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Vad tillför en genomgående analys och efterforskning för karaktärsdesign inom 
spelutveckling?

Björn Hurri

Sammanfattning

Med denna uppsats ämnar jag att designa fiktiva stammars utseende genom att basera 
deras utseende på existerande stammars visuella attribut och kulturer, genom en 
analys.
Verket består av en serie bilder som innehåller karaktärsdesigner till det fiktiva spelet 
”Feral”.  Texten inleds med idén bakom verket och tankar om hur olika människor 
relaterar till kläder. Efter det så tas syftet och de mål som har definierats upp. 
Bakgrund och referenser redovisas sedan för att sätta verket i sin tänkta kontext. 
Metoden redovisas där en beskrivning om vilka böcker och källor har använts samt 
vilket tillvägagångssätt som använts för att komma fram till resultatet. Därefter 
kommer resultatredovisningen om analysen och det verk som skapades. Gruppvis 
redovisas de fiktiva stammarna med de tillhörande referensstammarna. Vilka val som 
gjordes och hur lösningarna såg ut tas även upp. Sedan följer de resterande 
stammarna som ingår i verket men med en aning kortare text då enbart 2 av 5 
stammar var i fokus.
Den centrala slutsatsen som presenteras i rapporten är att de arbetsmetoder som har 
använts för att skapa karaktärer och dess designer har fungerat väl. 
Efter det visas skisser som gjorts innan analysen och färdiga designer i del2. 

Nyckelord: karaktärsdesign, karaktärer, dataspel, Feral
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1. Inledning

Vad är det som utgör en bra design? Kan man genom att analysera folkslag och naturens 
påverkan av deras utseende, skapa en mer trovärdig design på karaktärer till ett spel?

Alla bär kläder och använder dessa för att uttrycka sig eller enbart för att skyla sin kropp 
från såväl blickar som kyla. Det man oftast inte tänker på är att kläderna har en tanke 
bakom sig, designade med form och funktion i åtanke. 

Men enligt Graeme Were så har plagget i sig ingen betydelse utan sättet man använder det 
på och i vilket syfte, då resonemanget lyder som följande:
”This central theme dominating the essays invites us to rethink our assumptions, not just 
about the nature of clothing, but also the nature of innovation itself. It reminds us that 
cloth and clothing serve not just as a metaphor for the body but also as a powerful 
surface, whose material properties enable the translation of new ways of thinking and 
being.” 
-Were, Graeme, The art of clothing: A Pacific Experience.1

Om man tänker efter så kan en betydelse vara att klädesplagg kan användas till vad man 
vill så länge materialet och dess visuella egenskaper uppfyller de kraven som ställs av 
användaren.

Varför ska man då inte designa spelkaraktärers kläder och hur dom behandlar dessa som 
objekt för visuell kommunikation på samma sätt som Graeme Were berättar om i sin bok 
The art of clothing: A Pacific Experience? Ett kapitel handlar om hur ett par människor 
utför en ritual iklädda slipsar, inte i syfte att bära en slips enligt västvärldens kulturella 
betydelse utan för de egenskaper som slipsens färg och mönster bidrog med i ceremonin.

                                                
1 Were, Graeme. The art of clothing: A Pacific Experience, 2004
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2. Syfte

Med denna uppsats ämnar jag att designa fiktiva stammars utseende genom att basera 
deras utseende på existerande stammars visuella attribut och kulturer, genom en analys.
Att utgå ifrån verkligheten för att skapa eller designa ett mer trovärdigt utseende på 
karaktärer i den bemärkelse att dom inte sticker ut ur spelvärlden, utan de har ett mer 
unisont utseende på spelets karaktärer och värld. 

Utöver detta så eftersträvar jag att vidare utveckla mina färdigheter inom konceptuell 
design och arbetsprocesser i Photoshop så väl som de kreativa valen jag går igenom vid ett 
arbetes gång. Jag är även ute efter att utöka mitt mentala formbibliotek och de man kan 
behöva för att kunna uttrycka sig mer trovärdigt visuellt, att göra iakttagelser, att utveckla 
sin påhittighet samt kunna utföra estetiska val och motivera dem.

3. Bakgrund

Feral är ett tredje persons äventyrsspel som utspelar sig tidsmässigt i en okänd post 
apokalyptisk framtidsvärld där jorden består av barn som desperat försöker överleva i en 
hård värld. Ett virus lamslår hela jorden genom att mutera människosläktet när dom är 
eller har varit i puberteten till hemska mordiska bestar.

Du axlar rollen som en ung tjej utrustad med en machete. Som spelare vet man inte att hon 
precis har fått sin första menstruation och att hennes död i form av att muteras till en 
hemsk best har påbörjats. Viruset aktiveras genom att det reagerar på hormoner och 
ämnen som finns i kroppen vid puberteten. Detta virus påverkar diverse drag hos 
människan, attackerar den hormon som är dominant så att en människa kan till exempel 
skjuta i höjden och bli abnormt långa med gängliga leder, och en hunger efter död ligger 
varmt om hjärtat. Inkubationstiden för detta virus och tiden det tar att muteras är ungefär 
ett år, vid det skedet så är man inte en människa längre utan en best som enbart har en 
grundläggande överlevnads funktionalitet. Monstrerna mördar och äter upp allt i dess väg, 
barn så väl som djur och kvarglömda konservburkar.

