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Abstrakt 
Att skapa karaktärer i en animation eller ett spel som publiken får sympati för och 

känner är levande, är ett avancerat och komplext arbete. Det finns dessutom en 

mängd olika tips och råd för att skapa en karaktär, att det kan kännas övermäktigt 

och svårt att sålla i. I denna uppsats kommer syftet därför ligga i att undersöka om 

det finns en fungerande formel för att skapa en lyckad och livfull karaktär. Syftet 

kommer även att bestå i att undersöka om denna formel av att skapa en karaktär går 

att tillämpa på både film- och spelkaraktärer. Dessa frågeställningar kommer att 

besvaras genom en litteraturstudie följt av en empirisk studie, ”Science fiction in 

space”, där dessa tips och råd kommer att prövas för att se om den formel som här 

lyfts fram är lyckosam. I arbete framkom det svårigheter att hitta endast en 

fungerande formel. Vilken formel som gör en karaktär bra har även med personligt 

tycke och smak att göra. Det som därför har gjorts är en sammanställning av alla 

olika framgångsrika tips och råd som skapat en lathund och guide där lekmän kan ta 

del av de olika tipsen för att sedan välja ut vad som passar just dem. En 

sammanställning där alla olika tips som funnits, gör också arbetet för lekmän lättare 

då information finns att hämta på ett och samma ställe till skillnad från när den är 

utspridd på olika forum. I den andra frågeställningen framkom att en skapad karaktär 

utifrån de tips som funnits, går lika bra att använda i spel som den gör i animation. 

Skillnaden är dock vid modelleringsfasen då det är andra aspekter att ta hänsyn till. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 

Det första intrycket är bland de viktigaste någonsin då man oftast bara har runt 10-20 

sekunder på sig innan någon har format sin sinnesbild utav dig och ytterligare 90 sekunder 

innan man har placerats in i ett fack, märkt och klart. Ett fack som därefter är svårt att ta sig 

ur. Detta gäller även presentationer av figurer eller karaktärer i en animation eller ett spel. 

Publiken bestämmer sig blixtsnabbt på både en undermedveten och medveten nivå ifall de 

känner sig tilltalade av karaktären eller inte och om den passar in i resten av världen som 

målats upp. Därav är det väldigt viktigt att försöka uppnå en form av realism i sina karaktärer, 

speciellt de som skall spela huvudrollen. I titeln är det namngett ”Att skapa trovärdiga 

karaktärer” och för att undvika förvirring görande trovärdighet kontra realism, bör man redan 

från början definiera vad som i denna kontext kommer att anses vara realistisk. 

 

”Realistisk”,”Realism” och ”Trovärdighet” brukar innebära om man uppfattar något som 

verkligt eller ej, en punkt som är ytterst viktig för att inte hamna i den farliga zonen kallad 

”Uncanny Valley”, vilket innebär att övertygelsen om realism och trovärdighet har försvunnit. 

Det kan ske om saker inte passar in, inte känns verklighetstrogna eller liknande och lämnar 

åskådaren i ett tillstånd där denne lättare kan uppfatta eller finna fel och brister. Något som i 

sig kan vara förödande eftersom illusionen har brutits och därmed kan ifrågasättas. Här 

kommer vi behandla den etiketten med ett tillägg eftersom man inte alltid strävar efter en 

realism som lutar åt fotorealism eller verklighetsemulering. Detta passar nämligen inte in i 

alla genrer. Det handlar snarare om att skapa något som kan upplevas realistisk i den värld 

karaktärerna placerats ut i. Hur trovärdiga de är i sin situation och visuella presentation. Att 

släppa ner en Celshaded (det vill säga en karaktär som använder en renderingsmetod för att få 

den att se mer tecknad ut), komiskt designad karaktär skulle verkligen kunna stå ut, om inte 

förstöra i en fotorealistiskt presenterad värld. Med det skulle lika gärna kunna gå bra ifall den 

är presenterad på ett bra vis.  

 

1.2 Problemformulering 

Fokus kommer här ligga på hur karaktärer kan skapas utifrån grundläggande design till 

rörelse-mönster och ljud och hur väl de ska passa in i den värld de placeras i. Det finns redan 

en stor mängd av information i ämnet på webben, i böcker och dylikt. Professionella aktörer 

som tipsar och ger råd. Men informationen är utblandad och spridd, i många fall svår att hitta. 

Samtidigt brukar även olika skapare ge råd som kan motsäga andras tips, vilket kan leda till 

en hel del förvirring. Samtidigt finns det även många som ger samma tips, bara i 

omskrivningar. Något som kan kännas frustrerande och tidsödande för nybörjar- och hobby- 

entusiaster. Därav är ett av målen i denna uppsats att försöka finna informationen, destillera 

den och utvinna någon form utav riktlinjer. Att ge en lathund till folk som är intresserade. 

Samtidigt får de även referenslistor av källmaterial för vidare självstudier fördjupningar.  

 

Så går det att skapa grundläggande formel för dessa riktlinjer? Vilka tankegångar finns för 

intresserade att tillgå för hjälp? För att själv kunna ge exempel på och följa de tips som ges, 

kommer de olika metoderna i destillerad form att användas i det fristående projektet ”Science 

Fiction in Space”. Här kommer vi få möjlighet att följa processen från de första 

designskisserna och tankarna bakom huvudfigurerna till färdiga karaktärers utseende, form, 

personlighet och så vidare. Via empiriska studier vid sidan om den litterära analyseringen har 

jag att försökt skapa karaktärerna, sätta in dem i en värld och sedan se hur väl detta gått. 

Självklart är det även en fråga om perspektiv och personliga åsikter ifrån publiken i slutändan, 

men detta är för att ge ett tydligt exempel som går att följa och fundera kring. Om det sedan 

lyckades eller misslyckades, kommer det ändå finnas något att (förhoppningsvis) ta lärdom av 

tillsammans med vad man kan finna för information till riktlinjerna.  
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1.3 Syfte 

I korthet är syftet: 

Samla och analysera information berörande skapandet av karaktärer från idé och design ända 

till färdig karaktär genom en designdokumentation. Främst kommer fokuset ligga på 

karaktärens personlighet och design, men kommer även lyfta fram andra viktiga delar så som 

rörelsemönster, ljud och omgivningen även om de inte kommer få något större utrymme. 

Därefter undersöka om det finns gemensamma nämnare ifrån tillgänglig information och 

sedan försöka skapa en formel av riktlinjer som kan vara viktiga att tänka på när en karaktär 

ska skapas. I slutändan kommer denna information sätta samman i en destillerad form som en 

lathund. Lathunden ska vara till hjälp av tips och råd till lekmän och intresserade på en 

nybörjarnivå. I lathunden kommer det även finnas möjlighet att tillgodose sig information om 

viktiga utgångskällor jag själv använt mig av. 

 

1.4 frågeställningar 

 Går det att skapa fungerande, sammanställda riktlinjer utifrån den enorma mängd 

information som är tillgänglig idag? 

 Kommer den gå att tillämpa på både film och spelkaraktärer? 

 Ge exempel på karaktärsdesign  

 

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete kommer fokusera på skapandet av karaktärer i form av personlighet och design. 

Därför kommer inte världen och omgivningen utarbetas och ha större fokus även om dessa 

nämns som viktiga delar. Jag kommer heller inte gå på djupet om historieberättande utan 

påpekar bara dess signifikans, liksom med rörelsemönster, ljud och ljus. Går även inte heller 

in på sociala eller djupare psykologiska studier. Kommer inte gå igenom kulturella 

designetiska skillnader eller olika länders censurlagar. 

 

Varför jag väljer att inte gå igenom dessa är eftersom de kräver djupare studier och ett mer 

insatt perspektiv. Många delar skulle ta alldeles för lång tid att behandla. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2: Metod; går igenom valen för datainsamling och vilket tillvägagångssätt som 

använts. Förklarar vikten av empirin, vilken ordning arbetet utförts och dylikt. 

   

Kapitel 3: Tidigare forskning; litteraturstudier där tidigare forskning använts för att finna 

tillgänglig information och för att sålla ur de mest relevanta delarna. Här används både 

vetenskapliga texter, material från erkända professionella aktörer och liknande. 

 

Kapitel 4: Resultat; använder informationen som blivit funnen i föregående kapitel. 

Dokumentationen används för att ge konkret exempel på hur det kan användas vilket 

illustreras via de empiriska studierna.  

 

Kapitel 5: Slutsatser; besvarar frågeställningarna efter hur efterforskningen och resultaten har 

gått. Går kortfattat igenom vad som kommits fram till i de tidigare kapitlen och förtydligar 

ifall resultaten har varit lyckade eller ej, vilket sedan diskuteras i senare kapitel. 

 

Kapitel 6: Diskussion; tar upp för- och nackdelar med arbetet. Går igenom resultaten i olika 

perspektiv samt andra upptäckter som gjorts under arbetets gång. Ger även förslag på hur 

arbetet kunde utförts annorlunda samt begränsningarna som uppkommer i och med att arbeta 

med empirin i ett fristående projekt.  
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2. METOD 

 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att samla samman så mycket relevant information som möjligt har valet varit att arbeta 

med en litteraturstudie där jag gått igenom och analyserat texter för att finna tillgänglig och 

intressant information. Många gånger är material direkt ifrån kända skapare och artister om 

hur de själva tänkt och jobbat, medan andra skrifter jag använt mig av varit vetenskapliga 

artiklar inom ämnet. För att stödja samt testa informationen som sållats ut, har jag vid sidan 

om utfört en empirisk studie ”Science Fiction in Space” där jag noggrant gått igenom vilka 

tips och råd jag använt och när. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Samlat information ifrån tillgänglig litteratur och sållat ur informationen som ansets vara 

relevant. Informationen kommer ifrån existerande intervjuer, handböcker och faktaböcker 

liksom informationssidor på internet, många gånger direkt hänvisad dit ifrån grundkällan. En 

del dokumentärer och bakom-kulisserna-intervjuer om tillvägagångssätt hos andra författare, 

har använts till viss mån. Jag har arbetat med att samla information till de olika delarna av 

mitt arbete och sedan använt dem vid de empiriska studierna. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1 Skapa karaktären från idéskisser 

 

3.1.1 Skapa karaktär eller värld först? 

Första steget till att skapa en eller flera karaktärer är bland de allra svåraste. En stor fråga är 

om man kan skapa en karaktär först och sedan skapa världen och/eller handlingen som den 

ska placeras uti, eller om man bör ha en åtminstone vag aning om vad man har att arbeta med. 

