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Sammanfattning 
I mitt examensarbete testar jag olika kreativa metoder, dels tagna från etablerade 

konceptillustratörer i spelindustrin, men också egna, för att svara på min huvudfråga: 
Vilka olika kreativa metoder kan användas inom konceptillustration? Jag 

kommer fram till att det finns oändligt många, men att vad som har fungerat bäst för 
mig, har varit att först försöka skapa ett sammanhang, följt av en fas där jag utforskar 
olika idéer med hjälp av karaktärssiluetter, med fokus på intressanta och individuella 
former. Min slutsats blir att det är viktigt att vara öppen för influenser från alla håll, 
och att testa nya metoder kan vara oerhört givande för såväl kreativiteten som sin 

konstnärliga utveckling.   
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Dataspel, Datorspel, Kreativitet, Kreativa metoder  

 

 



 

Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion ......................................................................................2 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................... 2 

1.2 Målbeskrivning ................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsning..................................................................................................... 3 

2 Teorier ...............................................................................................4 

2.1 Marco Djurdjevic............................................................................................. 4 

2.2 Feng Zhu.......................................................................................................... 8 

2.3 Syntes............................................................................................................. 13 

3 Metod ...............................................................................................14 

3.1 Skapa ett sammanhang .................................................................................. 14 

3.1.1 Kontext ................................................................................................. 15 

3.1.2 Stil ........................................................................................................ 16 

3.1.3 Målgrupp .............................................................................................. 18 

3.2 Karaktärsfunktionalitet .................................................................................. 19 

3.3 Siluetter.......................................................................................................... 21 

3.3.1 Alchemy ............................................................................................... 24 

3.3.2 Exempel på tydliga siluetter i media .................................................... 24 

3.4 Fokusering på visuellt karaktärsdefinierande drag ........................................ 26 

3.5 Ljud................................................................................................................ 27 

3.6 3D .................................................................................................................. 28 

3.7 Influenser ....................................................................................................... 29 

4 Slutdiskussion och resultat: ...........................................................31 

4.1 Projektutvärdering. ........................................................................................ 31 

4.2 Problem och lösningar ................................................................................... 32 

4.2.1 Prestationsångest. ................................................................................. 32 

4.2.2 Rädsla. .................................................................................................. 32 

4.2.3 Bristande motivation ............................................................................ 33 

4.3 Resultat .......................................................................................................... 34 

5 Besvara Huvudfrågan ....................................................................36 

6 Källförteckning ...............................................................................38 

 

 

 I 



 Johannes Helgeson den 9 juni 2008 

1 Introduktion 
Att vara en konceptillustratör innebär att jobba med att ta fram visuella koncept på hur 
saker, t.ex. karaktärer, miljöer och föremål skall se ut. Denna yrkesroll är oerhört 
framträdande i spelindustrin, där de hela tiden jobbar med att ta fram nya spel, med 
följden att ny grafik och design ständigt efterfrågas. Det är en bransch där kreativitet 
och nytänkande värderas högt. Det är därför det är mitt drömyrke, och varför jag vill 
bli en del av industrin. När jag tittar på spel och film, slås jag ofta över hur 
fantasifulla skapelserna är. Bra exempel är filmen Blade Runner (Ridley Scott, 1982), 
spelet Jade Empire (Bioware, 2005) eller Team Fortress 2 (Valve, 2007). Dock syns 
lika ofta exempel på fantasilösa och tråkiga kreationer. Spel såsom Everquest 2 (Sony 
Online Entertainment, 2004), Elder Scrolls 4: Oblivion (Bethesda Software, 2006) 
och Clive Barker´s Jericho (Codemasters, 2007) kan belysas som utmärkta fall på 
detta. Min förhoppning är att du, efter att ha läst mitt examensarbete, skall förstå 
varför jag tycker som jag gör.  

 

Mitt arbete har gått ut på att jag velat lära mig känna igen vad som gör en visuell 
design framgångsrik, originell och väl anpassad för datorspel, och sen anpassa dessa 
teorier rent praktiskt i form av ett verk. Vad som här följer är mina resultat av ca. fem 
månaders studier och praktiskt arbete. Min förhoppning är att detta examensarbete 
kan vara till nytta för alla som är intresserade av konceptkonst, och att de kan lära sig 
något av mina misstag. Det har i alla fall jag gjort.  

 

Denna uppsats handlar om kreativa metoder och således anser jag att begreppet i sig 
behöver en närmare förklaring. Jag har valt att använda begreppet ”kreativa metoder” 
för att beskriva olika metoder och tillvägagångssätt som för mig varit nya och som 
stimulerar och utmanar min kreativitet. Begreppet kreativitet i sig är allt för stort för 
att jag i detta examensarbete skall kunna få med en utförlig förklaring av vad det är. I 
korthet kan kreativitet beskrivas: ” kreativitet (bildning till lat. cre´o 'skapa', 
'frambringa'), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.” 
(www.ne.se den 8 juni 2008).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte har varit att lära mig mer om att visuellt designa karaktärer för spel, och att 
testa olika kreativa metoder att göra det på. Således har jag ställt mig frågan:  

Vilka olika kreativa metoder kan användas inom 
konceptillustration?  
 

1.2 Målbeskrivning 
Mitt mål har varit att skapa ett verk beståendes av olika karaktärskoncept. Min fokus 
har sålunda inte legat på att skapa ett komplett spel eller designdokument.  
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1.3 Avgränsning 
Jag går in i mitt examensarbete med antagandet att mängden kreativa metoder är i det 
närmsta oändliga. Det finns uppskattningsvis lika många olika tillvägagångssätt som 
det finns konstnärer. Faktum är att inspiration kan komma oerhört plötsligt, och från 
oväntade håll, och att kartlägga samtliga vore praktiskt omöjligt.  Jag har därav valt 
att begränsa mig till metoder som jag vet används inom spelindustrin av erkänt 
framstående konstnärer. Samtidigt ville jag testa metoder som var nya för mig, som 
lät lustfyllda, och var utmanade, men på samma gång inte så svåra att de låg långt 
utanför min förmåga. Jag var även tvungen att ta hänsyn till mängden tid jag hade på 
mig, som låg på ungefär fem månader inklusive tiden för att skriva själva rapporten.  
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2 Teorier 
 

I detta kapitel tar jag upp teorier rörande karaktärsdesign för datorspel. Först skriver 
jag om vad Marco Djudjevic säger, och följer sedan upp med en liknande del om Feng 
Zhu. Kapitlet avslutas med att jag sammanför och ser vad som skiljer de bådas teorier 
åt.  

 

2.1  Marco Djurdjevic 
Marco Djurdjevic är en före detta konceptillustratör vid företaget Massive Black, och 
numera omslagskonstnär för olika superhjältetidningar, bl.a. X-men, Blade och 
Daredevil (www.conceptart.org den 8 juni 2008). Han beskriver sin designprocess i 
samband med att han designar fyra karaktärer, vilka är gruppmedlemmar i en och 
samma grupp, varav alla har sin egen design, historia och syfte, till ett datorspel eller 
film, på en instruktionsfilm. 

 

Djurdjevic (2006) förklarar att många konstnärer, i de tidiga stadierna av sin 
designfas, använder sig av så kallade ”thumbnails” dvs. små teckningar, inte högre 
och bredare än några centimeter, för att snabbt få ut många idéer snabbt. Han 
använder sig inte personligen av det tillvägagångssättet utan börjar snarare direkt med 
den färdiga bilden (dvs. ingen skiss). 

 

Han talar om genre, vilken han skall använda sig av och som han föredrar. Efter att ha 
valt bort ett par andra genrer väljer han att använda sig av en postapokalyptisk sådan. 
Denna genre ger honom den största konstnärliga friheten menar han. Här kan han 
använda sig av element från samtliga genrer, samt skapa kulturella kombinationer och 
förvrängningar. Han åsyftar att han i essens tar en värld som gått i spillror, och 
återskapar den, med tillgänglighet av allt som fanns innan.  

 

Djurdjevic (2006) skapar i instruktionsfilmen fyra unika karaktärer. Till att börja med 
tänker Djurdjevic (2006) på bakgrundshistoria, och i viss mån siluetter och 
proportioner. Till sin första karaktär, ledaren, ville han skapa en mystisk person som 
var intelligent, pricksäker med en revolver, och som använde sina underhuggare för 
grovjobbet snarare än att behöva göra det själv. Konceptillustratören kan lättare ta 
designen längre om han känner till en karaktärs bakgrundshistoria menar han. Han 
talar mycket om att kombinera story med attribut och egenskaper, något om enligt 
honom, är viktigt.  Han föreställer sig hur karaktären skulle agera i svåra situationer. 
Vad skulle hända om resten av gruppen vände honom ryggen, om han skulle behöva 
klara sig själv ex.? Allt eftersom den visuella designen växer, växer även storyn. Hur 
överlevde han apokalypsen, vilken kultur tillhörde han?  

 

Posen som en karaktär vanligtvis befinner sig i säger väldigt mycket om honom. 
Konkret visar han med ledaren hur han står aningen böjd i benen, som om han vore 
redo för att något oväntat hade kunnat hända, och hur han har fingrarna placerade. 
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T.ex. så spretar han med sitt lillfinger ganska mycket, som en symbol för hans 
elegans, och känslor som ligger dolda under den mask han har på sig. Djurdjevic 
(2006) diskuterar sen vidare att det är viktigt att posen är naturlig och inte känns 
tillgjord. Han rekommenderar att konceptillustratören intar posen själv för att se hur 
den känns, och för att få en ökad förståelse för hur den fungerar.  

