och hållet. Den tjänar dock sitt syfte ändå och visar på deformationer över 
kroppens olika leder. 
 Något som jag tyckte var väldigt synd var att jag inte fick tag i några referenser 
angående anatomiska skillnader mellan åldrar. Det hade varit intressant att följa upp den 
iakttagelsen som jag gjorde när jag studerade spelet Fable: The Lost Chapters (Lionhead 
Studios, 2005). 
 Däremot anser jag att de tekniska begränsningarna har täckts upp mycket väl och jag har 
lärt mig mycket nytt och utvecklat en djupare förståelse för varför vissa modelleringsmetoder 
är mer användbara än andra. All denna nya kunskap har påverkat mitt verk väldigt mycket då 
jag har gjort om delar av modeller om och om igen för att testa och mina nya teoretiska 
kunskaper i praktiken. Jag kan bara beklaga att tiden för arbetet har kommit till sitt slut 
eftersom det finns mycket kvar att undersöka och dyka ner ännu djupare i.  
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