Genom spelets gång kommer spelaren att få mer information om ens egna hemska 
situation i form av bestialiska förmågor, på grund av virusets påverkan av sin egen kropp.
Som spelare har man ungefär ett år på sig att försöka motarbeta ens egen död genom att 
lösa problem, bekämpa och/eller alliera sig med olika stammar bestående av barn, hotfulla 
flockar av fiender och gigantiska monster som en gång har varit en människa. Dessa 
stammar bestående av barn lever i specifika områden i spelvärlden och de har oftast ett 
unikt levnadssätt där deras geologiska placering samt leverne präglar deras utseende. 

Desto längre in i spelet man spelar ju starkare blir effekten av ens sjukdom, och genom 
muteringar i ens kropp, får man nya bestialiska kunskaper. Ett exempel är att man ska 
kunna spåra monster och barn genom att gå in i ett specifikt spelläge där deras fotspår blir 
synliga, så kallar Hunters eye.

Anledningen till att jag valt just detta ämne att bearbeta i mitt examensarbete är att jag tror 
att med en ordentlig efterforskning i liknande ämnen som man har fått som uppgift att 
designa, så kan man skapa och uppfinna mer trovärdiga spelkaraktärer eller andra saker 
till en förbestämd spelvärd. 
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Det finns mycket material om just post apokalyptiska världar som jag har valt att designa 
spelkaraktärer till, mycket på grund av att det är en intressant genre som ger kreatörer rätt 
fria händer när det kommer till kreativ frihet, eftersom ramarna som säger hur det skulle 
kunna se ut är rätt lösa. Konceptuella designer inom spelutveckling är till för att utforska 
idéer och hjälpa till i arbetsprocessen. Det som är det viktigaste med konceptuella 
designer till spel är att konstnärens fantasi, och de tekniska krav som spelet har, måste 
stämma överrens.

Adobe Photoshop är ett program som ursprungligen är ämnat för fotomanipulations och 
redigering av foton. Men eftersom programmet är kraftfullt och har många olika 
möjligheter att kunna utnyttjas på diverse sätt är det även ett utmärkt program att måla 
eller rita i. Programmet stöder möjligheten att utforma och göra diverse inställningar på 
egengjorda digitala penslar. En av Photoshops starka sidor är lagerhanteringen, Det är som 
tunna lager av plastfilm som man kan rita eller måla på utan att påverka underlaget.

Min inspiration har kommit ifrån flera källor, så som filmer vid namn Mad Max, 
Flugornas Herre och Resident Evil som jag har tagit up nedan, där postapokalyptiska 
teman eller virus förkommer.

”Mad Max”, 1979

Mad Max var en film som släpptes 12 april, 1979 med George Miller som regissör2. Det 
var hans vision av en postapokalyptisk framtid som utspelade sig i Australien. Brutala 
motorcykelgäng som härjar fritt på sina motorcyklar. Motorvägarna har förvandlats till 
slagfält och de stjäl bensin och terroriserar de oskyldiga. Max familj blir brutalt mördade
av dessa motorcykelgäng och han beslutar sig för att utkräva hämnd. Max ger sig ut i 
världen för att finna dem och i slutändan få sin hämnd när den onda ledaren möter sitt öde.

En scen ur Mad Max (1979)

                                                
2 Mad Max, http://www.imdb.com/title/tt0079501/
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“Flugornas Herre” (“Lord of the flies”), 1990

“Flugornas herre”3 är en roman skriven av den brittiske författaren och nobelpristagaren 
William Golding, utgiven år 1954. I detta arbete har jag valt ut Flugornas Herre, ifrån 
1990 med regi av Harry Hook, till den film som skall behandlas.

Boken så väl som filmen handlar om ett flygplan full av unga skolpojkar som 
kraschlandar på en öde ö, alla vuxna dör förutom en pilot som skadats svårt. De 
kvarlevande pojkarna försöker etablera en fungerande grupp, och till en början råder 
någon form av spröd samhällstuktur. Två av pojkarna har ledaregenskaper, men den ena, 
Jack, är väldigt aggressiv och dominant i sitt beteende. Den andra, Ralf, är en vad man 
skulle kunna kalla en normal kille, och tillsammans med sin kompis, kallad ”Nasse”, som 
är något överviktig och närsynt, organiserar de pojkarnas rutiner och försök till att samla 
mat. Till slut delas dom upp i två grupper. Pojkarna försöker att vara civiliserade men 
Jacks grupp blir våldsammare och våldsammare. Barn blir mördade och många följer Jack 
som slavar till en kung tills dom blir räddade av amerikanska armén. Det märks att 
Golding framställer våldet som grundläggande i människans natur.

En scen ut Flugornas Herre (1990) (t.h.) och omslaget till filmen (t.v.)