 

 
Bild från filmen (Djurdjevic, 2006). Detta är ovannämnda ledarkaraktär. Observera den distinkta 

siluetten samt hur detaljerna berättar en historia och skapar trovärdighet. Hans längd och pose med 
händerna skapar en illusion av elegans. 

 

Siluetten är ett oerhört viktigt verktyg för att skapa en karaktär visuellt. Djurdjevic 
(2006) talar om hur han ofta tecknar håligheter, utbuktningar och lägger till underliga 
attiraljer för att skapa intressanta och individuella former. Allt detta påverkar 
siluetten. Det gör karaktären mer igenkänningsbar. Samtidigt är det enligt Djurdjevic 
(2006) viktigt att aldrig glömma av funktionaliteten i ett plagg, utrustning eller vapen 
etc. Om den tas för långt kommer det att se löjligt ut. För att bättre visualisera detta 
föreställer sig Djurdjevic (2006) hur en skådespelare hade sett ut i det som han 
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designar. Om det du gjort är väldesignat kommer skådespelaren att kunna bära det 
utan att framstå som fånig eller löjlig. ”Inga gigantiska svärd!” poängterar han.  

 

Djurdjevic (2006) uppskattar att ge sina karaktärer tatueringar som kontrasterar 
kroppens organiska former. Han menar att kroppen annars är ganska tråkig. I samma 
spår talar han om ”diagonaler” inom en karaktär för att skapa rytm och flöde. Han 
tänker på sina karaktärer som ett ramverk, vari han sedan skapar en abstrakt teckning. 
Han menar att det synsättet har gett honom en helt ny inblick i vad karaktärsdesign 
innebär.  

 

Alla områden, menar Djurdjevic (2006), förtjänar samma detaljrikedom. Trots detta är 
det åskådaren mest lägger märke till en karaktärs ansikte samt händer. Om 
illustratören som han, vilket han säger, är överdrivet förtjust i masker, gäller det att 
han förtäljer en karaktärs personlighet genom dess händer. Ansiktet och händerna är 
spegeln till själen klargör han. Varje detalj berättar en historia, så de skall inte 
förbises, samtidigt bör det ej läggas till onödiga som inte säger något.  

 

När Djurdjevic (2006) designar sina karaktärer talar han om ett visuellt bibliotek. När 
han gör rustningsdelar, vapen, utrustning osv. menar han att han plockar från detta 
bibliotek. Ju mer du utökar din visuella repertoar, desto friare blir du i din design. Han 
påpekar även att illustratören kan använda sig av referenser, dvs. bilder på objektet i 
fråga som andra tecknat eller tagit kort på.  

 

Djurdjevic (2006) menar att, tillsammans med händer och ansikte, ligger essensen i en 
karaktär i detaljerna. Viktigt är likväl texturer och mönster. I slutet av sin designfas 
lägger Djurdjevic (2006) till tatueringar och fläckar i ansiktet vilka enligt honom gör 
karaktären mer lätt att identifiera i relation till övriga och mer intressant.  
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Bild från filmen (Djurdjevic, 2006). Denna karaktär kallar Djurdjevic (2006) för ”the freak”. Han är 

stark och okontrollerbar. Hans pose visar hur han är på språng och hans visuella design är en 
förlängning av hans personlighet och funktion. Lägg märke till hur olik han är ledaren, men samtidigt 

känns trovärdig inom samma värld.   

 

Djurdjevic (2006) talar vidare om hur han influerats av 80-talets actionfigurer, serier 
och tecknade tv-program. Dock betonar han vikten av att aldrig bli för influerad av 
någon eller något. Som konceptillustratör bör det undvikas att bli en så kallad 
”copycat”. Att vara unik, speciellt i en bransch där det finns så mycket konkurrens, är 
en stor tillgång. Fortsättningsvis talar han om hur han får inspiration från böcker, 
naturen, filmer och musik osv. Inspiration kan komma varifrån som helst menar han.   

 

När konceptillustratören börjar närma sig slutet på en design, är det viktigt att han 
verkligen tar en extra titt på helheten, om han har fått fram det budskap han ville. Är 
det tydligt nog vilken typ av personlighet och förmågor karaktären har?  

 

Om jag då kondenserar Djurdjevics (2006) olika kreativa metoder och 
tillvägagångssätt kan vi sluta oss till att han:  
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- Skapar den färdiga bilden direkt, utan användning av ”thumbnails”.  

- Väljer en genre, dvs. skapar ett sammanhang.  

- Hittar på bakgrundshistoria och personlighet.  

- Tänker ut en pose och siluett som är unik och som gör att åskådaren lätt 
kan se vad karaktären handlar om.  

- Föreställer sig hur en skådespelare hade sett ut i samma utstyrsel.  

- Tänker i abstrakta former.  

-  Menar att ansikte och händer är spegeln till själen.  

- Använder referenser och låter sig influeras av andras verk.  

- Bedömer sin design. Kommunicerar den rätt budskap?  
 

2.2  Feng Zhu 
Feng Zhu (2004) talar om hur han går tillväga när han designar karaktärer till ett spel. 
I detta fall skapar han en mängd snabba koncept, vilka han tecknar i en DVD-film, 
med ”thumbnails” som han senare för vidare till ett mer slutgiltigt stadium.  

 

Inledningsvis talar Zhu (2004) om att ”thumbnails” är extremt snabba, inte direkt för 
kunden, eller ens ämnade att visas för kunden. Deras syfte är istället att hitta en bra 
visuell design snabbt, och att göra många olika. Zhu (2004) föreställer sig ett uppdrag 
han fått från en fiktiv klient. Han skall designa robotar som kommer slåss i någon 
form av gladiatorarena. De är tvungna att kännas relativt antika, och får enbart 
använda sig av närstridsvapen.  

 

Zhu (2004) menar att det vanligtvis, inom datorspels- eller filmbranschen sällan ges 
speciellt detaljerade beskrivningar av vad som skall göras, och att konceptillustratören 
då måste då fylla igen luckorna själv. Anledning till att klienten tog kontakt med en 
konceptillustratör var för att han ville få en bild av hur något skulle se ut, eftersom 
han inte hade en klar idé till att börja med.  

 

Uppvärmningen är viktig, eftersom det då går lättare att komma in i tankegången samt 
att bli av med många dåliga idéer. Meningen är att konceptillustratören skall få ner 
alla idéer som går genom hans huvud på pappret snabbt. Hela tiden håller Zhu (2004) 
uppdragsbeskrivningen i åtanke. Han menar dock att det ibland går att hitta 
spännande, intressanta och väl fungerande designlösningar genom att röra sig utanför 
uppdragsbeskrivningen. Du kan alltid gå in i efterhand och modifiera ditt koncept så 
att det passar bättre. Zhu (2004) betonar vikten av att dessa skisser görs ”fast and 
loose” dvs. snabbt och avslappnat. Konceptillustratören bör försöka att inte känna 
någon stress och bara leka med former. Zhu (2004) säger att han här inte medvetet 
tänker på perspektiv och teknik. Idén är vad som spelar roll. Han påpekar att det är i 
detta stadium grunden för en färdig design skapas, att det är den viktigaste fasen, och 
att om konceptillustratören lyckas skapa en design som han är tillfreds med, kan han 
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förlora upp till 90 % av stressen. Stressen som han talar om är den som kan uppstå när 
du ställs inför ett blankt papper, och har ett uppdrag som skall vara klart om ett par 
dagar. I slutfasen av designprocessen kan han ta de koncept han gillar, och föra dem 
till ett mer färdigt stadium. Då handlar det enbart om teknik.  

 

Zhu (2004) lägger mycket fokus på siluetter, att ge robotarna ett aggressivt utseende, 
samt få dem att skilja sig mycket sinsemellan. Även om åskådaren ser dem på långt 
håll skall de gå att känna igen. I detta stadium bör konceptillustratören knappt lägga 
någon som helst fokus på detaljer. Allt handlar om stora former. Om han har en idé 
som fungerar bra, återanvänder han den till sitt nästa koncept. Med andra ord finns det 
vissa former som följer med genom många olika karaktärer.  

 

Zhu (2004) inleder med att teckna en uppsjö koncept som påminner om krabbor. Han 
menar att han alltid studerar vad som finns runtom honom, och observerar balansen i 
naturen. Om någonting är speciellt tungt på en sida så finns det något på den andra 
sidan som balanserar ut det. Han talar vidare om referenser och uttalar sig om att 
konceptillustratören kan hitta inspiration överallt, alltifrån de uppenbara antika 
gladiatorslagsmålen, till stora byggmaskiner. Han påpekar också att med träning 
kommer ett ökat sinne för vad som är bra design.  