Eric Powell nämner detta problem med sin karaktär The Buzzard. En karaktär som han både 

skapade och kom på en lös form av bakgrundshistoria till. Tanken var först att karaktären 

skulle få en egen serietidning, men Powell berättar hur han fastnade med The Buzzard och 

andra karaktärer. Ingen historia som hade Buzzard som utgångspunkt kändes tillräckligt bra 

för att gå vidare med. The Buzzard hamnade sedan med i Powells verk ”The Goon”. (som vi 

senare kommer gå närmare inpå) Han beskrev det som: ”Anything goes in the Goon”. [1] 

 

Fig. 1 visar ett bra exempel på en karaktär 

utformad utan någon klar väg. Ingen direkt värld 

eller historia och alltså hamnade på hyllan tills 

karaktären kunde placeras in någonstans. Vilket i 

sig har en poäng. Lyckan man skapa en karaktär 

man är nöjd med, så kan den alltid sparas till 

framtida projekt ifall de inte fungerar för 

tillfället. Det finns otaliga exempel på detta inom 

både spel och filmvärlden där karaktärer inte 

använts i originalspelet eller filmen, men i sin tur 

fått en plats i uppföljarna eller genom 

nedladdningsbart material. En del får rentav 

andra roller än de först var tänka för. 

 

 

Figur 1 

The Buzzard i “The Goon” 

se bildreferns [1] 

 

3.1.2 Utseende och utformning av karaktär och viktiga karaktärsdrag 

D. Roland Hess går i sitt femte kapitel i sin bok igenom en del saker man bör tänka på när 

utseendet för karaktären ska skapas. Hess vill mestadels att man utgår från att karaktären man 

skapar ska passa väl in i världen och storyn, vilket i sig innebär att man redan från start borde 

ha en klar idé om både värld och story. Något som inte alltid är det allra enklaste. I princip 

menar Hess att man som designer bör ha en bakgrundshistoria klar, en stark känsla av hur 

karaktären är samt hur den passar in för att ge storyn liv. Detaljer berörande detta ska sedan 

implementeras i karaktären. Är det en sorglig karaktär kanske den har en hopsjunken 

ställning. Ett tragiskt förflutet kan innebära att den bär med sig vissa minnen i form av 

förstörda eller vackra ting men på ett vis som skapar en melankolisk känsla. Är det en nomad 

bör den nog bära med sig mer packning än någon som är bosatt någonstans och dylikt. Rena 

anteckningar som sedan kan översättas till konceptskisser för karaktärerna. [2] 

 

3.1.3 Karaktärens personlighetsdrag 

För att undvika fällan med endimensionella karaktärer, bör man försöka lära känna sin 

karaktär tidigt medan den skapas. Vem är denne? Vad gillar respektive ogillar han eller hon? 

Hur gammal och så vidare. Detta är tips som man kan få fram genom en enkel google-sökning 

på hundratals hemsidor. Stephen King i sin tur säger att allt detta är viktigt, men något som är 
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ännu viktigare är att förstå karaktärerna ur deras egna perspektiv. King utgår oftast ifrån att vi 

själva alla är huvudrollsinnehavarna i våra liv, vi är alla protagonister. Det finns aldrig någon 

som ser sig själv som en antagonist, utan vi handlar och rättfärdigar oss själva hela tiden på 

någon nivå. En huvudrollsinnehavare i en berättelse är bara den karaktären som vi följer, men 

i våra egna liv är vi alltid stjärnan. Lyckas man lösa detta är det enligt King svårare att skapa 

platta, tråkiga karaktärer än intressanta och djuplodande sådana. Genom att ge dem fler 

anledningar än att bara ”Han gillade inte glass”, så kan man förstå varför denne någon inte 

gillar glass. Kanske får karaktären lätt ont i huvudet av glassen och kylan? Smaken är för söt? 

Sötsliskigt? Kanske bara en sådan enkel anledning som laktosintolerans eller att figuren föråt 

sig på detta i något tidigare skede ger oss en djupare inblick än bara att denne inte gillar det. 

Det behöver inte alltid vara komplicerade eller djupa meningar i allt, bara det finns en mening 

där. [3] 

 

3.1.4 Karaktärens roll 

Sedan är även en viktig fråga vilken roll du vill att din karaktär ska spela. Följer vi en hjälte 

eller en skurk? Kanske en neutral karaktär? Det gäller att försöka komma fram till om 

karaktären ska vara komisk, sorglig eller kanske rentav en blandning! [2] För att ge ett 

exempel har vi roboten Marvin ur ”Liftarens Guide till Galaxen” (Douglas Adams) som allt 

som oftast framställs som en deprimerad karaktär, men på ett humoristiskt vis. Man kan lära 

känna sin karaktär, ge den en personlighet och så vidare, men det gäller även att tänka på hur 

denne ska presenteras denne och vilken roll den kommer att få spela. En karaktär behöver 

heller inte nödvändigtvis vara låst till en enda roll, men ger man den för radikalt olika roller 

inom en och samma historia eller historier, finns det en risk att trovärdigheten sjunker om den 

med tiden uppvisar talanger och egenskaper som kanske sagts emot inom tidigare delar. Så, 

det som kanske är viktigast efter vem din figur är, är nog vad för roll du vill att den ska spela. 

[3]  

 

3.1.5 Följetongens och situationens betydelse 

Rena historier och/eller övergripande berättelser är även något som är vanligt inom tv-seriers 

säsongs-ark och i mer linjära spel. Det kan vara bra för att skapa en fokuserad berättelse som 

vill tala om någonting eller bara föra handlingen framåt mot ett fast mål. Det man dock 

riskerar då är att man använder sina karaktärer som simpla dockor och förlorar personlighet 

till dem. En rak berättelse har även alltid risken att kunna listas ut och blir förutsägbar om 

man följer en alltför rak mall. Något som i så fall går att klara sig undan med hjälp av så 

kallade plot twists, vändningspunkter i historien, och även med hjälp av välutvecklade 

karaktärer. Genom att infoga en flerdimensionell karaktär, finns det möjligheter att finna 

vägar och historiegrenar som annars inte varit uppenbara. [3]  

 

Stephen King förklarar i sin bok ”On Writing” hur han i sin tur aldrig utgår från en rak 

handling när han börjar skriva, utan ifrån människor och situationer. Detta eftersom han 

menar att livet i sig inte har någon strikt handling, allting handlar om hur olika karaktärer 

skulle klara att bete sig i olika former av situationer. [3] Ett praktexempel är hans bok ”Staden 

som försvann” (Salem's Lot). Boken handlar kortfattat om hur en författare åter besöker en 

stad ifrån hans barndom. Staden i sig blir sedan infekterad av vampyrism utav berättelsen 

antagonist, vampyren Barlow. Enligt King själv började hela arbetet med boken en dag då han 

och hans fru satt och diskuterade vid middagsbordet hur Bram Stoker's karaktär Dracula 

skulle klarat sig ifall boken utspelat sig idag istället för under 1800 talet. Kings fru skämtade 

om att han antagligen skulle blivit överkörd av en New York taxichaufför. King utvecklade 

sedan vidare konceptet och utgick ifrån frågan hur Dracula skulle klarat sig i en modern 

småstad istället. Efter det började han placera ut bi-karaktärer som skulle kunna tänkas bo i en 

sådan småstad, en bakgrundshistoria växte fram och boken blev ännu en i raden av bästsäljare 

från King. Han menar även att de enkla idéerna oftast är de bästa att börja med, då de sedan 
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kan få fritt fält att utvecklas och karaktärerna med den. [4] 

 

3.1.6 Världens grundregler 

Sedan är det alltid viktigt att världen man försätter historien i har någon form av grundregler. 

Någonting som kan ge publiken en föreställning av vad som kan ske och inte. Genom att 

förankra världen på något vis, skapar vi något som går att tro på. [2] En sagovärld är inte 

likadan som vår egen till exempel. Eller som i James Cameron's ”Avatar”, där världen 

Pandora är så väl genomarbetad (kanske till och med överarbetad) att den blir som en egen 

bakgrundskaraktär. Man måste förankra någon form av realism i sina världar som 

karaktärerna kan agera och reagera emot, små begränsningar för trovärdighetens skull. [3] Om 

man sedan bryter mot dem alltför hårt så riskerar man dock att hamna i den så kallade 

”Uncanney Valley”, ett stadium där trovärdigheten försvunnit och åskådarna börjar fokusera 

mer på det som är fel eller helt enkelt bara tröttnar. [5]  

 

3.1.7 Exempel på metod vid skapandet 

En vanlig metod vid det här stadiet är ofta att skapa en tankekarta, eller ett tanketräd (vilket i 

princip är samma sak). Många gånger har man redan fått lära sig att skapa sådana redan i 

skolan eller i kurser, som att skriva uppsatser eller till vad man bör planera inför ett event. Det 

kan underlätta att placera ut en klarare bild för den information som man samlat på sig och 

idéer man fått. Många har självfallet sina egna metoder att arbeta med övergripande och stor 

mängd information, men om man är ovan vid det så är det något man kan testa och se om det 

underlättar. Sen finns det massor med ytterligare metoder att finna via en enkel sökning på 

internet.   

 

3.1.8 Sammanfattningsvis viktiga saker att tänka över 

Så, innan vi ens börjar skapa en specifik karaktär, finns det en rad saker att fundera över.  

En övergripande handling kan vara en fördel i till exempel spel eller säsongs-ark av tv-serier, 

men att skapa situationer kan vara till en fördel om man vill få något mer konkret att visa upp 

och arbeta med. Anordna en anknytning till en värld, är det vår värld eller en påhittad? Finns 

magi eller har tekniken gjort ett stort hopp framåt? Eller kanske bakåt? Vilken tidsålder väljer 

vi att förlägga historien till eller ta inspiration från? Någon form av enkel grund att bygga 

vidare ifrån helt enkelt. Vem är din karaktär? Hur har dennes liv sett ut innan? Anekdoter och 

små minnen kan vara bra källmaterial. Och att komma ihåg, att alla karaktärerna är som en 

huvudroll, vi väljer däremot bara en eller några att följa.  

 

3.2 Konceptskisser 

Nu när man gått igenom en del av tankearbetet, bör man börja fundera på att skissa upp sina 

figurer. Ju klarare bild det finns utav dem, desto lättare är det. Fast det går även att arbeta 

baklänges här, som i fallet med Powells The Buzzard där det redan fanns en klar bild av 

utseendet och sedan skapa historia till den, som tidigare nämnts. Det finns inte riktigt några 

klara regler, men det finns riktlinjer och tips. Både film och spelvärlden är även fulla utav 

exempel där designen har varit så viktig att  produktioner blivit försenade bara för att arbeta 

om den. Ett exempel är spelet ”Borderlands” (Gearbox, 2010) som i sig hade en färdig 

spelmotor och historia, men försvann från strålkastarljuset och försenades. Det visade sig 

sedan att företaget hade designat om hela spelet för att finna sin egen identitet inom ”First 

Person Shooter” (FPS) genren.[6] Ett annat exempel kommer vi att gå igenom nedan, 

eftersom det handlade om att skapa sig inte bara en egen identitet inom en specifik genre, utan 

även för att förbättra spelbarheten endast genom att förändra det visuella. 