                                                
3 Lord of the Flies, http://www.imdb.com/title/tt0100054/
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Resident Evil 2002

Resident Evil4 är en film regisserad av Paul W.S Anderson som visades på biografer 10 
april, 2002.
Denna film handlar om ett hemligt företag vid namn The Umbrella Corporation, vilket är 
en av världens mest inflytelserika företag. Anledningen till företagets framgång är främst 
ett hemligt underjordiskt laboratorium där biologiska krigsmedel framforskas och testas. 
Ett nytt virus som företaget har framställt lyckas sprida sig och förvandlar hundratals 
forskare och personal till blodtörstiga zombies. Ett säkerhetssystem vid namn The red 
Queen stänger ner hela laboratoriet på grund av spridningsrisken. En special styrka 
skickas dit för att stänga av säkerhetssystemet och isolera viruset. De får bekämpa otaliga 
zombies, monster samt säkerhetsåtgärder ifrån the red Queen. De lyckas fly till slut med 
ett botemedel för viruset.

Omslaget till Resident Evil (2002) (t.v.) och en scen ur filmen (t.h.).

                                                
4 Resident Evil, http://www.imdb.com/title/tt0120804/
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4. Metod

De metoder som jag använder är primärt en visuell analys av folkslags utseende. Där
väljer jag plagg/kläder/ting som folk bär på sig och överför dom till en fiktiv karaktär och 
dess värld. Jag kommer att ta med deras geografiska placering i beräkningen om varför 
dom ser ut som dom gör. Enligt Julian Steward så har kulturers utseende nog formats efter 
de ekologiska förutsättningarna som råder i deras närhet så länge de är ansedda som 
mindre folkgrupper och inte råder under t.ex. västvärldens inflytande av populär kultur. 
Tar man miljön som en faktor till folkslags utseende så måste man ta hänsyn till att 
människan är en kulturbärare. 

”Människan uppträder på den ekologiska scenen inte bara som en organism, som står i ett 
förhållande till andra ekologiska organismer med avseende på fysiska egenskaper. 
Människan inför den super-organiska faktor som kallas kultur och som påverkar och 
påverkas av det totala livsmönstret.” (Steward 1955:31).

De böcker som jag har läst berör kulturer, miljöer och deras geografiska placering. Större 
delen av kursens tid kommer att gå åt att visuellt analysera befintliga stammar och 
återskapa vissa nyckelattribut åt ett antal fiktiva stammar i ett datorspel i syfte med att 
försöka bygga upp ett mer balanserat och trovärdigt utseende på karaktärer inom spelets 
ramar och universum.

Genom att skapa befintliga teorier, baserade på de böcker jag läst och den information jag 
kommit över, kom jag fram till varför vissa stammar använder vissa visuella attribut
genom analyser. Dessa enskilda attribut och element från stammar skall jag plocka ut och 
skapa en motsvarighet åt i en fiktiv stam som bör befinna sig i en liknande geologisk
situation. För att kunna fastställa eller undersöka teorin kommer denna uppsats enbart
innehålla fördjupningar på två barnstammar, resterande stammar undergår samma 
analyser men dessa kommer inte att skrivas ner i text. Anledning till detta är för att 
begränsa och effektivisera denna uppsats. Jag begränsade även influenserna på de fiktiva 
stammarnas utseende genom att välja ut enstaka stammar som referenser. Jag kommer 
även att ta deras kulturella arv med i beräkningen, om huruvida deras utseende har 
påverkats av deras miljö och kultur.

Genom att i förtid ha fastställt tre skeden av medlemmar i dessa fiktiva stammars liv så 
underlättas arbetet då man jobbar emot satta åldrar och storlekar, och dess begränsningar 
som det bidrar med. 
Första skedet är i ung ålder (sex år), andra skedet är medelåldern för ett barn i detta spel 
(12 år) och sista steget är när detta barn har börjat förvandlas till en best (16 år).

Jag kommer även att reflektera över huruvida om en realistisk bas att utgå ifrån, när man 
skapar spelkaraktärer, är bra och ifall resultaten resulterar i en starkare och ett mer unisont 
utseende i den utsedda spelvärlden.

5. Frågeställningen

Vad tillför en genomgående analys och efterforskning för karaktärsdesign inom 
spelutveckling?
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6. Resultatredovisning

Stambeskrivning grupp 1

Stadsstammen är den första barnstammen som jag tänkte behandla. Denna stam befinner 
sig i en ökenstad där det inte finns många naturliga resurser. Barnen som befinner sig i 
denna stad, dom måste livnära sig genom byteshandel eller dueller med provianter och 
tillhyggen som valuta. Stadsstammens roll i det hela skulle kunna jämföras som en 
polisiär roll där barnen har uppgiften att styra och ställa med våld om det så behövs. 
Barnen har det lite bättre ställt än den vanliga befolkningen och de är medvetna om det. 

För denna stam har jag använt mig av masaiernas5 utseende primärt. De är en av dom mest 
internationellt kända afrikanska folkslagen. De element som jag adopterade var deras 
kärlek för utsmyckningar och hur dom introducerade pojkar till puberteten samt deras 
mandomsprov. Masaiernas stolta utseende fastnade jag för. Deras utsträckta 
kroppshållning och vackra röda färg. De bär alltid ett plagg som är färgat rött och
storleken har ingen direkt betydelse.

Initieringsritens händelseförlopp utspelar sig när pojken är vid 15 års ålder och deras 
ansikte målas rött samt har de en krona på sig gjord av fjädrar och trä. De utsätts för en 
omskärelse, oftast i en större grupp där dom kan avverka ett stort antal unga män under en 
säsong. Dessa klassas då som en och samma årskull. Att en masai måste döda ett lejon 
innan har rätt till sin omskärelse är en myt.