 

När Zhu (2004) tecknar sina koncept visar han hur han ofta speglar kanvasen dvs. 
ritytan, (han tecknar digitalt i programmet Painter (Corel, 2008), detta för att hela 
tiden ha koll på balansen, att det finns jämvikt i karaktärerna, och för att upptäcka 
misstag han kan ha blivit blind för. Det är viktigt att alla former han gör balanserar ut 
varandra. Vanligtvis, nämner Zhu (2004), att han bär siffran tre i åtanke. Detta är hur 
han delar upp sina koncept. Först stora former, så kallade ”big shapes”, sen 
”secondary details”, vilka är mindre, i fallet gladiatorrobotar, ex. armar och ben, och 
slutligen ”fine details”, vilket är sådant som skruvar, bultar och ögon etc. Som sagt, i 
detta tidiga stadium är det uppenbart mest kritiska att fokus ligger på nummer ett, dvs. 
stora former och till viss del sekundära detaljer.  
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Bild från filmen (Zhu, 2004). Detta är en av de robotar som Zhu designar (2004). Siluetten är oerhört 

tydlig. Det är en stor och tung enhet, vars ändamål är att slåss med sina överdrivet stora händer. 
Sekundära former här är hans ben, huvud och cirkulära former på bröstet och pelvisområdet. Bultarna 
och alla andra detaljer, speciellt de i lederna, är vad Zhu betecknar som ”fine details”. Det är värt att 
belysa att denna bild är en färdig illustration, och har gått mycket längre än vad Zhu betecknar som 

”thumbnail”.  

 

Zhu (2004) säger att han inte kan vara 100 % fokuserad på sitt tecknande. Han vill 
alltid ha något annat, ex. musik eller tv, i bakgrunden. Han menar annars att han 
tappar fokus och överanstränger hjärnan.  

 

En annan viktig aspekt att ha i åtanke, menar Zhu (2004), är att konceptillustratören 
bör vara medveten om vilken kameravinkel karaktären kommer att synas mest ur. 
Genom detta kan han avgöra var han skall lägga mest krut i sin design. Syns 
karaktären mest framifrån är det således där som de mest iögonfallande detaljerna bör 
ligga. Att spendera mycket tid på att göra ryggen visuellt intressant är då med andra 
ord inte särdeles viktigt.  

 

När konceptillustratören designar karaktärer för spel är det viktigt att han kan sätta sig 
in i animatörens roll. Vad ser bra ut i animation? Som exempel tar han en av sina 
robotar, på vilken han sätter fast hängande tygstycken på kroppen samt ett band på 
hjälmen. Detta kommer att göra karaktären tydlig när spelaren ser den i rörelse 
understryker han.   
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Zhu (2004) poängterar att genom att kontrastera former och linjer, får 
konceptillustratören åskådaren att röra sina ögon genom hela karaktären. Exempelvis 
kan åskådaren följa formen av en horisontell del av axelskydden, för att sedan stöta på 
en vertikal del som leder honom ner till bröstplåtet. Han leder alltså medvetet 
åskådarens blick genom sin visuella design och skapar platser där han vill att han skall 
fästa sin blick.   

 

Zhu (2004) menar att i denna uppdragsbeskrivning ligger karaktärernas uttryck främst 
i sina vapen, och hela deras design ligger i hur de slåss. Det är samtidigt viktigt att 
visa att de verkligen är robotar, och inte människor i ”powersuits”, dvs. tunga 
rustningar. För att skapa trovärdighet och intressanta former upprepar Zhu (2004) ofta 
designelement inom samma design, fast de förekommer i olika skala och utförande. 
Ex används samma typ av utseende för ett axelskydd som för knäskydden. Åskådare 
kan då även föreställa sig att dessa delar kommer från samma typ av tillverkare, och 
därför har ett någorlunda liknande utseende.  

 

 
Bild från filmen (Zhu, 2004). I denna design har Zhu (2004) valt att använda sig av många skarpa 

former. Observera återanvändandet av former på olika platser och i skala. Siluetten av denna karaktär 
skiljer sig starkt från föregående robot, då den hade mer runda former och kändes mer statisk. 

Kontrasten mellan varm och kall färg tjänar här också till att skilja dem åt.  
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När det kommer till pose resonerar Feng Zhu (2004) som så att konceptillustratören 
bör sätta sin karaktär i en sådan pose, att den är tydlig och läsbar. Han menar att den 
skall vara enkel. Om karaktären sätts i en svår pose, eller en speciell pose, är det 
möjligt att den enbart ser bra ut från just den vinkeln. När den ses på ett annat sätt 
försvinner känslan, vissa designelement, exempelvis vapen, kanske inte fungerar så 
bra som det skulle kunna tros.   

 

När du tecknar ”thumbnails” är en viss nivå av kvalitet eftersträvansvärt, men det är 
kvantiteten som har högst prioritet. Så när du har gjort en ansenlig mängd 
”thumbnails”, och tömt ut dina idéer, är det dags att välja ut dem som du känner mest 
för. Att lära sig känna igen vilka koncept som har en bra design är nödvändigt. Om för 
många presenteras för klienten kan han få det väldigt svårt att fatta ett beslut, eller 
kanske blir överväldig av den rena mängden koncept. Så när du väl valt ut några 
koncept, handlar det om att rendera dem i säljande syfte. Det blir då enbart teknik, då 
själva designen redan är genomförd. Du bör ha i åtanke att de koncept du väljer att 
presentera skall vara olika från varandra. Klienten vill sällan se tre till fyra koncept 
som alla är i princip likadana. Återigen påpekar Zhu (2004) att det är de geometriska 
formerna, och inte detaljerna du bör tänka mest på när du väljer ut vilka koncept du 
vill presentera.   

 

Konceptillustratören gör rätt i att ha funktionalitet i åtanke under skapandeprocessen 
av ”thumbnails”, men han bör tänka mer på om karaktären kommer att se tuff ut. Det 
viktiga är att den övergripande designen fångas, och så kan han gå in på detaljer 
såsom material och funktionalitet i renderingsstadiet1.  

 
De viktigaste aspekterna i visuell konceptdesign är således enligt Zhu (2004) att:  

- Skapa ett sammanhang.  

- Teckna stora mängder ”thumbnails”.  

- Fokusera på stora former som syns omedelbart. Detaljer kommer sen.  

- Spegelvända ritytan för att utvärdera balansen och se misstag.  

- Titta på Referenser.  

- Vara medveten om kameravinkel.  

- Tänka som en animatör.  

- Återanvända designelement inom en och samma karaktärsdesign.   

- Sätta sin karaktär i en tydlig och läsbar pose.  

- Skapa en läsbar och unik siluett.  

- Hur tuff en design är går före funktionalitet.  

 

                                                 
1 Rendering är processen då konceptillustratören tar något från ett ofärdigt stadium och finputsar det, 
ex. lägger till fler detaljer och närmare förklarar ett materials egenskaper (visuellt). 
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2.3 Syntes 
 

Djurdjevics och Feng Zhus designfilosofier är följaktligen lika varandra på många 
punkter, men har även drag som skiljer sig. Jag har här punktat upp dem i en enkel 
lista för att tydliggöra de största.  

 

Likheterna är att:  

- Båda skapar ett sammanhang. Djurdjevic med sin postapokalyptiska 
värld, medan Zhu skapar en fiktiv gladiatormiljö.  

- De fokuserar på att skapa unika siluetter, som särskiljer olika karaktärer 
från varandra.  

- Använder referenser och låter sig influeras av andra.  
  

Skillnaderna är att:  

 

- Zhu tecknar många ”thumbnails” för att utforska idéer medan 
Djurdjevic går på den slutgiltiga bilden direkt.  

- Djurdjevic betonar vikten av realism och funktionalitet medan Zhu 
prioriterar att en design ser tuff ut.  

- På Djurdjevics karaktärer är ansikte och händer viktigast medan Zhus 
mest handlar om sina vapen och stridsfunktionalitet.    

- Djurdjevic har en större fokus på detaljer medan Zhu tänker mer på 
stora former.  
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3 Metod 
För att så lätt som möjligt kunna designa karaktärer behövde jag komma på någon 
form av grund och metod. Eftersom mitt arbete gick ut på att testa olika 
tillvägagångssätt och metoder för att visuellt utforma spelkaraktärer valde jag att gå 
tillväga på ett antal olika vis. I detta kapitel kommer jag att förklara vilka metoder jag 
använt mig av. Vissa jag har använt har kommit från Feng Zhu (2004) och Marco 
Djurdjevic (2006), medan andra har jag kommit på själv. Jag vill tillägga att jag 
generellt har haft svårt att förhålla mig kritiskt till Zhu och Djurdjevic eftersom jag ser 
upp till och respekterar dem oerhört mycket. Detta till trots finns det tillfällen då jag 
medvetet valt att frångå vad de båda säger.  

 

Jag har mest tecknat digitalt i programmet Photoshop CS3 (Adobe Systems, Inc,  
2008) med en Wacom Intuos 3, storlek A5, ritbräda.  

3.1 Skapa ett sammanhang 
Jag ville ge mig själv en bra grund för att designa karaktärer. Jag anser att det är 
mycket svårt att designa karaktärer helt utan någon form av sammanhang, bakgrund 
eller historia. Därför skapade jag ett fiktivt spel, eftersom det trots allt var 
spelkaraktärer som jag ville illustrera. Detta är en metod som både Marco Djurdjevic 
(2006), med sin postapokalyptiska värld baserad kring fyra karaktärer av olika slag, 
tillhörandes samma gäng, samt Feng Zhu (2004), i och med sina gladiatorslagsmål, 
använde sig av. 