 

3.2.1 Team Fortress 2 

FPS spelet Team Fortress 2 (TF2) släpptes år 2007 av Valve Corporation i samlingsboxen The 

Orange Box tillsammans med Portal, Half Life 2 och Half Life 2: Episode 1 och 2. TF2 är i 
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sig en direkt uppföljare till spelet Team Fortress Classic. Det allra första Team Fortress var 

dock inget eget spel utan en mod (ett tillägg eller litet spel, baserat på ett existerande spels 

kodning och uppbyggnad) [7] skapad av fans till spelet Quake, där man introducerade ett 

nytänkande system av klassbaserad FPS. [8] Detta spanns vidare till Team Fotress Classic och 

sedan till dagens TF2. [9] 

 

Då ”Quake” är grundat i en semi-realistisk design med människor och monster, speglades 

även detta i ”Team Fortress”. Militärdesignen gick även vidare i ”Team Fortress Classic” och 

behöll mycket av den surrealistisk realistiska grafiken med mycket plottriga detaljer och med 

den tidens mått försök till realistiska karaktärer. När TF2 började utvecklas såg det radikalt 

annorlunda ut än den färdiga versionen vi är vana vid. Man jobbade mycket mer med 

militärdesign, realistiska vapen och detaljerade texturer. Under utvecklingen och testrundorna 

upptäcktes dock att just detta designval gjorde spelet mindre kul att spela. I verkligheten är 

militärers kamouflagefärgade kläder till för att soldaterna ska smälta in bättre mot bakgrunder 

och fauna. Men i ett spel som TF2 fungerade det inte eftersom spelupplägget är så pass 

snabbt. Tempot drogs alltså ner då det var svårt att urskilja fiender och vilken klass som 

tillhörde varandra, vilket underminerade valet av strategi för att besegra dem.  Det var då som 

Valve (spelföretaget till TF2) bestämde sig för att designa om hela spelet från början. Enskilt 

såg figurera bra ut och de var nöjda med dem, men i spelsammanhanget fungerade det inte 

tillräckligt enligt företagets standard. Om det inte var kul att spela var det inte värt att släppa 

ut på marknaden. [10] 

 

Man började därför utgå från en helt ny princip, att varje klass (av totalt 9 stycken) skulle gå 

att urskilja på långt avstånd. Detsamma gällde alla vapen. Man skulle instinktivt kunna avgöra 

om det var en Sniper eller en Medic som sprang en bit framför en. Därför började man jobba 

väldigt hårt på silhuetterna. En av metoderna som användes för att få till bra silhuetter var att 

ljuset på figurernas modeller stängdes av vilket gav en helsvart figur som sprang omkring i 

spelet. Även kroppsform och utseende förändrades tills dess att karaktären var unik nog att 

kunna kännas igen på en enda glimt. Textureringen gick tillbaks till basics och man började 

använda rena materialfärger bara för att kunna testspela, något som sedan behölls med vissa 

förändringar eftersom det gjorde figurerna och banorna enklare att spela med respektive på 

rent visuellt. [10] Man hade alltså nu skapat en tydlig urskiljning mellan de olika karaktärerna 

istället för att få så realistiska karaktärer som möjligt då detta innebar svårigheter att upptäcka 

varandra. Det upptäcktes alltså i detta spel att efterfrågan inte låg i att få ett så realistiskt spel 

som möjligt.   

 

 
Figur 2 

Silhuetter av ”Team Fortress 2” 

se bildreferns [2] 
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Något man även valde tidigt under om-designen, var att göra figurerna simplare i sin design. 

Det drogs ner på detaljer och började istället använda en mer tecknad stil. Inte helt olik den 

som filmbolaget Pixar använder med fokus snarare överdrivna rörelser och ansiktsuttryck än 

oändligt mycket detaljer och realistiska ansikten med mera. Detta medförde dock en viss oro 

hos marknadsavdelningen och producenterna. Hur skulle man fånga upp intresset hos spelarna 

med en sådan minimal och Cartoon-aktig design? Man ville ju inte att folk skulle rata spelet 

innan de testat det bara för att det kunde upplevas som barnsligt. Man kom då fram till att 

tillsammans med spelets trailers även släppa något som senare blev kallat för ”Meet the...” 

serien. Det var korta avsnitt där varje karaktär presenterades i korta, humoristiska filmklipp. 

Dessa kortfilmer gjordes av spelets egna animatörer och röstskådespelare utan några tredje 

parter som annars är så vanligt. Detta för att behålla känslan ifrån själva spelet så intakt som 

möjligt. Redan under designstadiet hade personligheter och enklare bakgrundshistorier till 

varje klasskaraktär nedtecknats. I animationerna byggdes det vidare på detta ytterligare för att 

ge dem gedigna, lättsmälta personligheter. [10] Något som marknadsmässigt lyckades bra och 

den visuella stilen är någorlunda unik för att FPS eller ”Shoot'em'up” även om det börjat dyka 

upp kopior på marknaden. Tack vara att starka personligheter lyckades etableras hos 

karaktärerna, fick spelarna en känsla för spelet och skapade på så vis en spelglädje. [9] 

 

 
Figur 3 

Promotionbild av ”Team Fortress 2” 

se bildreferns [3] 

 

TF2 är ett praktexempel på hur man var tvungen att tänka om hela visionen av spelet för att få 

det mer spelbart och roligare. Man var tvungen att skapa lättidentifierade klasser och vapen, 

teamen fick jobba hårt med att skapa personligheter och humor för att väga upp den renare 

och enklare designen som blev till och även tänka en hel del på att även om varje karaktär var 

unik i sitt utseende, så skulle de även kännas som att de kunde agera i ett lag. [10] Här hade 

man alltså från början en färdig spelmekanism och upplägg för hela spelet, men designen och 

känslan av de starka karaktärerna var det som senare och fortfarande lockar spelpubliken. [11] 

 

3.2.2  The Goon 

Serietecknaren Eric Powell går igenom i sin första Dark Horse publikation ”The Goon: Rough 

Stuff” hur han själv tänkte när han designade sina serier innan han slog igenom med sin 

titelserie. I denna samlingsvolym av serien ”The Goon” går Powell igenom ”The Evolution of 

The Goon” i slutet av tidningen. Här berör han mestadels den utseendemässiga utveckling av 
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karaktären, samtidigt som han i förbifarten beskriver hur han försökte få kontakt med både 

små och stora förlag för att kunna bli publicerad. Powell beskriver hur han fick inspiration till 

en stor gorillalik karaktär efter att ha sett en (onämnd) animation på tv och därefter började 

skissa fram karaktären Mog. Från början skulle det handla om en muterad skolpojke och hur 

denne klarade sig i det vanliga livet i vår egen värld. Snart därefter beskriver Powell hur han 

lämnade det konceptet bakom sig för att istället designa om karaktären till en hälften 

människa, hälften troll liknande varelse som åkte runt i välden som en form av monsterjägare. 

Här kan man se exempel på hur enkla idéer ändå kan ge möjligheter till mångfacetterade 

historier. Första konceptet förankrade historien och karaktären i realistisk skildring av vår 

värld där Mog var en annorlunda varelse, medan den senare versionen av Mog skapar helt nya 

regler för hur världen omkring honom är och vad som finns i den. Samtidigt som själva 

historieberättande inte nödvändigtvis behöver förankras till en enda plats eftersom denne reste 

runt massor och jagade monster. Men enligt Powell själv såg Mog bara en enda publicering i 

en lokal tidning som hette Best Cellar, av Chuck Angel och Larry Underwood. [1] 

 

Powell övergav dock tillslut Mog då han 

kände sig låst i konceptet och inte kom på 

hållbara idéer till karaktären. Någon gång ska 

ordet ”Goon” (Fritt översatt: Dumbom, 

hantlangare, lågt stående medlem inom 

organiserad brottslighet) slunkit sig in i hans 

medvetande och gett Powell inspiration och 

associationer till 40- talets Noir berättelser, 

med zombies smygande runt i mörka gränder 

och berättelser om gangsters. Här var det 

alltså bland annat ett helt enkelt vanligt ord 

som gav upphov till att inspirationen skulle 

flöda. Powell går kvickt igenom processen 

och olika val som han gjorde medan han 

designade ”The Goon”, att han gav 

karaktären ett rejält överbett och stora 

framtänder eftersom han trodde att få eller 

inga andra serieskapare antagligen skulle 

våga göra sina huvudkaraktärer så fula. Han 

lade även till ärr på ena sidan av The Goons 

ansikte för att få till en sargad, ful karaktär. 

På samma sida är ögat även blint. Dessa 

detaljer kom sedan till att bli en viktig del och 

gimmick för när Powell gjorde historier om 

karaktärens ungdom, innan Goon fick ärren. 

Men han övergav inte helt och hållet sin 

karaktär Mog. Powell berättar att han behöll 

den stora kroppsbyggnaden ifrån Mog 

eftersom han fortfarande var svag för stora 

bulkiga karaktärer. Vilket även lett till att the 

Goon är en väldigt stark person rent fysiskt 

sett. Han kunde hoppa fritt i tiden och läsaren kunde ändå hänga med eftersom den visuella 

delen förändrades på figuren. Det finns till och med ett helt album om hur han blev skadad 

och varför (The Goon: Chinatown, Dark Horse Books).[1] I senare samlingsvolymer går han 

igenom fler karaktärer samt olika val som han gjort och varför, som tidigare nämnda The 

Buzzard, vilket ger en intressant inblick i en av nutidens populära serieskapare process för att 

skapa karaktärer och serier. 