Masaiernas karaktäristiska utseende kan inte bestridas, starkt röda plagg och vackra 
utsmyckningar. Masaierna är ett nomad folk där de primärt agerar som herdar. Det som är 
speciellt med masaierna är att både män och kvinnor bär mängdvis av smycken. Noga 
skapade pärlhalsband eller invecklade huvudbonader gjorda av pärlor, träkulor och 
läderremmar.
Masaierna använder spjut primärt som jaktvapen och deras sandaler har oftast en sula ut
av motorcykel däck.

Samburustammen6 har väldigt många drag som de delar med masaierna men är deras egen 
folkgrupp. De är som masaierna, herdar och halv-nomader. Namnet som de kallar sig 
själva är loikop, vilket betyder ”ägarna över landet”.
De flesta bär väldigt traditionella kläder som lyser i ett starkt rött material vilket används 
som en kjol och ett pärlhalsband, armband och örhängen, speciellt när de lever utanför 
huvudstäder eller större städer.

Generellt sett så består storfamiljer av fem till tio små familjer som rör sig över landet och 
brukar jorden där de lever för tillfället sedan rör de sig vidare till nya betesmarker. Deras 
samhälle har länge varit orienterat runt krigsföring och herdning, vilket resulterar i att 
samburuianer har svårigheter med att ändra sitt leverne till ett mer begränsat och modernt 
livsstil. Precis som masaierna så utövar samburuianer en pubertetsritual där omskärelse 
och könsstympning är standard.

                                                
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Maasai
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Samburu
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Stadsstammen

Anledningen till att jag valde dessa två folkslag till att vara basen för stadsstammen är att 
utifrån den geografiska placeringen i spelet stämmer överrens med masaiernas och 
samburus placering på jorden samt att beteendet stämmer överrens med stadsstammen 
påtänkta agerande i en slutprodukt då barnen i denna stam kommer att ha en roll som 
skulle kunna förknippas med en herdes. 

Deras stad befinner sig i ett varmt klimat eller område i spelet där ett liv inte värderas högt 
på listan över värdefulla ägodelar. Det ska vara smutsigt och kaotiskt men staden skall 
agera som ett nav för barn och ungdomar som behöver något, även fast detta behov stillas 
genom att döda någon i ett slag. Stadens utseende skulle kunna tänkas vara som de lågt 
ställda i Indien där fattigdomen är hög och deras position i samhället är lika med noll. 

Referens foto på en del ur Indien och hur den fiktiva staden skulle kunna se ut.7

På grund av det varma klimatet och det vilda livet som staden bidrar med så måste 
karaktärsdesignen, enligt min erfarenhet, utgå ifrån principerna av att klimatet är varmt 
och någon form av förmåga av självförsvar måste framgå. Jag var även ute efter det lugna 
i deras utseende och beteende mönster men samtidigt är dom duktiga och stolta jägare.

                                                
7 Foto hämtat ur privat galleri



10
Björn Hurri 8004180538, a04bjohu DSUG – examensarbete VT2007
Handledare : Peter Jakobsson

Om man skulle klassificera denna barnstam enligt Sahlins sociala organisationsform så 
skulle dessa hamna i ett så kallat stamsamhälle. 

Han definierar detta på följande sätt, ”ett stamsamhälle kan uppträda i ett otal varianter, 
och stamorganisationen kan finnas hos både halvåkerbrukare, helåkerbrukare och 
nomader. En stam är för det första en mycket större social enhet än ett band, vilket 
överensstämmer med att den större produktiviteten hos denna försörjningskultur 
möjliggör ökad befolkningstäthet. Men det är inte bara storleken som skiljer stammar från 
band. Stammar karaktäriseras för det andra av en mer komplex organisation. Medan ett 
band består av ett antal familjer med enkla sporadiska kontakter med andra band, så 
uppträder de sociala relationerna på flera olika nivåer i stamsamhället.”8

Detta betyder att karaktärsdesignen i fråga behöver belysa att de lever och agerar som en 
del av en större stamorganisation. Genom att ge dem avancerade smycken och accessoarer
som kännetecken, vilket kommer att vara uppenbart om flera av dem står bredvid 
varandra, skapas någon form av ett uniformt utseende. Detta anser jag vara ett viktigt val
då deras roll skall vara någon sort av ordningsmän och kräver ett utstående yttre. 

Stadsstammen kommer ha en polisiär funktion i ett vad som skulle kunna liknas ett 
någorlunda normalt samhälle. På grund av detta har jag har inte gått i överstyr när det 
kommer till armering av kroppen, ett lätt axelskydd behövs enbart. Designvalet av den 
lätta armeringen var för att dessa kommer, som tidigare nämnts, att agera som stadsvakter.
Som de engelska poliser har de en roll som är mer som ett tecken på att staden har makten
snarare än att vakterna i sig är kapabla till dödligt våld.

                                                
8Kirsten Hastrup & Jan Ovesten, Främmande Kulturer – Den moderna etnografins grunder 
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Fotografi hämtat ifrån googles sökmotor för bilder9

Här är en masai herde med sin kostav, machete och vandringsstav. I denna bild tittade jag 
extra noga på huvudbonaden och hur hans röda kläder faller på kroppen (t.v.). Genom att 
plocka ut enstaka element som förekommer ofta i ett antal bilder har jag dragit slutsatsen 
att dessa bör vara någon form av ett generellt utseende av masai herdar. 