 

Spelet, till vilket mina karaktärer är skapade för, går under namnet ”Super Galaxy 
War!” och är ett realtidsaction-spel. Kameravinkeln är satt så att spelaren ser 
spelplanen samt karaktärerna en bit ovanifrån. Jag hade kameran i spelet Starcraft 
(Blizzard, 1998) i åtanke, fast mer inzoomad, dvs. kameran närmare 
spelarkaraktärera.  Spelet går ut på att spelaren styr en hjälteenhet som han med hjälp 
av mus och tangentbord, eller konsolkontroll för längs ett antal linjära banor och slåss 
med olika fiendeenheter. Det finns ett antal olika karaktärer att välja mellan att spela 
och många annorlunda typer av fiender.  
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 Bild hämtad från internet  (www.ign.com den 8 maj 2008) . Skärmbild från Starcraft (Blizzard, 1998). 

Storyn är i korta drag att en utomjordisk främmande kultur plötsligt dyker upp, och av 
okänd anledning börjar förinta det mesta som den stöter på, i likhet med 
rymdvarelserna i filmen Mars Attacks (Burton, 1997). Spelaren inträder rollen som 
olika hjältar vars mål genom spelet är att ta reda på vilken den nya främmande 
kulturen är, varför den gör som den gör, och slutligen att stoppa den. 
Spelarkaraktärerna hamnar tillsammans i en grupp efter att de som representanter för 
sina olika folkslag, på ett diplomatiskt uppdrag, på ett rymdskepp, blir nedskjutna och 
kraschlandar på en planet. Spelet tar spelaren vidare till ett antal olika platser på en 
jakt efter svaren på sina frågor, och slutligen äger en strid med antagonisternas ledare 
rum.  

 

3.1.1 Kontext 
Vad dessa ovanstående beslut leder till är att jag får en grundläggande värld att 
placera mina karaktärer i. Jag vet vilket tema och genre, nämligen Science Fiction, 
som jag rör mig inom ramarna för, och vilka typer av karaktärer jag skall skapa, i 
detta fall stridskompetenta personer från distinkt olika lag och med olika färdigheter, 
styrkor och svagheter. Jag valde att skapa en typisk spelarkaraktär med förmågan att 
vara stark, med mycket skadeutdelningspotential, men som på grund av sin tunga 
bepansring förlorar mycket mobilitet. Jag har också gett spelarkaraktären en distinkt 
siluett, i likhet med vad Djurdjevic (2006) och Zhu (2004) säger, som särskiljer den 
från de tänkta fienderna. 
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Den första versionen av en av hjälteenheterna i spelet, som kallas för ”spaceknight”. Den kom senare 
att ändras stilmässigt i och med att jag riktade in mig på en mer vuxen målgrupp. 

 
 

3.1.2  Stil 
Kameravinkeln och gameplay som jag valt får stor betydelse för hur jag designar 
mina karaktärer. För att lättare förstå vilken typ av design, proportioner och form jag 
skulle behöva accentuera tecknade jag en ”mockup” det vill säga en bild på hur spelet 
är tänkt att se ut ur spelarens ögon. Karaktären med en grön cirkel under sig är den 
tänkta spelarkaraktären, och de tre svart/röd/gula enheterna är tänkta fiender.  
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Bild på hur jag hade tänkt mig att spelaren ser spelet. Skillnaden i design på hjälteenheten och fienden 

är stor och de går lätt att skilja på.    

 

När jag tecknade bilden märkte jag hur jag behövde anpassa färger, detaljer och 
former för att få min karaktär att sticka ut, stå i fokus och låta bakgrunden fortfarande 
vara intressant men mindre viktig. Jag gav karaktären en svart konturlinje, vilken jag 
tänkt använda i spelet, och betonade ljuset på honom. I jämförelse med föregående 
bild på denna karaktär, har jag här valt att öka färgmättnaden, speciellt på axlarna 
vilka numer formligen skiner i rött, och gjort svärdet mer gyllenskinande. 
Perspektivet gör att benen känns mindre och stubbiga än vad jag egentligen tänkt mig 
att de skall vara. I min design, genomgående har jag följt mer vad Zhu (2004) sade om 
”coolhet före funktionalitet”. Jag tror att många av mina karaktärer kanske hade sett 
löjliga och icke trovärdiga ut om det hade varit en verklig skådespelare som varit 
utklädda till dem. Jag har därmed valt att frångå vad Djurdjevic (2006) sade om att en 
skådespelare skall se bra ut i den kostym jag designar. Jag antog i detta fall, att jag 
inte behövde tänka på det sättet, eftersom jag valt att tillåta mig själv en viss 
förvrängning av proportioner, och inte nödvändigtvis siktar på realism. Jag ville 
överdriva min design, och således fanns det inte utrymme för alltför mycket realism. 
Vidare hade vare sig ansikte eller händer synts särskilt väl, och jag fick då välja att ge 
mina karaktärer uttryck med andra attribut.   
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Den nya varianten av ”spaceknight”-karaktären, som har behållit mycket av siluetten från den tidigare 

versionen, men som nu ligger närmare realism. Jag valde också att ta honom mer åt en medeltida 
riddardesign, och lade på mer rustning och en sköld, för att förtydliga hans funktion.  Till en början lät 
jag hans visir lysa i samma orange färg som hans sköld, men valde att frångå detta och göra det grönt 

vilket tog hela karaktären närmare science-fiction genren. Till skillnad från föregående bild har jag här 
valt att gå längre i renderingsfasen och tydligare uttrycka vilken form av material rustning och svärd är 
gjorda av.  Posen döljer inga viktiga fakta, men är tråkigt utformad och säger inte särskilt mycket om 

hans personlighet, något som jag kommer att göra bättre nästa gång.    

 

3.1.3  Målgrupp 
Målgruppen ger mig en mängd information om vilken form av design som jag tror 
passar bäst. I detta fall valde jag att inrikta mig på en stil som låg mer åt det tecknade 
hållet än realism. Jag hade inte ett särskilt kön av spelaren i åtanke, även om det finns 
fler kvinnliga valbara karaktärer än manliga. Jag antar att spelet skulle kunna bli 
framgångsrikt i de flesta kulturer. Det är dock ett ganska våldsamt spel, vilket får mig 
att tro att det skulle kritiseras av olika religiösa grupper samt i samhällen där våld inte 
ses på särskilt positivt, även som underhållning. Jag är tveksam till att spelet, i sin 
ursprungsform, hade tagit sig igenom den tyska spelcensuren. Ungefär halvvägs in i 
projektet valde jag att ändra målgrupp. Detta innebar att jag fick ändra min grafiska 
stil. Jag antog att personer i en äldre målgrupp attraheras mer av en stil som dras mot 
realism, och efter att ha hört Grafikerna på Blizzard (www.gametrailers.com, 2008) 
tala om grafisk stil och beslut de fattat i samband med spelet ”Starcraft 2” (ännu ej 
släppt), valde jag göra spelet mer realistiskt. Detta var också en konsekvens av att jag 
under projektets utveckling kände att jag började behärska en teknik som tillät mig 
vara mer verklighetstrogen. I praktiken innebar det en övergång från rendering med 
linjer till rendering med ton och form. Som jag nämnde ovan tillät jag mig dock vissa 
deformationer och förvrängningar där jag tyckte att det kunde behövas. 
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3.2  Karaktärsfunktionalitet 
Tidigt i projektet förstod jag att olika spelarkaraktärer skulle ha tillgång till olika 
attribut och förmågor. I enhet med vad jag lärt mig av såväl Feng Zhu (2004) som 
Djurdjevic (2006) kommer olika funktion rimligtvis att leda till olika design. Till 
exempel kommer en enhet som är snabb att skilja sig utseendemässigt från en som är 
långsam, en som är svag i avståndsstrid skilja sig från en som är stark osv. Jag testade 
att komma på ett antal olika attribut vilka jag numrerade på en skala 0-3 där 0 är 
sämst och 3 är bäst. Dessa attribut valde jag efter noggrann övervägning av vad jag 
trodde att spelet skulle kräva. Jag valde också att lägga till extraflikar för saker såsom 
specialförmågor och övriga notiser som eventuellt kunde vara av värde för mig under 
designfasen. Här följer några exempel:  

 

Unit 1, “The Space Knight”: (Rymdriddare) Se bilaga 1.  

Melee (Närstridsförmåga) :3 

Ranged (Avståndsstridsförmåga):0 

Armor (Rustningsvärde) :3 

Dodge (Förmåga att undvika attacker från fiender) :0 

Movement speed (rörelsehastighet) :1 

Special ability: ”Splash Damage” (skada på många mål i en nära omkrets), 
”aggroshout” (dra till sig uppmärksamhet från nära fiender).    