Figur 4 

Omslagsförslag till ”The Goon” 

se bildreferns [4] 
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I nuläget finns det planer för en animerad film baserad på serietidningen. Den berömda 

regissören David Fincher (Seven, Fightclub, Zodiac) berättar att han upptäckte The Goon och 

ville absolut få upp karaktären på bioskärmen. För att behålla Powells unika designstil har 

animationsstudion Blur Studios anlitats och detta skulle i så fall vara den väletablerade 

studions första försök till en långfilm. En ”Proof of Concept” trailer släpptes över internet i ett 

försök att få tag på producenter och finansiärer. Trailern visar väl upp hur väl en serietidning 

kan omtolkas till 3D och hur nära källmaterialet man kan ligga när man går från ett tecknat 

stillbilds forum till en rörlig mediaform. [12] Något som Hess går igenom bitvis i sin bok. [2] 

 

 
Figur 5 

Animationsbild från trailern till ”The Goon” 

se bildreferns [5] 

 

3.2.3  Detaljer hos karaktären 

När man sedan fått en ungefärlig idé om hur ens karaktär är och eventuellt världen runtom, är 

det en god tid för de första skisserna. Skapa en karaktär som är lätt att känna igen, många 

karaktärer, speciellt inom actiongenren i både film och spel ser liknande för att inte säga 

likadana ut. Ge dem drag som gör dem lätta att särskilja från andra så de inte känns alltför 

generiska. Att få till en bra silhuett är svårt men väldigt bra eftersom det blir lätt kan känna 

igen karaktären. [10] Ta inte heller alltför mycket inspiration av redan existerande figurer. Att 

skapa en Homer Simpsons-liknande figur kommer kännas igen som just det, en Homer 

Simpsons-liknande Figur. [13] 

 

Hållning och accessoarer. Utifrån vad man tidigare har kommit på kring karaktären, bör man 

ge den en hållning som passar in till det. Detta går sedan att vidareutveckla när man kommer 

till rörelsemönster. Vad har karaktären på sig? Är kläderna slitna eller helt nya? Vad bär den 

med sig? Utsmyckningar och detaljer kan berätta små historier för att ge en publiken en 

uppfattning om karaktären utan vare sig ord eller beskrivningar.[2] Även vilka färger som 

används speglar den uppfattning som folk kommer få och distinkta känslor som associeras till 

just de färgerna. [14]  

 

Man bör även ta sig tid för att rita upp olika ansiktsuttryck för att representera olika 

känslotillstånd. Få en större uppfattning om hur karaktärens ansikte och kropp reagerar eller 

bara hur denne kan tänka sig stå. Att undersöka kroppsspråket redan här genom olika skisser 

och bilder ger senare en bättre uppfattning och referenser till hur karaktären kommer att 

animeras. Så kallade Storyboards är även en bidragande faktor. Storyboards är i kort en 

bildserie (kan liknas vid hur man tecknar serietidningar) över historien som skapats och hur 
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den kommer att berättas. Här bestäms allt från kameravinklar och eventuella ljussättningar till 

att lägga på grova ljudeffekter (textade). Med andra ord skulle man kunna beskriva det som 

ett manus i bildform för att ge en visuell presentation av hur en filmsekvens eller liknande kan 

komma att se ut. Detta används även inom spel till mellansekvenser eller scriptade 

(förprogrammerade bitar där objekt eller karaktärer agerar regisserat och mindre interaktivt) 

händelser. Via storyboards och skisser kan man få en mycket god uppfattning om hur 

karaktären kan te sig i ett senare animerat tillstånd, samt underlättar arbetsprocessen för den 

som animerar. [13] 

 

Roland Hess gick som tidigare nämnt igenom lite i sin bok om vissa saker man bör tänka på 

när man börjar skissa på sina karaktärer. Vi har tidigare gått igenom hur viktigt unika 

silhuetter kan vara, men en annan sak att tänka på är just hållningen och accessoarer. Någon 

som bor hemma bär sällan med sig lika mycket saker som en nomad. En sorgsen karaktär står 

och rör sig något annorlunda än en glad. Accessoarer är även en bra metod för att snabbt ge 

åskådaren en uppfattning om karaktären.[2] Hur denne är klädd, vilka saker den bär med sig 

och så vidare, något som man även gjorde i ”Team Fortress 2” och Powell har gjort i The 

Goon som tidigare nämnt. För att skapa en helhet bör man ha med detaljer, men detaljer 

funkar sällan utan en helhet. En klocka kan till exempel säga mycket om en person. Är det en 

dyr, glänsande klocka så skvallrar det om att personen är rik. Men om en klassisk 

luffarkaraktär skulle ha en sådan skulle man genast ana oråd och antingen misstänka att han 

stulit den eller inte är den som han utger sig för att vara. Annars skulle en sliten, trasig klocka 

passa denna karaktär mycket bättre men om en välklädd karaktär skulle använda en sådan så 

skulle man kanske misstänka att han inte är så rik som denne föreställer sig att vara, eller 

finns det någon historia bakom den gamla klockan? Man skulle kunna ge en karaktär en 

gigantisk klocka runt halsen om denne är lite tokig, eller ett gammalt fickur för någon mer 

distingerad. Ibland hjälper det att leka lite med de bilder som matats till oss genom stereotyper 

och klichéer så länge man inte fastnar alltför mycket i dem. Det finns en anledning till att dem 

blivit klichéer och stereotyper. Om man bara kapar dessa rakt av, är risken att fastna med 

endimensionella karaktärer som har gjorts och setts hundratals gånger om.[13] Betänk även 

färgval eftersom färger kan hjälpa eller stjälpa en karaktär. [15] Människor har lärt sig 

associera vissa färger med vissa känslor, något som bland annat är delvis kulturellt inlärt och 

därmed kan vara olika inom olika kulturer. [16] [17] 

 

3.2.4 Olika kulturers påvekan på detaljer 

Ett exempel är spelkaraktären Rayman, som vanligtvis har en lila klädsel. [18] Men eftersom 

lila i Japan är förknippat med dödens färg, har färgen fått ändras om där. [19] En annan 

kulturell skillnad är fenomenet med fyra fingrar. I Japan finns det en minoritet kallad 

Burakumin (Hamlet people/Village People. En minoritet som oftast tvingades leva i egna små 

samhällen), vilket var av en lägre kast och ofta fick jobb inom låg stående yrken. En av dem 

var att paketera kött och eftersom många av arbetarna antingen förlorade fingrar i olyckor 

eller blev bestraffade med att kapa av ett finger, tar nuvarande protestgrupper anstöt från 

figurer med fyra fingrar på händerna. [20] Liknande berättelser går att utröna ifrån Japans 

historia om diskrimineringen av Burakumin släkten ända fram till idag.[21] En spelserie som 

fick designa om sina figurer var Oddworld-serien av Oddworld Inhabitants. [22] Från början 

hade huvudpersonen Abe's ras Mudokons fyra fingrar. [23] Men efter påtryckningar och 

protester från minoritetsgrupper i Japan, ändrades det om till tre fingrar. [24] Något som här i 

västvärlden kan te sig väldigt annorlunda eller konstigt. Men man får acceptera att världen 

består av olika kulturer och dessa har olika syn och inställningar till olika områden, även 

design. Man kan självklart inte ta hänsyn till alla, även om det är viktigt att vara förberedd på 

att förändra vissa saker ifall det är aktuellt att lansera sitt projekt i en specifik del av världen. 

Detsamma gäller olika länders censurlagar. 
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3.3 Översätta Skisser och Concept Art till 3D 

Processen att överföra sina skissade idéer till en 3D modell är sedan rent jobb. För det första 

måste man tänka på vad det är för 3D program som bör användas. Det finns väldigt många av 

dem ute på marknaden, både köpvara och gratis. Hess använder i sin bok Blender som grund 

till exempel. [2] ”Science Fiction in Space” i sin tur är fullständigt modellerat i Maya 2012. 

Olika program har olika användargränsmitt och funktioner. Så val av program får ses som 

individuellt. Även valen om man vill jobba med polygoner eller nurbs är något som är ett eget 

val. Det finns otroligt många tutorials och andra guider att följa inom både böcker, 

kurslitteraturer och via internet. Många hemsidor så som Digital Tutors är helt och hållet 

uppbyggda på att tillhandahålla guider om hur olika program fungerar. 

 

För att få en fullt fungerande modell måste man först veta om det är till en animation eller ett 

spel modellen ska göras till eftersom de har olika förutsättningar. Skisserna bör följas så noga 

som möjligt medan man samtidigt med högst sannolikhet kommer få kompromissa på vissa 

stadier. Vilka detaljer måste modelleras och vilka räcker det med att texturera in? [2] Man 

måste lära sig att tänka och omformulera 2D till 3D. Vana 3D artister bör inte ha några större 

problem med detta medan nybörjare antagligen kommer få söka en hel del information utöver 

vad som finns att tillgå här.  

 

Några saker man bör tänka på är: 

 Modellera figuren i en så kallad T-Pose då det är lättare att rigga den sedan med ett 

skelett. 

 Bestäm om det kommer användas clusters, blendshapes eller andra metoder för 

ansiktsuttryck, fingerrörelser och liknande. 

 Testa skelettet ordentligt innan modellen anses vara helt klar. Många gånger dyker 

problem upp med skinning eller andra saker under animeringen. 

 Textureringen kan ske före eller efter riggningen, men något som underlättar är att 

texturera efter att skelettet är ditsatt eftersom man då kan vinkla och posa figuren för 

att lättare komma åt delar. [25] 

 

3.4 Animering – Rörelsemönster  

Richard Williams bok ”The Animators Survival Kit” tar grundligt upp många av de punkter, 

egna tankar och filosofier bakom animerade rörelser och hur de tillför liv och personlighet till 

olika figurer. Williams delar även med sig av egna erfarenheter inom branschen och möten 

med legender inom yrkesområdet. Även om boken till större del inriktar sig till 2D animatörer 

så understryker även Williams hur viktig den kan vara för 3D animatörer eftersom 

grundprinciperna är likadana inom all sorts animation. Det är bara utförandet och metoderna 

bakom som skiljer sig åt på olika punkter. [13] Det finns även massor med guider på internet 

som går igenom själva animeringsprocessen i diverse program och ger tips på grundläggande 

studier i rörelsemönster. [13] Det han ger exempel på är bland annat de 12 

Animeringsprinciperna. 

 

3.4.1 De 12 Animeringsprinciperna 

1. Squash and Stretch  

 Förändringar i objektets volym 

 Visualiserar tyngd, främst i organiska objekt 

 

2. Anticipation 

 Förberedelsen för en rörelse 

 Visualiserar tyngd & ger en hint om vad som skall komma 
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3. Staging 

 Hur man tydligt poserar sina karaktärer eller scener. 

 

4. Straight ahead and pose to pose (två olika metoder att animera med) 

Straight ahead 

 att animera sekvensen från början till slut i ett kör 

Pose to pose 

 att animera utifrån valda nyckelposer 

 

5. Followthrough and Overlapping action (Rörelser och rörelse reaktioner) 

Followthrough 

 Den rörelse som sker hos ”löst hängande” delar efter att huvudobjektet stannat. 

Exempelvis hårets rörelse när man vrider på huvudet.  

Overlapping action 

 Överlappande rörelsemönster. En rörelse skall aldrig hinna stanna innan en ny 

påbörjas. Karaktärer som rör på sig exempelvis.  

 

6. Slow in, Slow out 

 De mesta rörelserna startar och slutar långsamt. En bil går till exempel inte från 0 till 

100 km/h direkt. 