Det är viktigt att fastställa ett generellt utseende för stadsstammen då man ska kunna 
urskilja dem i en ren siluettbild eller folksamling.
Detta resulterade i att jag imiterade samma estetiska drag hos masaierna och applicerade 
dem till det andra skedet av en medlem i stadsstammen i form av ett höftskynke och 
bundna byxor. Sedan försökte jag simulera hans överdel och sättet det hänger över axeln 
genom att imitera linjer som finns i fotot med liknande former i min version (t.h.). 

Genom att basera utseendet på stadsstammen utifrån de största karakteristiska dragen hos 
masaierna kom jag fram till att precis som masaierna, har denna stam en väl utvecklad 
förkärlek till smycken. Lätt användning av skydd och primärt används ett spjut som 
vapen. Även masaiernas mandomsritual, där dom målar dom som erfarar puberteten i en 
röd färg, har jag fört över då när en medlem i stadsstammen får i uppgift att agera 
ordningsman så blir dom prydda med samma röda färg.

Enbart stadstammen kommer ha detta överflöd av smycken som ett tecken på rikedom. 

                                                
9 http://www.google.se
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Foto hämtat ifrån Q/A delen på google10

Denna ansiktsmask är en krigares ansiktsmask i en masai stam. Den ramar in ansiktet 
väldigt starkt och med dess väldigt färgglada färger agerar den som ett fokus för 
personens ansikte (t.v). 

Betydelsen för ansiktsmasken försvinner eftersom jag inte överför dess kulturella 
innebörd från masaierna utan skapat en egen betydelse men behåller de estetiska 
egenskaper den besitter. Jag använder ansiktsmasken som en slags haklapp till dem som 
tillhör det första skedet av en medlem i stadsstammen. Masken ger dem ett fashionabelt 
utseende men betonar fortfarande deras barnslighet samt stadsliv och sammanhörighet. 
Denna skall agera som en statussymbol då det är enbart de rika eller barn till stadsvakterna
som får bära detta unika attribut. 

Barn som tillhör det första skedet bär kläder som jag har använt referenser till då deras 
utseende och sättet dom klär på, är i stort sett identiskt till en ungt masai barn. Dessa skall 
inte använda något större vapen förutom en liten kniv som dom skall förvara i sin lilla 
väska. Detta härstammar då ifrån macheten som en masai herde bär med sig när han är ute 
och vandrar med sina kossor.

                                                
10

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.antoranz.net/CURIOSA/ZBIOR3/C0309/11_QZC07043_QC
P05088-12-199_Masai-warrior-
fr1.jpg&imgrefurl=http://answers.google.com/answers/threadview%3Fid%3D726623&h=390&w=302&sz=47&
hl=sv&start=206&um=1&tbnid=GrIb0_xTQBC-
IM:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dmasai%26start%3D198%26ndsp%3D18%26svnum%3D10
%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN
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Copyright Frantisek Staud11

Till detta skede, det tredje och sista analyserade jag hur hans smycken var arrangerade, 
hur de föll på axlarna och runt hans bröst. Jag kollade även på hur han har blandat nutida
kläder med ett mer ceremoniellt eller kulturellt betonad kjol. Jag införde även element 
ifrån det andra skedet av en medlem ifrån stadsstammen, i form av armskydd.
Eftersom denna karaktär skall ha en aggressivare roll och vara närmre en förvandling till 
ett monster så måste detta synas rent visuellt. Det som ändrades var en ändring på 
ansiktsmålningen, vilket nu ger anslag till en döskalle. Även en armerad kjol infördes då 
det aggressiva beteendet kräver mer försvar.

Det är denna blandning av kläder som karaktärer i spelets fiktiva spelvärld skall utstråla, 
där nutida kläders visuella egenskaper nästan överväger dess praktiska. 

                                                
11 http://www.phototravels.net/kenya/samburu/photo-kenya-samburu-206.3.jpg
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Stamredovisning grupp 2

Fågelstammen är den andra stammen som jag kommer att analysera genomgående. Denna 
fågelstam är en samling av barn som alla dyrkar fåglar och uppskattar det lugna livet uppe 
i trädkronorna. Som Cheyenneindianerna, lever detta folk av naturen. De skördar inte mer 
än vad de sår och jagar inte mer djur än vad som behövs. 

Dessa barn har utvecklat ett nära förhållande med fåglar där de är nästan så pass vana vid 
varandra att man skulle kunna tro att det är herre och tamdjur. Men eftersom fåglarna är 
praktiskt taget dyrkade som gudar får de ströva fritt, komma och gå som de vill.

Denna barnstam ska ha en kung och en prinsessa och en armé av välutbildade 
pilbågsskyttar som vaktar varje trädtopp. På grund av dessa vakter kommer det att vara 
svårt för spelaren att komma åt kungen och hans dotter, som i sin tur ger en kunskap av att 
använda jaktfalkar eller mindre fåglar. Genom ett test som kan likna ett mandomsprov 
sätts spelaren under hård bevakning och måste utstå diverse prövningar för att tillslut 
vinna kungens acceptans.