Other:  

 
Denna karaktär hade en stark fokus på närstridsförmåga och ett högt rustningsvärde. 
Jag tyckte således att den borde ha svårt för att röra sig snabbt, vilket fick som följd 
att den är långsam och har svårt att undvika inkommande attacker. Vidare är dess 
specialförmågor, listade under ”special ability”, fokuserade på att utdela mycket skada 
på många i närstrid, samt att dra till sig fiendernas uppmärksamhet så att de inte 
anfaller andra lagkamrater. Visuellt har ”Rymdriddaren” en stor och framträdande 
överkropp med breda axlar. Eftersom han slåss mycket i närstrid, använder sig av 
råstyrka snarare än teknik, passar den kroppstypen honom mycket väl. Det hade 
förmodligen kunnat vara en kvinnlig karaktär lika väl som en manlig, eftersom det 
ändå är rustningen som står bakom det mesta av funktionaliteten. Det hade nog blivit 
mer spännande, eftersom det är ganska oväntat. I det här fallet ville jag dock skapa 
lite av en karaktär som unga män lätt skulle kunna identifiera sig med, och var ganska 
mycket av en stereotyp. Stereotyper är något jag haft i åtanke kontinuerligt under 
arbetets gång. Jag har försökt att så gott det går undvika klichéer och fördomar. Jag 
insåg dock att klichéer har ett väldigt stort användningsområde. De sparar mycket tid, 
och är väldigt starka uttryck som jag som konceptillustratör kan vara någorlunda säker 
på att åskådaren förstår snabbt. 

 

Unit 2, “Robot Necromancer”: (Robotåteruppväckare av de döda) Se bilaga 2.  

Melee: 0    

Ranged: 1 
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Armor: 2 

Dodge: 2 

Movement speed: 2 

Special ability: Build Minions. Sentry guns.  

Other:  

 
Denna karaktär är en liten robot vars fokus ligger i att skapa många små enheter som 
slåss för den och i att bygga stationära försvarstorn som automatiskt skjuter på fiender 
som kommer för nära. Dess värden är inte särskilt spektakulära på något sätt, men den 
kan ändå bli en ytterst stridsduglig karaktär i händerna på rätt spelare. Jag ville 
experimentera med att försöka göra denna karaktär könlös. Jag använde mig av ett 
antal olika verktyg för att ådstakomma detta. Till att börja med färgade jag den grön. 
Jag ser grön som en könsneutral färg. Dessutom tyckte jag att den såg död ut, vilket 
passade karaktärens syfte alldeles utmärkt. Jag funderade på att ge den en svart färg, 
eftersom den i västerländsk kultur ses som dödens färg. Det fanns några problem med 
detta. Dels gav den svarta färgen den ett för ondskefullt utseende, vilket inte passade 
eftersom det trots allt är en hjältekaraktär, och även tog den farligt nära färgtemana 
som användes på robotarna i filmserien ”The Matrix” (Andy och Larry Wachowski, 
1999). Dessutom skulle det bli förvirrat om den syntes i Asien, där det är vit, inte 
svart, som symboliserar död och sorg (Nationalencyklopedin, 2008). Jag misstänker 
att rösten och rörelserna eventuellt hade kunnat definiera könet på karaktären. Jag 
hade dock sett till att göra såväl rösten som rörelserna så androgyna som möjligt, i 
relation till stereotyper. Dessutom skulle den bete sig både stereotypt manligt och 
stereotypt kvinnligt lite på måfå. Detta skulle bero på ett trasigt moderkort, vilket lett 
till en identitetskris hos den. 

 

Unit 3, “ Fast Ranged Specialist”: (Snabb avståndsvapenspecialist) Se bilaga 3.  

Melee: 0   

Ranged:3 

Armor:1 

Dodge:2 

Movement speed:3 
Special ability: Powerstance. (stationary firepower).  

Other: Low AoE (Area of Effect, dvs. områdesbaserad skada). High focused damage. 

 

Karaktären är mycket kompetent på strid med avståndsvapen. Den har hög rörlighet 
men är också ganska sårbar. Den kan undvika attacker bra, men det tar inte många 
träffar från fienden innan den är satt ur spel. Den gör mycket fokuserad skada på ett 
mål, dvs. lite motsatsen till rymdriddaren, som gör lite mindre skada, fast på fler mål. 
”Powerstance” som det står i ”special ability” är en förmåga som skall få spelaren att 
kunna inta en statisk position vilken den inte kan röra sig ur från under en viss tid, 
men som ger en skadeökning till dess attacker.  Karaktärens former består mycket av 
mjuka aerodynamiska linjer vilket förhoppningsvis förstärker intrycket av snabb 
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rörelse. Jag ville vara uppmärksam på att jag gav henne precis samma förutsättningar 
som de manliga karaktärerna, dvs. att hon skulle var lika stridsduglig. Hon är det dock 
på ett annat sätt och undviker direkt konfrontation med råstyrka för att istället 
fokusera på avståndsattacker och taktik.  

 

Till att börja med hade jag valt att ge henne ett lila/rosa färgtema. Jag tyckte att det 
såg väldigt bra ut, men valde att frångå det och ta det mer åt ett grå/gult håll för att 
undvika att uppfattas som sexistisk och att jag skulle tycka att rosa och lila är 
kvinnliga färger. Det tycker jag inte att de är, även om jag är medveten om att det 
verkar vara vad vi får lära oss av vår miljö. Jag har således specifikt anpassat designen 
av denna karaktär utefter genusrelaterade aspekter.  

 

Unit 4, “MagicPsychic”: (Magiker med psykiska förmågor). Se bilaga 4.  

Melee:1   

Ranged: 1 

Armor: 0 

Dodge: 1 

Movement speed: 2 

Special ability: Massive damage spells. AOE. Slow spells.  

Other: Mystisk, tystlåten.  

 

Karaktären är väldigt svag om enbart poängen tas i beräkning. Den är svår att spela 
väl, men är i rätt händer den förmodligen mest skadeutdelande karaktären i spelet. 
Den har även förmågan att sakta ner fiender och har en mängd förmågor och magier 
som bör användas mycket strategiskt för att få ut maximal effekt. Här tog jag mig 
även friheten att skriva ner några snabba karaktärsdrag som jag ville tilldela den under 
fliken ”other”. Jag tänkte inte på dessa särskilt mycket under teckningsfasen, vilket 
fick som konsekvens att de inte är särskilt tydliga.  

 

3.3  Siluetter  
En av de metoder jag jobbat mest med under arbetets gång har varit att teckna 
siluetter. Detta fann jag vara en mycket snabb arbetsmetod som tillät mig stor 
konstnärlig frihet, samt lät mig testa många olika idéer och varianter snabbt. Jag 
kunde tänkta väldigt fritt på former rent abstrakt, vilka som kontrasterade varandra, 
och vad de symboliserade, för att slutligen göra dem mer konkreta. I bilaga 5-7 kan ni 
se exempel på skisser där jag använt mig av denna metod.  

Nedan är två karaktärer som ni kan se i dess ursprungliga siluettstadium, vilka är ett 
par designer som jag valt ut i en uppsjö ”thumbnails”, och i slutgiltigt skick.   
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Aggressiv svärdsmästare (spelarkaraktär). De skarpa vassa formerna tillsammans med de starka 
komplementfärgerna (röd/grön) och asymmetrin ger honom ett aggressivt, kaotiskt och skrämmande 
utseende. Detta förstärks ytterligare av att vi inte kan se hans ansikte. Jag har här försökt att 
återupprepa former genomgående i stil med vad Feng Zhu (2004) tar upp, t.ex. hans spikiga hår, 
axelskyddet, svärden och ena höften, med sina knivbladsliknande former. Observera även tygstyckena 
som hänger från baksidan av hans huvud, vid midjan samt på ett av hans svärd. Rent teoretiskt bör 
dessa synas mycket väl vid animation. Hans pose är enkel och döljer inte viktig information, samtidigt 
som den förmedlar budskapet om att han är någorlunda rörlig och bestämd. Se bilaga 8 för en större 
bild. 

 

 

 
Allroundkaraktär. Bra på allt, inte bäst på något (spelarkaraktär). Rätt enkelt formspråk, inga riktiga 
överraskningar, vilket är en förlängning av hennes stridsfunktion. Jag tyckte att en hel del intressanta 
designelement gick förlorade i processen, och att hon känns generisk. Detta till trots har hon en unik 
siluett och lamporna på hennes rustning gör att hon syns mycket väl även på långt håll.  Se bilaga 9 för 
en större bild.  
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I bilden nedanför har jag illustrerat stegen från idéskiss som siluett till färdig 
illustration. Detta är huvudantagonisten i spelet, utomjordingarnas ledare. Jag vill ge 
honom ett majestätiskt intryck med inslag av någon form av religiös ledare. Det starka 
ljuset på bröstet är en stark fokuspunkt som syns på långt håll. De röda tygstyckena 
och tentaklerna kommer att röra på sig mycket vilket också skapar fokus. Här har jag i 
enlighet med Zhus (2004) designfilosofi tänkt som en animatör. Hans siluett skiljer 
sig starkt från samtliga hjältekaraktärer i spelet, vilket är viktigt eftersom jag 
verkligen inte vill att de skall misstas för varandra. Se bilaga 10 för en större bild.    

 

 
Steg- för stegbild av den slutgiltiga fienden i spelet. Som ni kan se börjar jag med en siluett och bygger 

sedan upp former med hjälp av ton. Jag inleder med en grå/brun nyans och lägger sedan på färg 
ovanpå. Detta tillåter mig att fokusera på rendering med ton och färganvändning separat.   
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Färdigt resultat. 