 Rörelser blir mer dynamiska om hastigheten inte är jämn. 

 

7. Arcs 

 Bågformade rörelser är naturens sätt att konservera energi. Därför är den visuella 

banan hos en rörelse mellan ”extreme” poser alltid bågformad. 

 Posen mellan 2 ”extremes” som definierar bågen kallas för ”breakdown” pose. 

 

8. Secondary Action 

 Rörelser som fungerar som ett komplement till huvudrörelsen. 

 Ökar intresset hos rörelsen eftersom den blir mer komplex. 

 Dock viktig att den är just ”secondary” och inte stör huvudrörelsen. En gång kan bli 

till en arg eller rädd gång exempelvis, men karaktären går fortfarande och hindras inte 

av tilläggen. 

 

9. Timing 

 Känslan som karaktären förmedlar beror på när rörelserna sker och inte bara att de 

sker. 

 Gäller att hitta den lämpliga tiden för rörelsens förberedelse (Anticipation), rörelsen i 

sig och reaktionen på rörelsen (Followthrough & overlapping action). 

 Om för mycket tid spenderas förlorar man lättare tittarens uppmärksamhet. Om det går 

för fort kan dock tittaren missa handlingen eller poängen. 

 Det som animationer oftast faller på enligt Williams.  

 

10. Exaggeration 

 ”Exaggeration” används samordnat med ”anticipation”och ”staging” för att rikta 

publikens uppmärksamhet dit du önskar. ”Anticipation” förbereder, ”staging” 

försäkrar om att rörelsen syns och ”exaggeration” underlättar för publiken att förstå 

poängen med olika mått av övertydlighet. 

 

11. Solid Drawing 

 ”Solid drawing” innebär harmoni i bilden. Rätt val av poseringar, färger, volymer och 
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vikter som samverkar väl. 

 Ta del av riktlinjer som finns inom olika konstmedier. Exempelvis ”gyllene snittet” för 

kompositioner i scener, bakgrunder, etc. 

 

12. Appeal 

 Karaktären skall vara tilltalande. 

 ”Appeal” innebär att en karaktär skall vara enkel att ta tills sig och fånga publikens 

intresse. [13] 

 

3.4.2 Ljus och Ljud 

Ljus och ljud är även dessa väldigt viktiga för att förankra både världen och karaktären. Ljuset 

berättar snabbt ifall det är dag eller natt, om ett rum är väl upplyst eller inte. Det kan sätta 

stämningen för en hel scen. En glad scen med varmt ljus utomhus ger en stor kontrast till en 

mörk, grådaskig källarscen. [13] Även ljudet är något som är viktigt att tänka på. Hur kommer 

karaktärens röst att låta? Kommer den ge ifrån sig speciella ljud? En karaktär som läspar talar 

annorlunda mot en som har en mer orealistisk tecknad röst. Har de brytning? Talar de med 

dialekt? Andra ljud sätter även stämningen för en scen. Gångjärns gnissel passar bättre till 

tidigare nämnda exempel med källarscenen än till exempelvis utomhusscenen. Ben Burtt går 

grundligt igenom i sina böcker hur han skapade bland annat ljuden till ”American Graffiti”, 

”Star Wars” och ”Wall-E”. Alltifrån hur han tänkte till hur det genomfördes, hur mycket 

ljudtekniker arbetar efter både skisser och manus som färdiga animerade eller filmade bitar 

samt andra detaljer angående ljudläggning. [26] Även om detta rent tekniskt inte har så 

mycket med karaktärens utseende att göra, så är det ändå saker som kan vara bra att ha i 

åtanke. Speciellt om man kommer jobba med animationer ensam eller endast med några få 

andra vilket leder till fler arbetsuppgifter än vad det möjligen tidigare var tänkt. Att fundera ut 

ljus och ljud i världen kan hjälpa en enormt framåt vid idétorka eller om man famlar efter 

vilken stämning man vill sätta och hur man lyckas med den.  

 

Uppenbarligen finns det många olika tips och råd gällande hur man bör skapa sina karaktärer, 

hur mycket runtom man bör tänka på och hur mycket fokus som bör ligga på världen och 

liknande. Antagligen skulle man spekulativt kunna finna lika många olika råd som det finns 

visuella artister. Vi har nu gått igenom många vanliga och en del tänkvärda riktlinjer för att 

börja närma oss en klarare bild av hur det kan gå till för att skapa realistiska karaktärer. Det 

finns massor av böcker och hemsidor som berör ämnet och även om risken är stor att man 

stöter på samma information i olika omskrivningar otaliga gånger, så finns det allt som oftast 

något nytt att lära sig bara man söker noggrant och har tålamod.  
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4. RESULTAT 

 

4.1 Empiriska studier av Science Fiction in Space 

 

4.1.1 Bakgrund 

”Science Fiction in Space” började för flera år sedan som en enkel idé där jag föreställde mig 

en robot som gillade höga farter och gjorde allt för att vinna. Från början hade jag ingen 

design i åtanke överhuvud taget utan bara själva konceptet. Men det största besväret var att 

jag inte riktigt kunde hitta någon medieform att sätta in karaktären i eller ens ge den en 

personlighet. Att rita en serie om den eller skapa en kort animerad film kändes inte aktuellt 

eftersom figuren i sig inte kändes som om den kunde bära upp en egen historia. Genom olika 

projekt hade jag ständigt figuren i åtanke men den kändes aldrig som att den passade in helt. 

 

Ett par år senare satt jag och en vän och tillika klasskamrat på CCG (Creative Computer 

Graphics) programmet på Högskolan i Gävle och kollade på speltrailers. Vi fann att många 

cinematiska trailers ofta hade potential att bli något mer än bara korta segment som bara 

existerade för att göra reklam för ett spel som ofta hade lite eller inget att göra med själva 

trailern. Om jag inte minns fel hade vi just sett en cinematisk trailer till MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role-Playing Game) spelet Wildstar. Vi hade en önskan att se mer 

sammanhängande avsnitt i liknande kvalité. Det finns dessvärre inte speciellt många sådana. 

Vi kom därför fram till att om vi ville få se mer av detta, var vi tvungna att göra det själva. Jag 

lade fram idén om roboten som gillade höga farter och lite andra idéer som jag haft och vi 

diskuterade utifrån det. 

 

Och så, efter att i flera år haft en lös idé på en karaktär, fick den plötsligt en plats i ett projekt. 

Roboten skulle komma att få ett namn och något annorlunda personlighet tillsammans med 

andra karaktärer. Det var det som lade grunden för ”Science Fiction in Space” (SFiS). 

Följande kommer en genomgång av två viktiga steg i processen att skapa något från en idé till 

en färdig karaktär att beskrivas. Dessa steg kommer därefter att speglas med hjälp av de tre 

huvudkaraktärerna Code-Y, Sneetch och Worth som skapats inom ”science fiction in space”. 

 

4.2 Steg 1, Idéskiss 

De riktlinjer vi tidigare gått igenom när man skissar upp idéer och bakgrund till karaktärer var 

som bekant:  

 Anknytning till världen, vad det är för värld dem lever i? 

 Tankar om figuren?  

 Vilken roll ska den uppfylla? 

 Vem är din karaktär?  

 Kön?  

 Ålder? 

 Personlighetsdrag (Kan beskrivas med enkla fraser) 

 Bakgrund? 

 Motiv? 

 Dess perspektiv på omgivning och situationer? 

 

Som ovan nämnt hade idén om roboten Code-Y funnits med mig länge. Jag hade skissat på 

honom några gånger tidigare men utan något direkt mål, vilket ledde till att karaktären aldrig 

kändes gedigen. När planerna senare om en science fiction- animering började ta fart, 

skapades flera grunder att jobba vidare ifrån. Några grunder var en fara och risk att resa 

genom rymden. Det är inte som att hoppa in i en bil och köra till snabbköpet. Likaså ville vi 

inte behandla varje planet som en enda stad, vilket är känslan man kan få ifrån filmer och Tv-
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serier så som ”Star Wars”, ”Star Trek” och ”Andromeda”. En planet kryllar av liv och städer 

där det finns fler platser av intresse än bara en eller två. En planet har även mer fauna än bara 

av en sort med öknar och hav, djungler och polarisar. 

 

För att inte bryta illusionen av världen vi skapade genom att senare introducera alltmer teknik 

och rymdvarelser eller områden av planeten, försökte vi genast skapa en helhet som även 

kunde förklara avsaknaden av saker vi senare kanske skulle lära oss inom 3D. Därav valet att 

placera historien till en nybyggarplanet i de yttre områden av civiliserad rymd. Inspiration 

kom från både 1800-talets romantiserade syn på Vilda Västern i USA blandat med Steampunk 

och filmen ”Blade Runners” mer Cyberpunk inspirerade futuristiska noir värld. 

 

Detta gav möjligheter till utforskande och en relativt orörd värld med mycket vildmark 

samtidigt som städerna (beroende av kolonisatörer) har olika estetiska stilar och intryck. 

Roboten förändrades från en fartgalen racingförare till allt i allo att hyra. Men karaktären 

(som skämtsamt döptes till Code-Y) kändes ändå inte helt som om den kunde axla historier 

helt själv och därför behövdes någon mer, en karaktär som kunde möta allvaret i historierna 

och vara mer närvarande. Så skapades rymdvarelsen Sneetch. Samtidigt har jag själv alltid 

varit väldigt förtjust i mindre mänskliga robotar så som R2-D2 i ”Star Wars”, ED-E i ”Fallout 

New Vegas” och ”Wall-E” i filmen med samma namn. Därav började jag även skissa på 

karaktären Worth. 

 

Följande är snabba tankar om själva karaktärerna som sedan format utseendet för dem. 

 

4.2.1 Code-Y 

Vi ville skapa en karaktär som kunde vara lätt att relatera till och snabbt kunde sätta 

stämningen för projektet. Valet att det skulle bli en robot var inte bara eftersom idén till 

karaktären funnits med mig tidigare, utan även för att det är få figurer som associeras lika 

mycket till rymdberättelser än vad det är robotar. Det skulle skvallra om hur tekniskt 

avancerade världen (galaxen) är samt ge frihet till mer slapstick humor. 

 

Karaktären kan skadas, tappa delar och uttrycka mänskliga känslor genom tal och 

kroppsspråk. Vinnarbegäret från tidigare idé ändrades om till en mild form av girighet, vilket 

kan uttryckas i mörkare humor. Code-Y är unik även om han är en massproducerad robot 

(eller Dekkadroide som det kallas i SFiS). Så varför han ser annorlunda ut behövde någon 

form av förklaring om man ville veta. Här knyter jag bland annat an till Stephen Kings tips 

om att se karaktären som en huvudperson. Jag vill förklara varför han ser annorlunda ut än 

andra servicerobotar. En snabbt bakgrundshistoria tog form och lades till.  