De amerikanska indianernas stolta och naturnära utseende kan inte bestridas, med fokus 
på just Cheyenne12 indianernas rätt karakteristiska utseende. Cheyenne indianerna består 
av två enade stammar, sotaeo’o och Tsitsist, vilket kan översättas till ”det älskvärda 
folket”. Cheyenne i sig har betydelsen ”Little cree”.

Precis som många indian stammar ifrån Amerika så använder dom mycket skin och 
pälsar. Bison oxens och hjortens hudar användes flitigt under hela deras tid.
Om man bortser ifrån deras varma vinter rockar så var inte Cheyenne indianernas kläder
gjorda av buffelhudar; ben värmare, jackor, klänningar, skjortor, och mockasiner var alla 
gjorda av hjortläder. Detta var mycket mjukare och lätthanterligt än den tjocka 
buffelhuden vilket var mycket bättre lämpad för att utnyttjas till vinter kläder, filtar och 
tipi skyddshölje. Väl utvecklade mönster prydde lädret och deras plagg var lager på lager 
av omtänksamt hopsydda kjolar, mantlar och kappor. Det var även vanligt att man fick se 
indianerna med stramt bakåt kammade frisyrer som oftast var väldigt invecklade med 
flätor eller dylikt.

De använde fjädrar för ett antal olika viktiga anledningar så som prydnadselement och 
konstverk samt inom ceremonier och religiösa tillfällen. Men det är även viktigt vilka 
fjädrar som utnyttjades vid specifika tillfällen och fjädrarna var oftast tvungna att vara av 
ett specifikt fågelsläkte vid speciella tillfällen eller ceremonier. Några av de mest använda 
fågelfjädrarna var utav kråka, hök och örnar. 

Faktum var att det största och mest betydelsefulla fjädrar kom ifrån den amerikanska 
örnen och ansågs vara symboliskt för många andledningar. Allt som hade med att 
införskaffa fjädrar från en örn var omsvept av ceremonier där jakt och infångandet var 
inräknat. Örn fjädrar prydde många huvudbonader hos ett stort antal indianstammar där 
krigarna bar de som ett tecken på deras framgångar inom krig och slag.

                                                
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Cheyenne
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Fågelstammen

Anledningen att jag valde Cheyenne indianerna som fokus är att dom har detta nobla, 
jordnära utseende samt att deras levnadssätt stämmer överrens med den fiktiva 
barnstammen. Jag ville införa ett utseende och beteende som reflekterade att dom var 
krigsdugliga men att dom valde att inte utföra aggressiva utfall. 

Att använda indianer som referens var ytterst lämpligt då det var detta generella beteende 
hos indianer i den tidiga delen av USA’s historia som jag var ute efter. Fågelstammens 
primära roll skall inte vara en av aggressivitet utan en mer tillbaka dragen roll som är 
omsvept av mystik och frihet. Som spelare av detta spel får man valmöjligheten att alliera 
sig med dessa och efter många om och men lära sig att kommunicera och använda en 
fågel för rekognosering samt jakt. Deras liv består av att leva uppe i trädkronor, i 
skymundan av allt dödande och kaos som rår nere på marknivå, i avancerade trähus och 
invecklade linbanor med broar och etapper.

Referensbilder över den påtänkta fågelstammens hus.13

Dom har ett aristokratiskt beteende men i mindre, utspridda och avskilda områden vilket 
enligt Sahlin skulle denna barnstam hamna under klassifikationen bandorganisation då 
deras sociala relationsnivåer ligger i en mindre grupp av monogama familjer i en 
utsträckning av 20-500 personer. 
Den amerikanske etnografen Elman Service karaktäriserar det virilokala14 bandet som den 
mest outvecklade och därför tidigaste formen av social struktur, och han skriver: ”Det är 
sanning ett viktigt om än förbluffande faktum, att vi kan återfinna den här formen av 
social struktur över hela världen och i ytters varierande omgivningar som öknar, 
kustområden, slätter och djungler, i tropiska arktiska och tempererade zoner, med stora 
variationer i arter och mängder föda och med olika försörjningsvillkor mellan olika 
årstider och från år till år. Detta är säkert ett ännu bättre skäl för uppfattningen, att det 
virilokala bandet är en tidig form. Det tycks vara en nästan oundviklig 
organisationsform.”15

                                                
13 Bilder ifrån http://www.thetreehouseguide.com/index.htm
14 Situation som kan klassas som ett direkt utbyte av kvinnor: en man ger sin ”syster” som maka åt en annan 
man, som i sin tur ger sin ”syster” som maka åt den förste.
15 Service, Elmar R. Primitive Social Organisations. An Evolutionary Perspective.
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Detta nätverk av familjer som håller till uppe i trädtopparna håller sig för sig själva, men 
skulle dom bli hotade så är dom inte rädda för att ta till med dödligt våld i form av 
välriktade pilar.

Deras roll i spelet skulle vara ett självdrivande bandsamhälle lever isolerat uppe i 
trädkronorna och inger inget direkt hot mot spelaren men utsätter denne mot prövningar 
för att få tillgång till ännu ett gameplay element i form av jaktfågel.