3.3.1 Alchemy 

Det finns ett gratisprogram på internet som heter Alchemy (http://al.chemy.org/ den 8 
maj 2008). Med det programmet kunde jag snabbt och enkelt skapa abstrakta former 
digitalt. Nu är tiden tyvärr slut, men hade jag haft mer tid, hade jag skapat ett antal 
olika färdiga koncept med hjälp av detta program. Jag tycker om det mycket, och 
kommer definitivt att utforska det djupare i framtiden, speciellt eftersom det 
fortfarande är i utvecklingsstadiet, och nya funktioner läggs till kontinuerligt. Jag tror 
att det kan innebära en revolution för snabbskissning, eftersom det hjälper 
konceptillustratören att hitta former som han vanligtvis förmodligen inte hade kommit 
på själv och snabbt.   

 

 
Abstrakta former jag skapade i programmet alchemy.  

3.3.2 Exempel på tydliga siluetter i media 

Du behöver inte leta mycket innan det går att finna utmärkta exempel på starka 
siluetter i populärmedia.  
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Bild från Fablefolk.blogspot.com den 8 juni 2008. En tydlig och läsbar siluett innebär ofta en stark 

visuell design. Dessa är bra exempel på olika seriefigurer.  

 

 
Här är ytterligare exempel på bra karaktärssiluetter. Bilden är tagen från Conceptart.org (den 8 juni 
2008) och karaktärerna kommer från spelet Team Fortress 2 (Valve, 2007). De är mycket olika och 

även på en såhär pass odetaljerad nivå kan vi ana deras funktion.  
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3.4  Fokusering på visuellt karaktärsdefinierande 
drag 

När jag suttit med alla dessa tungt bepansrade karaktärer i några månader kände jag 
att de förlorade mycket personlighet pga. sin visuella utformning. Hittills var mina 
poser väldigt neutrala, och så väl som på min svävande magikerkaraktär, var det ingen 
som visade sitt ansikte. Jag hade väldigt visat dem mer, och i enhet med vad 
Djurdjevic (2006) säger om hur ansiktet är ett av de mest personlighetsdefinierande 
dragen, hade det betytt mycket. Jag ansåg dock att personer som är utrustade för tung 
strid, inte rimligtvis borde blotta sin förmodligen mest sårbara punkt. Så för att ge 
mina karaktärer mer personlighet, valde jag ut en att göra en bild till, som fokuserade 
mer på visuellt karaktärsdefinierande drag, då ansiktet, i detalj. Jag hade gärna gjort 
fler, men jag fick prioritera min tid annorlunda. Följande person är den grön/röda 
aggressiva spelarkaraktären jag visade ovan. Jag ville kontrastera hans aggressiva och 
kaotiska formspråk med en bild av honom som lugn och behärskad. Observera hur 
han inte längre är halvt bestående av robotdelar. Jag valde att omdesigna honom en 
bit, för att skilja honom mer från resten av spelarkaraktärerna. Jag ansåg att 
uppsättningen av hjältekaraktärer skulle tjäna på att ha någon som var mer organisk, 
eftersom det hade urskiljt honom och gjort honom mer distinkt i relation till sina 
lagkamrater, vilket är direkt relaterat till Djurdjevics (2006) tankar om 
karaktärsdesign. Förhoppningsvis har jag även fångat vad Djurdjevic talade om hur 
detaljer definierar karaktär. T.ex. berättar tatueringarna att han tillhör en kultur där de 
har någon form av kulturell betydelse. Jag är osäker på om det finns några verkliga 
kulturer som använder sig av samma typ av tatueringar. Hans skägg och långa 
hängande polisonger fick mig att tänka på visa asiatiska män, vilket jag förstärkte med 
att ge honom en buddistmunkinspirerad rock. Alla dessa faktorer tillsammans ger 
honom det lugna och spirituella uttrycket jag var ute efter. Se Bilaga 11-12 för steg- 
för stegbilder på detta porträtt samt bilaga 13-15 för porträttskisser på andra 
karaktärer.   
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Detaljerat porträtt av en av hjältekaraktärerna i syfte att ge den mer personlighet.  

3.5 Ljud 
I mitten av projektet fick jag frågan under en av våra obligatoriska 
milestoneredovisningar av en designer om jag hade tänkt på ljud. Faktum är att jag 
inte hade gjort det. Jag insåg att ljud är en väldigt viktig, men oftast underskattad, 
aspekt av karaktärsdesign. Jag bad samma designer, Jacob Wallén, att skapa ett ljud åt 
mig, som jag sedan kunde använda som utgångspunkt för en design. Han gjorde det, 
och gav mig några dagar därpå en ljudfil. Jag kan inte riktigt beskriva ljuden i den, 
men det var en blandning av olika saker som pågick. Vissa ljud var organiska medan 
andra var teknologiska och artificiella. Jag lyssnade mycket på ljuden och försökte att 
visualisera dem. Det var mycket svårt och i slutändan misslyckades jag att skapa ett 
karaktärskoncept på denna grund. Det är möjligt att jag med mer tid och tanke hade 
kunnat få fram ett resultat. Jag är väldigt sugen på att testa samma metod igen dock. 
Jag känner inte att jag utforskat dess möjligheter särskilt djupt. Det är ofta jag 
inspireras av den musik jag lyssnar till när jag tecknar, men jag tror att den processen 
i största mån är omedveten. Att vara medveten om den visade sig vara en för stor 
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utmaning för mig i dagsläget. Jag vill tillägga att jag inte tecknat en bild, eller skrivit 
en mening utan att ha lyssnat på musik.  

3.6  3D  
Jag har även testat på att skapa koncept direkt i 3D, i programmet Maya (Autodesk, 
Inc 2008) . Denna process tyckte jag dock verkligen inte om alls. Jag är inte särskilt 
säker på programmet, även om jag behärskar vissa grunder. Det tog mig för lång tid 
att göra ändringar och modifikationer. Att enbart blocka upp modellen, dvs. skapa en 
enkel första version tog för lång tid för att det, för mig, i ett professionellt 
sammanhang skall vara möjligt att jobba på detta sätt. Jag hade tankar på att göra 
någon form av lågpolygonmodell2 av ett monster som jag skulle ta in i Zbrush 
(Pixologic, 2008) för detaljmodellering. Men i skrivande stund verkar det inte som att 
jag har fördelat tillräckligt med tid för att det skall kunna bli bra. Nedan presenterar 
jag modellen i sitt nuvarande primitiva stadium. Jag är dock ytterst glad att jag testade 
denna metod, för jag kan inte komma på många andra sätt som tydligare hade kunnat 
belysa hur pass mycket snabbare och effektivare jag är på att skapa koncept med 
penna. Det är meningen att den skall se ut som någon form av organisk varelse med 
tung överkropp och en svans.  

 

 
Detta är en 3D modell i ett av sina tidiga primitiva stadier. Jag fann aldrig tid eller motivation att ta den 

längre. Dock går det att förstå att den handlar om närstrid och inte är särskilt snabb pga. sin tunga 
överkropp och sina små ben.  

Samtidigt som jag gjorde mitt eget ex-jobb, var jag involverad i ett par andras. Ett av 
dem var min klasskamrat Kristoffer Helanders. Han skrev om lågpolygonmodellering 
och områden som vid lågpolygonmodellering blir problematiska vid deformation. Jag 
tecknade ett koncept åt honom som han använde sig av. Samarbetet oss emellan 
fungerade alldeles utmärkt. Han behärskar 3D mycket bättre än jag, och med sin 
tekniska kunskap kunde han producera ett resultat både snabbare och bättre än vad jag 
hade kunnat. Jag tror därmed att samarbetet mellan en konceptillustratör och en 3D 
modellerare kan vara oerhört givande, och att många av de problem jag stötte på själv, 
på grund av bristande kompetens inom 3D, kan undvikas. 

                                                 
2 En Polygon är ett ensidigt plan som är byggstenen vid polygonbaserad 3D-modellering. Ett objekt i 
3D är uppbyggt av många polygoner. En enkel kub i 3D är till exempel uppbyggd av sex polygoner, en 
för varje sida. En polygon kan ha många hörn, men vanligast är tre eller fyra, dvs. en triangel eller en 
kvadrat.  
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Visuellt koncept (vänster), tecknat av mig, på karaktären ”Felicia Wilde”, som blivit taget till en färdig 
3-D modell (höger) av Kristoffer Helander.   