 

4.2.1.1 Code-Y’s historia och egenskaper 

Code-Y var tidigare en vanlig servicerobot på en lyx stjärnkryssare där hans uppgift var att 

underhålla skeppet, utföra tekniska reparationer och dylikt. Lyxkryssaren blev dessvärre under 

en av sina många resor attackerad av rymdpirater som sprängde hål i skrovet, vilket ledde till 

att Code-Y sögs ut i rymden och lämnades skadad där för att sväva omkring ändlöst. En tid 

senare fann allt-i-allo att hyra och smugglaren Sneetch roboten bland en massa annat 

rymdskrot. Han bärgade den trasiga roboten och lagade honom. Samtidigt gjorde han vissa 

modifieringar och nödlösningar. Upplevelsen och reparationen satte sina spår i Code-Y och 

han ville inte återgå till sitt gamla liv, utan jobbar nu med Sneetch som en förändrad robot.  

 

Några fraser som användes under idéstadiet för att beskriva Code-Y var: 

 Girig 

 Slåss fult 

 Impulsiv 
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 Smått klumpig 

 Trogen vän 

 

4.2.2 Sneetch 

Idén till Sneetch kom från att vi behövde en karaktär med mer tyngd än Code-Y. Någon som 

publiken skulle kunna intressera sig för och samtidigt vara en kontrast till den mer komiske 

roboten. Sneetch är därför allvarligare och mer tystlåten. Han känner till stora delar av det 

koloniserade området som berättelserna kommer fokusera kring och bör därför vara av samma 

ras av utomjordingar som många av nybyggarna. Inspirationen kom från många olika håll 

men främst ifrån Clint Eastwoods karaktärer i bland annat filmerna ”The Good”, ”the bad and 

the Ugly” (1966, United Artists) och ”Unforgiven” (1992, Warner Bros). Att försätta 

karaktären i en av och till konflikt med auktoriteterna var för att skapa spänning och ge plats 

till äventyr där regler tänjs och ibland bryts. Sneetch är även en butter karaktär, vilket det även 

skapades en liten historia till. 

 

4.2.2.1 Sneetch’s historia och egenskaper 

Sneetch var en av de tidigaste kolonisterna på planeten Treksas, i New Treksas området. Han 

startade ett liv där tillsammans med sin fru och deras barn. Både Sneetch och hans fru var 

båda mycket unga och gifte sig i tidig ålder. En kväll hörde familjen oväsen utanför deras 

bondgård och blev sedan attackerade av ett gäng ligister. Ligisterna rånade familjen och 

brände ner gården. I branden och tumultet som följde råkade dock Sneetch familj brinna inne 

vilket lämnade honom ensam och förkrossad. Han fortsatte med sitt liv men nu med en 

bistrare inställning och hamnade snabbt på lagens skiljelinje. Han slog band med ett gäng 

smugglare och fortsatte sedan sitt liv som en allt-i-allo att hyra för udda och oftast olagliga 

jobb.  

 

En måhända sorglig och dyster bakgrundshistoria med väldigt mycket allvar. Men 

förhoppningsvis ändå empativäckande. Den ger ett skäl till varför han är så allvarlig samtidigt 

som den förklarar hur han kom in på den semi-kriminella banan, vilket hans liv består av just 

nu.  

 

Några fraser som användes under idéstadiet för att beskriva Sneetch var: 

 Butter och Allvarlig 

 Revolverskytt 

 Smugglare och semi – kriminell 

 Rymdpilot 

 Intelligent men enkel 

 En god vän 

 

4.2.3 Worth 

Den sista karaktären i trion var faktiskt den svåraste. Det har länge funnits en fascination för 

robotar som inte är förmänskligade. De har inte ansiktsuttryck och/eller inte röster utan ger 

ifrån sig olika ljud och rörelser för att få fram och uttrycka känslor. Inspiration kom från 

Roboten Robby ifrån filmen ”Forbidden Planet” (1956, Metro Goldwyn Mayer) blandat med 

en vanlig handycam kamera. Att skapa två robotar som gick på två ben och hade mänskliga 

kroppar var dock uteslutet då det kändes som att Code-Y redan uppfyllde den kvoten. Sedan 

ville man inte heller skapa en karaktär alltför lik den ikoniske R2-D2. Redan tidigt i idéstadiet 

visste jag att jag ville ha en rund liten robot med en kameralins till ögon. Inget ansikte. Min 

sinnesbild var att den hade antenner och små kolvar till händer som sköt elektricitet. En 

karaktär som kunde vara charmig i sitt sätt ungefär som en hund eller en katt som höll sig i 

bakgrunden och skötte om saker och ting. Den fick inte bli irriterande och skulle ha 
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funktioner att fylla. Dess roll blev att föra protokoll och ta hand om data åt Sneetch och Code-

Y, se över rymdskeppets system och liknande. Mycket inspiration kom även från min 

barndom där jag brukade ha en fotboll som ibland fick agera robotisk följeslagare under min 

fantasis vilda äventyr (det vill säga, när den inte var till för att träna sparkar och tricks). En 

rund liten svävande kamera som agerade sekreterare åt Sneetch helt enkelt. Dess 

bakgrundshistoria är dock inte lika dramatisk som tidigare två. 

 

4.2.3.1 Worth’s historia och egenskaper 

Efter att agerat protokoll droid och flertalet ägare så hamnade den lilla sphereboten Worth på 

en loppmarknad. Där fann Sneetch den halvt fungerande roboten och köpte den billigt. Efter 

vissa reparationer och uppgraderingar var den lilla roboten i så gott som nyskick igen och har 

hängt med Sneetch sedan dess. 

 

Worth är mer av en robot i sitt sätt än Code-Y, men den ska ändå inte upplevas som tråkig 

eller identitetslös. Något som kommer få lösas genom kroppsspråk och ljudeffekter i senare 

skede. 

 

Några fraser som användes under idéstadiet för att beskriva Worth var: 

 Klotrund robot 

 Flygande Kamera 

 Lojal 

 Diskret men underhållande 

 Vettig 

 Sekreterare och dylikt 

 

4.3 Steg 2, Skisser och utseende 

Tidigare riktlinjer som vi fann och kan tillämpa här för att skapa unika och igenkännbara 

karaktärer när vi designar dem: 

 Ta information från idéskisserna! 

 Bakgrund 

 Personlighet 

 Yrke 

 Ålder 

 Omgivningen (världen) 

 Tidsålder 

 Lättidentifierad silhuett 

 Hållning 

 Kroppsbyggnad/kroppsform 

 Färgval 

 

Detta steg är en av de mest kritiska delarna i ett projekt då det är här som designen kommer 

att skapas och lägga an vilken stämning som sedan kommer spegla ens projekt rent visuellt. 

Vi har tidigare gått igenom en mängd olika saker och ting som är viktigt att tänka på när man 

kommit till det här stadiet och listat dem i punkter ovan. Ta all tillgänglig information ifrån 

idéskisserna eftersom det kan underlätta massor. Yrket kan påverka klädval, likaså 

personligheten och livsstilen. Tidsåldern är viktig i val av kläder och accessoarer. Om du ska 

göra något förlagt till 1800-talet, är det viktigt att kolla upp hur man klädde sig då, antingen 

via historieböcker eller liknande. Vilka moden var trendigast i vilka områden av världen och 

så vidare. Även omgivningen spelar stor roll för att bibehålla en viss realism. En bikiniklädd 

strandbrud fungerar dessvärre inte så bra om du förlägger historien till nordpolen. Hitta en bra 

kroppsform beroende på hur vältränad, smal eller tjock din figur är. Hållningen säger mycket 
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om karaktären vid första anblicken och arbeta med att få fram en ren, identifierbar silhuett. 

Något att också ta i beaktande är färgvalet eftersom för starka färger kan få karaktären att 

verka anskrämlig medan alltför mycket gråa toner kan få den att verka trist. 

 

4.3.1 Code-Y 

Code-Y var bland de svåraste att designa eftersom det var en karaktär som jag funderat på av 

och till i flera år. Jag visste att han skulle vara en robot med mänskliga drag, även om så inte 

alltid varit fallet, men jag visste inte hur mänskliga. Han skulle kunna uttrycka sig lätt och 

överdrivet, särskilja sig från andra robotar med liknande design i SFiS och vara tålig. 

Samtidigt ville jag skaffa en känsla av steampunk och vilda västern. Jag kom fram till att stora 

ögon kunde förmedla mycket av känslorna samtidigt som designen fick vara relativt enkel för 

att inte kännas för plottrig. Munnen blev väldigt statisk, men uttrycksfull nog på ett överdrivet 

komiskt vis. Detta var tankar som formades under designarbetet och kom från tidigare idéer 

om karaktären.  

 

Ett tidigt val efter att en grundform blivit funnen var att ge Code-Y någon form av 

huvudbonad. Först tänkte jag mig en klassisk flygarmössa i läder eftersom karaktärerna i SFiS 

skulle fara omkring i ett rymdskepp samtidigt som jag fortfarande hade tankar på att Code-Y 

skulle gilla höga farter. Dock var det svårt att få mössan att passa in. Istället testade jag en 

hjälm med racergoggles på vilket gav figuren lite mer karaktär samtidigt som den dolde 

överdelen av huvudet (det vill säga, skiljde den åt från andra robotar av samma typ som 

istället blev designade med små huvuden och antenner). Hjälmen förmedlar även att Code-Y 

behöver skydda skallen mot eventuella faror eller liknande. 

 

Jag valde tidigt en smal kroppsform med lite bulkigare bitar. Överdelen är mycket tjockare än 

midjan, armarna består av smala och tjocka delar och dylikt. ”Revben” lades till vid 

bröstkorgen. Detta eftersom vi tidigt kom fram till att vi ville ha mycket cylindrar och sladdar 

när vi diskuterade hur hus och skepp skulle kunna komma att se ut. Att ge karaktären byxor 

var också ett val för att skilja honom från de flesta andra robotar som redan finns, då många 

brukar ha metalliska ben samt att jeans var en uppfinning åt 1800-talets cowboys, eftersom de 

vanliga tyg - och läderbyxorna slets så väldigt i sadeln. 

 

Vilda Västen med en smula steampunk (grov teknologi, både avancerad men primitiv, oftast 

driven av ånga) biten lades till väldigt diskret med bruna och blåa färger som grund. För mig 

har steampunk ofta handlat om urverk men eftersom Code-Y's design redan var så enkel och 

ren så ville jag inte förstöra det med för mycket detaljer. Ett stort kugghjul placerades på 

ryggen för att få honom kännas mer mekanisk och en form av rundade bultar placerades ut på 

axlarna. En grön display finns även att finna på bröstkorgen för att ytterligare understryka att 

Code-Y är en robot. Han kommer även vara repig och smutsig när vi väl texturerar honom för 

att ge ett slitet och använt intryck av ett händelserikt, äventyrsfullt liv. 