Fågelstammen

Foton hämtade ifrån ett forum16

Genom att fokusera på hur dom hängde sitt tyg som överlappade varandra eller hur dom 
placerade tyget på kroppen så försökte jag imitera deras teknik så långt det gick genom att 
titta på otaliga bilder av Cheyenne indianer och deras kläder. 

Genom denna teknik så fastslog jag ett visst mönster där dom har lager på lager av 
hjorthudar och andra material ifrån djur, även hår ifrån människor förekom.
Men eftersom detta är i en post apokalyptisk värld så var jag tvungen att förvandla 
indianernas utseende och skinn till en mer nutida texturval men fortfarande bibehålla dess 
ursprungliga känsla som Cheyenne 
Detta gjordes genom att vid bästa förmåga försöka hitta plagg ifrån nutiden som innehåller 
samma förkärlek för mönster och dekorationer som Cheyenne indianerna hade. Texturer 
och plagg så som en sport tröja och matta användes för deras visuella attributer.

Cheyenne indianerna har ett utvecklat kulturellt arv och de hade djur som mytologiska 
väsen vilket passar in på fågelstammens fåglar.

                                                
16 http://www.legendsofamerica.com/bulletinboard/viewtopic.php?t=95
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Foton hämtade ifrån ett forum17

Indianer ansåg att djur som fanns i naturen besatt speciella krafter vilket, i sin tur, kunde 
ge människan unika talanger och kunskaper. Genom att representera utvalda djur som de
ansåg inneha dessa förmågor i deras kläder behöll indianerna kopplingen till djurens värld 
medans de fick enligt dom några av de egenskaper och styrkor.

När indianerna bar en skjorta med djur referenser, ansåg de att bäraren av detta plagg 
ärver djurets egenskaper. Många har länge sökt spirituell vägledning ifrån djur genom att 
fasta eller andra ceremoniella ritualer, och skjortor som åberopade djuriska krafter skänkte 
dessa kännetecken till den krigare som bar skjortan i krig.
I många indianstammar, hade t.ex. björnen, som var känd för sin brutala styrka och 
vildsinthet, en kraftfull makt som kunde överföras till en man genom en vision eller 
genom direkt kontakt i ett möte mellan de två. Likaså hade spindlar en kraft över dess 
fiender genom lömska fällor och snabba anfall vilket en indiankrigare behövde. 
Jag gav fågelstammen samma beteende genom att använda fåglarnas fjädrar och sättet de
syr ihop sina kläder på för att understryka att de avgudar fåglar. Detta gav dem ett mer 
trovärdigt utseende på grund av att den generella uppfattningen av indianer, speciellt 
indianshamaner, är att dessa klär ut sig till djur och utför ceremoniella danser och ritualer. 

                                                
17 http://www.legendsofamerica.com/bulletinboard/viewtopic.php?t=95
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Vildhundsstammen

En stam där barnen har total brist på allt vad som kan kallas normalt beteende. Dessa barn 
jagar djur, andra barn, äter upp deras kroppar och sparar på deras ben som en jägares 
troféer. Denna stam jagar i flock och de är otroligt skickliga jägare. Detta är människan i 
sin råaste form. Om man lyckas som spelare att alliera sig med dessa lär man sig att jaga i 
flock eller att placera ut sina medhjälpare i strategiska positioner som ger ett övertag i en 
jakt eller ett slag. 

Inspirationen kommer från så kallade vilda barn18 som finns varomkring i världen. Mest 
speciellt ett barn vid namn Ivan Mishukov även kallad The russian dog boy19. Han levde 
på gatorna med en flock vildhundar. Han bidrog med mat och hundarna hjälpte honom att 
hålla värmen i de hårda ryska vinternätterna. Det tog tre dagar för poliserna att separera
Ivan från sin hundfamilj. Även Flugornas herre spelade en roll i inspirationen då barnen i 
den filmen blir helt vilda och all form av normalt samvete försvann på grund av brist av 
regler och inflytande från vuxna.

Första skedet i vildhundsstammen hämtade jag inspiration från undernärda barn med 
uppblåst mage i svåra förhållanden20. För det andra skedet hämtade jag den mesta 
inspirationen ifrån Mowgli21. Tredje och sista skedet var mest ett försök i att designa 
karaktären till att se så vild, argsint och tokig ut som möjligt.

                                                
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilda_barn
19 http://www.feralchildren.com/en/showchild.php?ch=ivan
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Famine
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Mowgli
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Vattenstammen

Denna samling av barn har specialiserat sig på byteshandel och saker av liknande natur.
De lever nästan enbart på flottor som har förankrat sig någonstans ute i ett vattendrag. 
Dom har inte riktigt något försvar och deras kunskap inom krigsföring är begränsat till 
grundläggande mänskliga överlevnadsinstinkter. Detta är en lugn grupp av skickliga 
byteshandlare som kan färdas längst med vattendrag nästan obehindrat. 

Inspirationen kom ifrån klassiska börshajar och vardagliga amerikanska kostymklädda 
handelsmän för deras världskända ekonomiska status.  
Genom att överföra kostymens textil egenskaper, i form av mönster och kvalité, till vad 
denna stam skulle kunna kalla ceremoniella kläder så förstärktes enligt mig, intrycket av 
en välutbildad affärsman. Utöver detta ville jag införa en känsla av att de hade något med 
vatten att göra så jag hämtade inspiration ifrån pingvinerna i deras ansiktsmålning och 
frisyr.
Som Graeme Were talar om i sin bok The art of clothing: A Pacific Experience22 så lät jag 
textilens visuella egenskaper styra mer än vad självaste kostymen i sig hade för betydelse.