 

3.7 Influenser 
Jag tycker att det är värt att påpeka är att jag varje dag spenderar tid med att kolla på 
konst och bilder från många olika håll, vanligtvis minst en timma. Jag är övertygad 
om att jag influeras, både medvetet men framförallt omedvetet i min visuella design 
av all den konst som jag ser. Jag tror också att det är viktigt jag utsätter mig för många 
olika influenser från genrer och stilar som jag inte är van vid. Exempelvis har jag tittat 
på konst från art nouveau eran i form av konst av Alfons Mucha (Malmö konsthalls 
katalog, 1981) likväl som modern abstrakt konst från Andrew Jones (conceptart.org 
2008). Inspiration och bra idéer kan komma överallt ifrån, och jag tycker att det är 
viktigt att inte begränsa sig och stänga några kanaler, hur osannolika de än må verka. 
Detta är något som såväl Feng Zhu (2004) som Marco Djurdjevic (2006) belyser. Jag 
vill också understryka hur givande det kan vara att omge sig med andra kreativa 
personer. Att bolla idéer och design med andra kan vara extremt givande, då de kan se 
saker som inte jag uppfattar. Dock vill jag klarlägga att det är lika viktigt att lära sig 
att veta vilka och vad som är värt att lyssna på. Allt som folk säger är inte bra för din 
design. Exempelvis kunde jag få kommentarer som innebar att jag borde ändra på 
designelement som är fullständigt avgörande för att min karaktär skall ha en viss 
funktion. T.ex. vore det inte särskilt framgångsrikt att ta bort svärdet från min 
riddarkaraktär och ge honom ett gevär. Likväl vore det ointelligent att göra om 
svärdet till ett lasersvärd, då det lätt hade kunnat misstolkas med de svärd som 
används i Star Wars (Lucas, 1977) och tas för plagiat. Det är också det ett oerhört 
starkt argument för varför många olika influenser är bra. Då ökar jag min 
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medvetenhet om vad som tidigare skapats inom samma område. Därmed kan jag fatta 
medvetna beslut om element som jag vill undvika respektive återanvända i min egen 
design. Jag har i detta fall tittat en del på såväl datorspelet Warhammer 40000 (Relic, 
2004) universat samt spelet Starcraft (Blizzard 1998), två spel vars teman är snarlika 
mitt, för att undvika att hamna för nära dem. Vidare har jag frågat min vän Joakim 
Larsson som jag suttit bredvid större delen av projektet, eftersom han har en stor 
kunskap om Warhammer 40000, om han tyckt att jag legat för nära, rent visuellt, 
något som han associerar med Warhammer 40000. Har han sagt att det gjort det har 
jag helt enkelt ändrat på konceptet, vilket gått relativt snabbt då jag tecknade digitalt.  

 

Min ursprungliga idé till temat, d.v.s. sammanhanget fick jag då jag tittade på bilder 
av en av mina favoritillustratörer, Niklas Jansson, som han tecknat till sitt eget projekt 
”Utopia”(www.itchstudios.com, 2008).  Han är en yrkesaktiv konceptillustratör, 
programmerare, och designer, som arbetat för bl.a. Nintendo (www.itchstudios.com, 
2008). Han är med andra ord lite allt i allo. Han har också skrivit ett mycket begripligt 
och lättillgängligt dokument som behandlar konstteori (www.itchstudios.com, 2008), 
vilket jag ofta återkommer till, och som ligger till grund för mycket av min generella 
kunskap om teckning.   

 

 
Denna bild (www.itchstudios.com, 2008) tecknad av Niklas Jansson gav mig ursprungsidén till min 

rymdriddarkaraktär.  
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4 Slutdiskussion och resultat:  

4.1 Projektutvärdering. 
Så här i efterhand ångrar jag valet av tema för spelet. Faktum är att stora bepansrade 
krigsenheter får svårt att uttrycka karaktär och känsla, vilket jag känner ett extremt 
behov av att göra. Jag har, om jag följer vad Marco Djurdjevic (2006) talade om, i 
princip bestulit mig själv möjligheten att använda mig av ansikten och händer, de två 
mest karaktärsdefinierande dragen. Jag tyckte att det fungerade ganska väl att göra 
porträtt som ett komplement till designen, men faktum är att det tog mycket extra tid, 
och att göra det för varje karaktär hade varit oerhört tidskrävande. Jag föredrar att få 
ner allt i en och samma bild. Hade jag gjort arbetet igen hade jag valt ett annorlunda 
tema, ett som hade gett mig mer utrymme för personlighet och karaktär, t.ex. min 
tanke att skapa ett spel baserat på min spelidé ”burton”. I den hade spelaren styrt en 
äventyrande professor i slutet på 1800-talet i Europa på sin jakt att upptäcka mer om 
monsterlegender och häva en fruktansvärd förbannelse som han var drabbad av. Detta 
tema hade gett mig mer möjligheter att uttrycka karaktär genom kläder, rörelse, 
händer och ansikten, eftersom det hade funnits färre element som hade dolt väsentlig 
information.   

 

Detta till trots är jag nöjd med vad jag åstadkommit.  Med de begränsningar jag hade 
tycker jag att jag har uttrycket individualitet och egna förmågor hos karaktärerna väl. 
De har tydliga siluetter och är igenkännbara. De sticker ut från de miljöer jag tänkt 
skall finnas i spelet (om jag tar min mockupbild som utgångspunkt) och jag tror att de 
syns tydligt oavsett pose och rörelser. Mest nöjd är jag med den aggressiva 
utomjordiska svärdsmästaren. Jag tycker att hans siluett är den tydligaste, jag 
återupprepar formspråket konsekvent genom hela designen, och den är en förlängning 
av hur han är och agerar. Samtidigt tycker jag att det är mycket spännande med hans 
lugn och spiritualism som döljs under ytan och starkt kontrasterar det yttre. Jag tror att 
jag hade kunnat väva en intressant story kring honom i spelet. Jag är också mycket 
nöjd med den stora skurken. Jag gillar hans majestätiska intryck och liksom 
ovannämnda karaktär, har den han kontrasterande drag. Hans vackra yta och 
prästerliga intryck skiljer sig mycket från hans underliggande tentakler och illsinta 
motiv.  

 

Riddarkaraktären tycker jag känns ganska löjlig. Jag anser att hela riddarbegreppet är 
väldigt uttjatat och att det är ett oerhört tonårshjälteideal. Jag vill gå längre än så. Till 
att börja med var han under ytan var en stark och självsäker machotyp. Jag mådde illa 
när jag tänkte på honom. Visualisera en stereotyp muskelman utan en enda fel, och 
med självförtroendet att backa upp det. Mina nya idéer har varit att istället skapa en 
starkt kontrasterande karaktär under all rustning eftersom jag tror att det skulle bli mer 
spännande. Kanske hade en starkt vanställd och/eller svag person passat bra? Kanske 
ett barn? Samtidigt var jag rätt bestämd på att just riddarenheten skulle vara en 
klassisk hjältetyp med mycket av vad det innebär. Att göra en sådan karaktär 
trovärdigt och utan att det blir löjligt har jag funnit mycket svårt. 
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4.2  Problem och lösningar 
 

I detta kapitel kommer jag att ta upp de problem som jag stötte på under arbetets 
gång, samt hur jag löst, och tror att de hade kunnat lösas.   

 

4.2.1 Prestationsångest.  
Varje dag, utan undantag, har jag haft tvivel på min konstnärliga förmåga och om jag 
är tillräckligt bra. Tankar om att ge upp har funnits nära hela tiden. Jag tittar på andra, 
ser hur de tecknar, jämför osv. Vad bra de är! Så bra kommer jag aldrig att bli! Sen 
påminner jag mig själv om att inte jämföra mig själv med andra. Att bara jämföra mig 
med mig själv, att titta på vad jag kommer ifrån, vad jag lärt mig, hur jag utvecklats. 
Det är vad som betyder något. Jag drivs av en vilja att bli så bra som jag kan bli. Jag 
ger inte upp, och fortsätter teckna. Jag älskar trots allt att teckna, och de få toppar, då 
allt stämmer och känns bra, är lite vad jag lever för. Men att fortsätta att teckna även 
när det går dåligt, när det känns hopplöst och ingenting blir rätt, det är det som är en 
av nycklarna till framgång.  

 

Jag har också lärt mig att utveckling inte sker som en jämn kurva. Den verkar gå mer i 
trappsteg. Det tar ett tag för det jag lärt mig att smälta in. Det går långa perioder då 
jag inte ser någon utveckling över huvud taget. Sen kom det, allt på en gång, många 
teorier och information som tagit mig lång tid att bearbeta. Plötsligt förstod jag 
formredovisning med ton och kunde använda det istället för att teckna med enbart 
linjer, vilket fick stora konsekvenser för mina resultat. Mina bilder blev mer 
realistiska och såg generellt bättre ut. De största genombrotten verkar ofta föregås av 
de värsta kriserna, i alla fall för mig.   

 

4.2.2 Rädsla.  

I början av arbetet var jag rädd för att testa mig på nya metoder. Jag hade en metod 
som jag använt tidigare som jag var ganska bekväm med. Att testa nya metoder 
innebär en stor risk att misslyckas. Bilderna kan lätt bli urusla och ta lång tid. Men jag 
kom fram till att rädslan att misslyckas var något av det som begränsade mig mest av 
allt. Om jag är rädd för att misslyckas, vågar jag inte testa något nytt, vilket får som 
följd att jag är dömd att repetera samma saker om och om igen. Det innebär i sin tu en 
stagnation av min utveckling, och om jag inte utvecklas, varför skall jag då teckna? 
Vissa kanske gör det för att det är roligt och i någon form av meditativt syfte, vilket 
såklart inte är fel det, men jag vill mer, även om det är centralt att ha roligt. Jag vill bli 
en bra illustratör, den bästa jag kan bli, och då kan jag inte nöja mig med den nivå jag 
är på i dagsläget. Det enda sättet att bli bättre är att teckna mer, och studera mer, och 
framförallt att inte vara rädd för att misslyckas. Tvärtom, har jag lärt mig att jag bör 
omfamna misslyckandet och se det som en naturlig del i min utveckling. Alla 
misslyckanden tror jag dock inte att det går att lära sig något av. Ibland misslyckas jag 
bara, det går åt skogen och det finns inte så mycket mer med det. Då är det bara att 
rita en ny bild. Om jag däremot aldrig misslyckas tror jag att det finns en genuin 
anledning för mig att känna mig orolig, eller snarare att jag bör inse att det är dags för 
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någon form av förändring. Det är förmodligen en av de viktigaste lärdomarna jag tar 
med mig från detta examensarbete. Vikten av att våga misslyckas.  