 

Hållningen inspirerades av klassiska girigbukar som Mr. Burnes ur ”The Simpsons” och 

tecknaren Carl Barks tidiga versioner av Disneys Joakim von Anka. En smått hukad hållning 

men ändå bestämd. Bredbent för att ge en liten känsla av auktoritet samtidigt som ögonen fick 

olika former av pupiller för att ge ett litet ”galet” intryck. Silhuetten går att urskilja tack vare 

hjälmen. Valet av stövlar och de varierande smala och tjocka bitarna på kroppen och armarna 

gör den lätt urskiljbar. Bultarna på axlarna står ut, likaså kugghjulet på ryggen. Han skiljer sig 

kraftigt åt ifrån både Sneetch och Worth. 

 

4.3.1.1 Tidiga Designer 

Följande är ratade tidiga versioner av Code-Y samt några närmare slutdesignen som av olika 

anledningar inte klarade sig hela vägen. 
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4.3.1.1.1 Exempel 1 

Dock finns inte lika mycket av detta att finna i Exempel 1, där 

karaktären istället tydligt både saknar mun och andra mänskliga 

drag. Men det är även en skiss som är äldre än SFiS.   

Min grundtanke var en bastant bål, ett simpelt huvud och väldigt 

mekanisk känsla. Sladdar som går från överarmarna ner till 

underarmarna, stela fingrar och smala lemmar. Från knälederna och 

neråt blev designen grövre för att skapa en balans till den bastantare 

överkroppen. Midjan är simpel med tre stycken pinnar som kopplar 

överkroppen till höften. Många av dem grova dragen kom från min 

fascination av steampunk som syftar till det mekaniska och grova. 

Denna saknar mänskliga drag då jag under den tid hellre var ute 

efter något mer robot- liknande. 

 

Denna design fick dock stå åt sidan eftersom det var svårare att 

skapa uttryck som kunde charma publiken och uttrycka känslor 

snabbt. Det enda den skulle kunna åstadkomma var kroppsspråk 

vilket inte var tillräckligt för ändamålet i detta fall. Den skulle 

säkerligen passa bättre i en annan roll än just en impulsiv, humoristisk robot. Något som 

faktiskt överlevde från denna design var revbenen som sitter på utsidan av överkroppen och 

senare även återkom i Exempel 5. 

 

4.3.1.1.2 Exempel 2 

Här gick tankarna till att skapa något mer mänskligt och även första 

gången som karaktären fick byxor. Ansiktet är fortfarande utan 

större drag men ögonen var tänkta att ha ögonlock som kunde 

demonstrera känslouttryck. Den smala midjan fick stå för mycket av 

det mekaniska elementet, medan även armarna täcktes av ärmar. 

Mänskliga händer gavs åt karaktären och färgschemat var tänkt att 

gå efter en ljusbrun färgskala efter de färger som brukar återkomma 

i Vilda Västern- filmer och mer metallisk på de övriga delarna för 

att förtydliga och särskilja dem från kläderna. Det avlånga huvudet 

var till för att få en futuristisk design medan de elektroniska delarna 

var smalare och mjukare. Något som faktiskt inte är speciellt 

mycket steampunk, utan snarare ett steg ifrån det. 

 

Dessvärre kändes denna design alltför mycket som en karaktär inuti 

en dräkt. Detta skulle kunna skapa förvirring om man inte tydligt 

insinuerade hela tiden att Code-Y verkligen var en robot. Dessutom 

hade det redan skapats en ras utomjordingar i science fiction in 

spaces värld som är små till växten och därför bär mekaniska dräkter för att verka större, 

vilket gjorde att denna design kunde uppfattas som alltför lik deras. Något som dock behölls 

till slutdesignen var skorna, om än mer platta och kantiga samt idén om att ge Code-Y byxor. 

 

4.3.1.1.3 Exempel 3 

Jag fortfarande var inne på att skapa en väldigt mekanisk robot, vilket ledde till att en hel del 

inspiration från Exempel 1 färgade av sig på Exempel 3. Men denna gång blev kroppen 

bastantare och mer hopsatt än tidigare. Byxorna försvann för att visa benen, återigen med 

tunga smalben och vader. Tjocka sladdar virade sig runt överkroppen, en display på 

bröstkorgen sattes dit för att göra karaktären mer detaljrik. Armarna är åter smala och 

fingrarna stela, enkelt designade. På axlarna fästes även rundade bultar, nästan likt små 
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kratrar. Denna design var även den längsta eftersom jag denna gång 

ville att han skulle se imponerande ut. Huvudet var den största 

förändringen och en bra bit mot vad som senare skulle bli själva 

Code-Y. Ena ögat bestod av ett visir medan andra var simpelt, 

elektroniskt men mer mänskligt. Den enkla hakan och underkäken 

var till för när denne skulle tala. Det var även första gången som en 

hjälm designades på karaktären, fast denna gång med lampor där 

öronen skulle suttit på en människa. Delvis för en humoristisk 

design, samtidigt som utstående lampor gav den en känsla av att 

tekniken var simpel, men fungerande. 

 

Denna design avfärdades eftersom Code-Y blev till en jätte, med en 

intetsägande kropp som inte passade väl till ansiktet eller vad vi 

hade i åtanke för honom. Mycket av ansiktsdesignen behölls, likaså 

tanken om en huvudbonad och en sorts display på bröstkorgen.  

 

4.3.1.1.4 Exempel 4 

Denna design var mer en tillbakagång till 

tidigare versioner, som 1 och 3. Byxorna 

var tillbaka tillsammans med de uttrycksfulla ögon och ingen mun. 

Munnen bestod istället av ett visir som skulle röra sig lite när Code-

Y talade, inte helt olikt Optimus Prime i gamla Transformers tv-

serier. Sladdarna på armarna användes även de igen för att skapa en 

form av grov teknologi, liksom axlarna som var runda, platta 

cylindrar med stora bultar. Skorna blev slankare, kantigare formade 

som går att återfinna från version 2. Underarmarna blev för första 

gången väldigt mycket tjockare än överarmarna och midjan blev 

ännu en smal. Under denna design ville jag minnas att sladdar och 

bultar var en inspiration. Antennerna på huvudet ersatte även 

lamporna från tidigare. På bröstkorgen satte jag dit en tryckmätare. 

Fingrarna var enkla stumpar. På det hela taget var den närmare 

slutdesignen för Code-Y än tidigare versioner, men samtidigt kändes 

den klumpig och känslan den gav var inte lika energifull som den jag 

sökte efter. Denna robot kändes rent spontant mer lugn och stel. Ansiktet kunde mycket väl 

tänka sig bära flertalet uttryck men dessvärre inte så starka, plötsliga som skulle gå snabbt att 

animera.  

 

Därför hamnade den bland de övriga versionerna som inte riktigt 

höll måttet. Delvis för ansiktet inte riktigt kunde ge alla de uttryckt 

som vi önskade tillräckligt enkelt och talande samt att figuren i stort 

sett kändes stel och klumpig som tidigare nämnts. Slangarna kunde 

även ställa till en del problem på senare stadier vilket nuvarande 

utsikter inte välkomnade i SFiS, eftersom mycket tid skulle gå åt 

ändå till modeller och tekniska lösningar.  

 

4.3.1.1.5 Exempel 5 

Sista exemplet på Code-Y är även det som är allra närmast till färdig 

design. Väldigt många element från tidigare versioner går att finna 

här så som revbenen och grunden för axlarna från Exempel 1, 

huvudet och en bröstdisplay från exempel 3, byxornas och skornas 

design, samt tanken om tjockare underarmar från Exempel 3 och 4. 

Detta i sig har senare blivit grunden för den sortens robot som Code-
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Y är eftersom han är en modifierad sådan. Däremot var ansiktet fortfarande opersonligt vilket 

senare förändrades. Avsaknaden av en huvudbonad är tydlig samt diverse detaljer som bultar, 

hur byxorna ser ut med mönster och liknande. Det var ett stort steg på vägen under 

utvecklingen av Code-Y och stod sedan som grund för hur han senare kom att se ut.  

 

Däremot så fick denna version stå åt sidan eftersom den fortfarande kändes lite opersonlig, 

mycket beroende att den var så ren. Rent instinktivt känns den som en robot någon 

masstillverkar och säljer inom SFiS medan Code-Y ska kännas unik och rebellisk i 

jämförelse. Därav har vi valt att behålla just denna design för att Code-Y skall stå ut i kontrast 

om han möter några av samma modell. Men den var ändå inte helt tillräcklig för att bli 

självaste Code-Y.  

 

 
Figur 6 

Exempelbilder av Code-Y till ” Science Fiction in Space” 

 
Figur 7 

Konceptbild av Code-Y till ”Science Fiction in Space” 
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Ett par nyckelord i designlösning var: 

 Cartoon design 

 Cylindrar och sladdar (känslan) 

 Brunt och Grått tema 

 Mekaniskt byggd  

 Smidig kroppsform 

 

4.3.2 Sneetch 

Sneetch var något svårare att designa trots idéskisserna. För det första är han av en 

utomjordisk ras, vilket då ger upphov till frågan om hur mycket dessa ska skilja sig från 

människor och andra djur vi känner till redan. Samtidigt bör man inte ta alltför mycket 

inspiration ifrån redan existerande varelser i andra verk eftersom det antingen ger för starka 

associationer till just det senare eller i värsta fall kan ge upphov till anklagelser om plagiering 

och upphovsrättsintrång. Med det sagt betyder det dock inte att man inte kan se sig omkring 

för idéer. 

 

Sneetch kom till genom att jag kollade mycket på gammal klassisk 50-tals design av 

utomjordingar  vilket innebär en hel del tentakler och cyklopiska varelser, något som inte 

kändes som om det skulle kunna passa in i SFiS. Jag började därför metodisk utesluta vissa 

väldigt överanvända designer. Det tog mig istället till 80-talets tecknade morgonprogram och 

deras mer fantasifulla, för att inte säga knasiga, designer. En sak värd att notera här är att 

väldigt mycket ifrån designen under denna tidsålder, verkar ha mycket inspiration från vårt 

djurliv för att sedan omtolkas mer eller mindre och ge mänskliga egenskaper. Detta sätts 

sedan in i rymdskepp eller liknande. Ett intressant, om än dock välbeprövat för att inte säga 

överanvänt, grepp som både kan hjälpa eller stjälpa designen för ens karaktärer. 