De ska ha rollen som påfyllnadsstation för ens inventarie i det påtänkta spelet, där man 
kan byta till sig nya vapen eller matransoner.

                                                
22 Were, Graeme. The art of clothing: A Pacific Experience, 2004
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Jägarstammen

Dessa barn jagar ute i skogarna och i överväxta stadsruiner. Barnen är otroligt avancerade 
jägare och de jagar oftast för sig själva eller i par av två. De är mästare på att smyga runt och
lurpassa på sina byten. 
Dessa tystlåtna men starka barn är en kraft att ta i beräkning. Som spelare möter man dessa 
jägare vid nyckelmoment i spelet där man får möjligheten att följa med på den av deras jakter. 
Detta resulterar i nya spellägen där jakt har sin betoning. Spelaren kommer att få tillträde till 
nya förmågor och träna på dessa funktioner under den utsatta jaktens gång.

I slut ändan kommer den vänskap man byggt upp i spelet att förstöras genom att jägarna inser 
mer och mer att du som spelare börjar förvandla dig till ett monster

Inspirationen kom från de brutala Kelterna23. De var avancerade jägare som levde av naturen. 
Pälsar av alla dess slag användes för att hålla värmen under de kalla vintrarna.

                                                
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Celt
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7. Slutsats och personlig reflektion

“As games evolve into an increasingly complex and sophisticated medium, game 
characters are also experiencing a considerable metamorphosis. Just a few years ago, 
a game character had to be simple enough so that it could be represented clearly 
under very severe artistic limitations. Essentially, game characters were just icons, 
amorphous blobs, or tiny men rendered from a handful of pixels. But steady 
technological progress has slowly opened up possibilities for more believable and 
realistic characters. The question now is, how does a game developer leverage all of 
these additional technical resources to create more compelling characters?”24

Med detta i åtanke har jag kommit fram till att, genom min forskning, är innebörden av att 
göra en ordentlig förundersökning och informationssamling innan man börjar designa 
spelkaraktärer av yttersta vikt. Det bidrar till en mer välbalanserad och ett mer påtagligt 
utseende på grund av att man har använt former och attribut som påminner betraktaren om 
existerande ting.

Genom att jämföra gamla designer (se bilaga) på de olika barnstammarna, då inget 
förarbete hade använts, med resultaten av det som jag har behandlat i denna uppsats så är 
skillnaden uppenbar. Innan var inriktningen på karaktärerna för bred vilket resulterade i 
ett diffust intryck på grund av att deras karaktärsdesign inte hade ett utarbetat upplägg på 
vad som definierar deras stam.

Tidigare version av Vattenstammen där analysen inte hade genomförts.

                                                
24 http://www.gamasutra.com/features/20000720/gard_01.htm
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Vad Toby Gard nämner i sin artikel ”Building Character”25 kan man inget annat än att 
hålla med när det väl kommer till dom val man ska göra medans man designar en karaktär. 

”Computer games are much more akin to cartoons than films. Games aren't very 
good at imitating reality, because elegance requires them to be visually limited. They 
can't mimic the incredibly complex world we live in. If such detail could be achieved, 
most games would consist of overly complex, messy, and irrelevant details. Similar to 
cartoons, games use simplified representations of real-world ideas, stripped of the 
massively complicated rules found in reality. Therefore, to make the greatest impact, 
we have to caricature; we must amplify the aspects we want players to focus on. This 
is the route to making games a more powerful medium.”

Det var ett av problemen jag hade i början av detta examensarbete då jag inte hade 
kommit underfund med vilka attribut och hur dessa skulle utnyttjas av karaktärerna.
Genom analysen så kom jag fram till mönster för de enskilda stammarna så att arbetet 
kunde fortsätta och designen för dom kunde benas ut.

Vad det är man väljer att förenkla och sätta fokus på är oerhört komplicerat och det enda 
rätta svaret vore att säga ”vad man kommer överrens om”. För att det som Toby Gard 
skriver så vackert om i ”Building Character”25, måste man komma fram till vad det är man 
vill förmedla innan man kan göra det visuella besluten om hur en spelkaraktär ska 
presenteras. Eftersom spelkaraktären kommer ha ett begränsat beteende så bör dens 
visuella attribut vara välplanerade för att inte kasta bort tid och pengar vid utvecklingen av 
spelet på något som inte uppfyller sitt syfte genom att inte användas till sin fulla potential. 

Tidigare version av fågelstammen under arbetet vid analysen.

                                                
25 http://www.gamasutra.com/features/20000720/gard_01.htm
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Fig1. Skisser som har skapats innan självaste analysprocessen påbörjats



Fig2. Skisser som har skapats innan självaste analysprocessen påbörjats



Fig3. Skisser som har skapats innan självaste analysprocessen påbörjats





Fig5. Skisser som har skapats innan självaste analysprocessen påbörjats.



Fig6. Skisser som har skapats innan självaste analysprocessen påbörjats



Fig7. Urval av några av de referenser som har använts1.

                                                
1 Frantisek Staud, www.phototravels.net