 

4.2.3 Bristande motivation 
Vidare har bibehållandet av motivation varit ett stort problem. Det har varit gigantiskt 
för mig, speciellt på slutet. Jag tycker att jag lärt mig mycket, och jag tittar tillbaka på 
vad jag gjorde i början och inser att jag kan göra det så mycket bättre nu. Jag vill mest 
av allt kasta bort merparten av mina bilder och aldrig låta dem se dagens ljus igen. Att 
fortsätta jobba med ett projekt där jag vet att en stor del av vad som är med är av en 
lägre nivå än vad jag kan prestera i nuläget är påfrestande. Dessutom är det inte lika 
roligt längre. Min produktivitet har minskat drastiskt ju närmare slutet jag kommit. 
Jag hade nog behövt något ytterligare sätt att motivera mig själv, exempelvis att jag 
hade ett klarare slutmål, eller att jag skulle ta mina koncept vidare till 3d eller något åt 
det hållet. Som jag lade upp mitt arbete nu var det mer som att jag skulle producera 
mer och mer, utan något egentligt slutmål eller stopp, vilket fått som ytterligare 
konsekvens att jag skjutit upp mitt skrivande alldeles för länge. Jag hade dragit nytta 
av tydligare mål och milstolpar. Jag känner mig nöjd med arbetet som det är nu när 
jag är klar, men jag finner sannolikheten att jag skulle gå tillbaka och koncepta mer 
för samma projekt väldigt liten. 
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4.3 Resultat 
Här presenterar jag slutresultaten från mitt fristående verk i en komprimerad form.  

 

 
Såhär är spelet tänkt att se ut från spelarens synvinkel, minus texten nere i vänster hörn.  

 
Här är en ”lineup” av samtliga spelbara hjältekaraktärer i spelet. De har alla distinkta siluetter och deras 

utseende förtäljer vad deras funktion är. Se bilaga 15  för en större bild.  
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Närbild på en av de spelbara huvudkaraktärerna.  

 
Antagonisten.  
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5 Besvara Huvudfrågan  
 

Jag vill inleda detta kapitel med att säga att jag, liksom jag inledde min rapport med, 
menar att det finns lika många olika metoder som det finns konstnärer. Jag tänkte 
således ta upp de olika metoder jag själv använt, och utvärdera dem från mina egna 
erfarenheter.  

 

Först och främst tycker jag att det har fungerat väldigt väl att skapa ett fiktivt spel. 
Valet av det är jag som sagt inte särskilt nöjd med i nuläget, på grund av de visuella 
designelementen såsom ansikten och händer, jag gick miste om, men det är mindre 
väsentligt. Faktum är att jag fick en grund att utgå ifrån. Hade jag inte haft det hade 
det blivit oerhört svårt för mig att visualisera något över huvud taget. Visst är det 
möjligt att jag hade kunnat jobba på abstrakta former genom hela projektet, men jag 
är tveksam på hur mycket det hade hjälpt mig att bli en bättre konceptillustratör för 
spelindustrin, om jag jämför med hur jag faktiskt gått tillväga.  

 

Någonting som jag tycker fungerade mycket väl var användandet av en mockup för 
att bestämma vilka drag och attribut som var viktiga att accentuera. Till exempel 
förstod jag då hur viktig färg var för karaktärerna. För att de riktigt skulle sticka ut 
fick jag dra ner färgerna i omgivningen. Hade jag velat ha en starkt färgad omgivning 
antar jag att jag hade behövt driva upp färgerna i karaktärerna mer. Alternativt borde 
jag satt in mer saker som rörde på sig och lyste och fler attribut åt det hållet, dvs. tänkt 
mer som en animatör.   

 

Att ägna sig åt visuell konceptdesign direkt i 3-D var fruktansvärt tidsödande. Det var 
svårt för mig att testa olika idéer, och det är inte en metod jag vill rekommendera. Jag 
kan tänka mig att den skulle kunna fungera om artisten har ett avancerat kunnande 
inom 3-D mjukvaran, i detta fall Maya (Autodesk, Inc,  2008), och en väldigt tydlig 
idé från början. Fördelen skulle vara att du direkt har en färdig 3-d modell som går att 
använda i ett spel. Du har alltså sparat in en hel del tid genom att ta bort en stor del av 
förproduktionsfasen. Jag vill dock återigen påpeka hur pass väl det fungerade att 
arbeta tillsammans med en duktig 3-D modellerare.  

 

Att designa utifrån siffror och nummer fungerade bra. Jag tycker dock att de specifika 
siffrorna var oväsentliga, och jag tittade mer på summan av siffrorna, vilket samlat 
budskap de gav. Jag tycker således att det är irrelevant med så pass specifika värden. 
Jag tycker däremot att en generell beskrivning av karaktärens eller enhetens funktion 
och förmågor kan vara av stor nytta. Det räcker t.ex. förmodligen att säga ”tung 
närstridsenhet som kan ta mycket stryk, vars primära stridsfunktion är att utdela skada 
på många i närstrid”.  

 

Ljud, som jag skrev i mitt metodavsnitt, var något som jag kände att jag fick testat för 
lite. Jag tror att det finns en hel del potential att designa utefter ljud, och dessutom kan 
det vara en extremt givande metod rent kreativt. Jag kan inte påstå mig ha någon 
uppfattning om hur tidseffektiv metoden är.  

 36 



 Johannes Helgeson den 9 juni 2008 

 

En av mina största upptäckter var hur effektivt och roligt användandet av siluetter är. 
Jag har inte hittills använt någon metod varmed jag kan testa olika idéer så snabbt och 
på så kort tid hinna utvärdera dess design som konceptutveckling med siluetter. Jag 
kan utelämna detaljer i princip helt och enbart fokusera på de stora formerna. Vidare 
kan jag börja helt abstrakt och konceptet mer mot en konkret design. Jag ser inga 
direkta nackdelar med metoden, och användning av just siluetter är något av det jag 
lärt mig mest av och utan tvekan kommer att bära med mig in i arbetslivet. Det är en 
metod som jag starkt kan rekommendera till alla som är intresserade av visuell 
konceptillustration. Jag vill även ta tillfället i akt att påpeka att många av de metoder 
jag tar upp går lite hand i hand. Till exempel är design med siluetter en direkt följd av 
att jag har en idé på vilken form av karaktär jag vill skapa. Ibland börjar jag abstrakt, 
utan idé, men jag tar genomgående formen till en konkret form, som liknar det jag har 
i åtanke. Exempelvis kan jag föra en form som liknar trianglar och kuber mot 
någonting mer humanoidformat som kan skjuta laser.  

 

Jag hade lite övriga idéer på hur jag hade kunnat designa som jag gladeligen hade 
testat men som inte blev av. Jag kan enbart spekulera i hur pass väl de hade fungerat. 
T.ex. tror jag att lera hade kunnat vara en mycket givande metod. Jag är dock inte 
särskilt erfaren med att använda lera och har av egen erfarenhet kommit fram till att 
det tar en hel del tid att få fram något snyggt. Dessutom tillkommer en merkostnad för 
lera som jag inte får när jag tecknar digitalt med min ritbräda.  

 

Slutligen då för att summera och besvara min huvudfråga; Vilka olika kreativa 
metoder kan användas inom konceptillustration?, har jag kommit fram till att det 
finns många sätt och vägar, och i princip alla har någon form av fördel och nackdel. 
Jag tror att det är väldigt subjektivt, även på den högsta nivån av konceptillustration. 
Om du läst min teoridel är det uppenbart att Marco Djurdjevic (2006) och Feng Zhu 
(2004), två erkända konceptillustratörer, även de har olika metoder och preferenser 
för hur de går tillväga. Är det något jag lärt mig av mitt examensarbete, är det vikten 
av att vara öppensinnad, att jag aldrig begränsar mig i var jag får inspiration ifrån, och 
vikten av att testa nya metoder. Att göra samma sak hela tiden, leder sällan till 
framsteg.  
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 40 



 Johannes Helgeson den 9 juni 2008 

Bilagor 
 

Bilaga 1: “The Space Knight”: (Rymdriddare) 
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Bilaga 2: “Robot Necromancer”: (Robotåteruppväckare av de döda)  
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Bilaga 3: “ Fast Ranged Specialist”: (Snabb avståndsvapenspecialist) 
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Bilaga 4.  “MagicPsycic”: (Magiker med psykiska förmågor).  
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Bilaga 5. Siluetter 
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Bilaga 6. Siluetter 
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Bilaga 7. Siluetter 
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Bilaga 8. Från siluett till färdigt koncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 9. Från siluett till färdigt koncept. 
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Bilaga 10. Antagonisternas ledare.   
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Bilaga 11. Porträtt steg för steg.  
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Bilaga 12. Färdigt porträtt.  

 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 13. Porträttskisser 

 

 52 



 Johannes Helgeson den 9 juni 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53 



 Johannes Helgeson den 9 juni 2008 

Bilaga 14. Porträttskisser.  
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Bilaga 15. Porträttskisser.  
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Bilaga 16.  
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