 

Eftersom jag tidigare sällan jobbat med karaktärer med mycket muskler så ville jag testa på 

det. Det skulle även rent visuellt ge Sneetch en väl igenkännbar silhuett samtidigt som den 

skvallrar om ett liv i rörelse och med många tunga arbetsbördor. En maskulin kroppsbyggnad. 

Jag utgick ifrån en mänsklig kropp eftersom den skulle kunna vara enklare att senare rigga ett 

skelett åt samt eftersom vi ville att denna ras kunna vara lätt att relatera till för publiken. 

Händerna fick karaktäristiskt fyra fingrar istället för fem. När det gällde ansiktet ville jag inte 

att han skulle likna en människa alls men ändå med mänskliga drag, därav två ögon. Munnen 

och näsan blev efter mycket skissande nära på en form av mule eftersom det var något som 

inte oftast ses i Science Fiction. Näsryggen lades till så att Sneetch inte alltför mycket skulle 

ses som en rymdkossa. Karaktären fick hår och en frisyr som skulle vara enkel men 

igenkännbar och inte alltför svår att modellera i 3D i senare stadier. Samma tanke låg bakom 

de spetsiga öronen. Olika skador lades till på ansiktet för att dels höja intrycket av att han levt 

ett äventyrsfullt om än hårt liv och samtidigt skvallra om tidigare erfarenheter, därav 

ögonbrynsimplantatet och det trasiga örat på vänster sida av ansiktet. Lite inspiration till detta 

kom även från Powells tankar om att få designers verkar våga göra sina huvudpersoner fula. 

Även distinkta fläckar lades till på kroppen för att ytterligare ge en känsla om att karaktären 

inte kom från vår egen planet. 

 

Kläderna inspirerades direkt från Vilda Västern filmer och gamla bilder från 1850-talets USA. 

Allt från skjortan och byxorna till de grova arbetarstövlarna kändes som en gedigen del åt 

karaktären. Västen för även tankar till denna specifika tidsålder tillsammans med 

snusnäsduken. Även några små hål på västens vänstra sida av kragen lades till för att 

ytterligare skvallra om ett hårt liv och för att förstärka ansiktets skador.  Ammunitionsbältet 

över bröstkorgen användes för att ge ett tuffare intryck, likaså de fingerlösa handskarna. 

Själva steampunk- delen implementerades diskret genom små markeringar och grundläggande 
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geometriska former på kläderna så som skjortans ärmar, bältspännet och västens ena axel. 

Pilot goggles sattes i pannan på Sneetch för att skvallra mer om att han är en rymdskeppspilot 

och för att det är något som ofta används inom steampunk. Att skyddsglasögonen gavs olika 

form var för att visa på att någon sorts funktion samt göra dem unika. De ger även en diskret 

form av samhörighet med Code-Y eftersom även denne har ett par skyddsglasögon på sin 

hjälm. Det utomjordiska, huggtandade kraniet på Sneetch axel var mest något som lades till 

för att ytterligare göra karaktären unik. Det är som ett litet mysterium för åskådaren. Är den 

äkta eller inte? Vad kommer det från för djur? Har Sneetch själv dödat djuret eller endast köpt 

eller fått det i present? Den ger även en klassisk prägel av att han inte är att leka med eftersom 

ett kranium i de flesta kulturer innebär just fara. En accessoar och varning måhända?  

 

Färgvalen var något mer komplicerade än med Code-Y, då Sneetch skall kännas unik men 

ändå ha någon form av samhörighet med sin robotvän. Något som även designerna av ”Team 

Fortress 2” fick jobba mycket med där unika karaktärer ändå skulle kunna uppfattas som ett 

lag. Valet föll på att följa ett liknande färgschema rent tonmässigt sätt med mer kontraster 

mellan ljust och mörkt. Vissa färger fick även bli klarare för att få karaktären att stå ut mera, 

som den röda snusnäsduken och det ljust blonda håret. Samtidigt följde jag mycket av den 

färgsättning som man kan finna i just Vilda Västern filmer, om än mer uppblandad.  

 

4.3.2.1. Tidiga Designer 

Några tidigare versioner av karaktären gicks igenom vilket kommer illustreras nedan, med lätt 

förklaring av olika val och varför de inte blev slutgiltiga. 

 

4.3.2.1.1 Exempel 1 

Första exemplet var kraftigt inspirerad av Lee van Cleef ifrån hans 

roll som den onde i filmen The Good, the Bad and the Ugly (1966). 

Här kan man säga att jag tog Västern- inspirationen lite väl 

bokstavligt med rocken och hatten. Öronen är längre, Sneetch röker 

och bär cowboystövlar. Hatten är sönderskjuten på vänster sida där 

skadorna även sträcker sig till Sneetch’s vänsterarm som är helt och 

hållet utbytt med en protes i liknande stil som resten av SFiS 

konstgjorda armar. Känslan över att han var hård och butter skiner 

verkligen igenom. Skägget var även en tidig del i designen. Mycket 

från den här designen överlevde om än förändrades kraftigt, speciellt 

kläderna. Många drag i ansiktet går att skönja i senare versioner 

förutom pupillerna till ögonen. En annan skillnad är även att jag inte 

använde mig så mycket av en biffig kropp, utan snarare gick efter 

van Cleefs kroppsbyggnad som snarare är smal och senig. 

 

Jag insåg dock snart att just denna design påminde alltför om just Lee van Cleef, samt även en 

redan existerande karaktär inom den animerade tv-serien Star Wars: The Clone Wars vid 

namn Cade Bane som även denne bär en västernhatt och rock även om resten av designen 

skiljer sig åt. Jag fick inte heller en övertygande känsla av att han var en pilot eller speciellt 

mångsidig. Rocken kunde även visa sig bli problematisk vid animering eftersom den då var 

tvungen att röra sig naturligt, vilket skulle kort sagt innebära mer datorkraft än vad vi hade 

tillgång till.  

 

4.3.2.1.2 Exempel 2 

I det här fallet gick jag åt ett annat håll. Mycket i ansiktet behölls, som ”mulen” även om 

näsborrar lades till. Skägget blev till ett mindre bockskägg och hatten byttes ut mot en 

bandarna. Snusnäsduken överlevde även den från version 1. Kläderna blev modernare, 

speciellt den asymmetriska jackan som var inspirerad av racerjackorna som används inom 
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motorsport, fast med den högra ärmen bortsliten. Det var även här som 

de fingerlösa handskarna kom till. Skorna blev till låga arbetarstövlar, 

en kedja som accessoar och ett fyrkantigare bältspänne. Håret var 

kortklippt, fläckar på huden och större öron.  I det här stadiet försökte 

jag mest skapa en kontrast till van Cleef versionen och inriktade mig 

därför mer mot futuristisk storstad och motorsport. Lägg även märke 

till avsaknaden av skador på vänstra sidan av ansiktet och kroppen. 

 

Däremot kändes denna design lite väl kort och hopsjunken. Det var 

mer en känsla från en hantlangare än något annat över karaktären och 

för lite inspiration verkade komma från just vilda västern och 

steampunk. Det är definitivt en karaktär som kan tänkas användas 

senare i SFiS, men inte som Sneetch.  

 

4.3.2.1.3 Exempel 3 

Den här designen var nästan helt motsatsen till 

vad jag var ute efter från början. Detta var ett 

medvetet val för att inte köra fast i samma hjulspår under den kreativa 

processen. Det är lätt hänt att man fastnar för en sak och gör flertalet 

variationer på det utan att komma vidare. Eftersom jag från början 

tänkte mig Sneetch både som biffig med cowboy inspiration så valde jag 

här att göra honom mindre, med en mycket smalare kroppsbyggnad. På 

det hela taget fick han en sportig jacka, gympaskor och ganska 

tillintetsägande byxor. Istället för skador på vänster sida lade jag istället 

till tatueringar som kunde tänkas ses som fängelse/ tribal mönster inom 

SFiS. Håret blev vildare, öronen mindre och ansiktet annorlunda format 

mot de andra exemplen. Näsan blev diskretare men större och istället för 

fyra fingrar så fick denna variant endast tre. På det hela taget en ganska 

snitsig design som antagligen kommer användas, om än modifieras i 

senare stadier för en annan karaktär.  

 

Anledningen till att denna blev refuserad var för att jag kände att den 

inte alls passade in i den sortens miljö som vi var ute efter. Karaktären 

såg, enligt egen åsikt, mer ut att höra hemma i en futuristisk 

storstadsmiljö än ute i ett kolonialområde. Dessutom kändes den inte heller som den 

personifierade, den buttre, slitne Sneetch utan kändes alltför ren och 

munter.  

 

4.3.2.1.4 Exempel 4 

Sista exemplet är den som antagligen kommit närmas slutresultatet. 

Denna gång  

gjorde jag likadant som under Exempel 3 men valde att göra den tvärt 

emot just det senare exemplet. Det resulterade i den hittills största 

varianten, både när det gäller längd och muskelbyggnad. Istället för 

att hämta inspiration från van Cleef så kom här mer inspiration från 

både Clint Eastwood och Sylvester Stallone. Bältet över bröstkorgen 

var tillbaka från första skissen, jackorna och rockarna byttes ut mot en 

väst och spännet på bältet blev till ett utomjordiskt kranium. Även 

tanken om ett axelskydd kom fram, vilket senare blandades med 

kraniet i det färdiga stadiet. Öronen var återigen större, maskulinare 

drag i ansiktet ett par pilotskyddsglasögon sattes i pannan. Håret var 

fortfarande vilt men kort och skadan vid vänster öga dök upp. 
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Däremot blev här hela ögat utbytt mot ett implantat istället för bara ena ögonbrynet. Skorna 

blev grövre men ännu inte stövlar. Byxorna blev ganska lika hur de senare blev förutom några 

detaljer och att de senare inte längre är uppvikta i nederkanten. Fortfarande saknades 

knäskydden, skjortans knappar och skägget. 

 

På det hela taget var det en design jag var nöjd med, men den kändes ändå inte helt som 

Sneetch. För det första var karaktären fortfarande väldigt ren i sin design. Kroppsbyggnaden 

kändes lite för vanlig mot vad som redan finns inom science fictions stereotyper, oerhört stor 

och överdimensionerade muskler. Ansiktet var även det opersonligt och kändes för ungt. Jag 

ville hitta en kombination mellan denna och Exempel 1 på en balanserad nivå. Därav fick 

denna design stiga åt sidan för den slutgiltiga designen. 

 

 
Figur 8 

Exempelbilder av Sneetch till ”Science Fiction in Space” 

 
Figur 9 

Konceptbild av Sneetch till ”Science Fiction in Space” 
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Ett par nyckelord i designlösning var: 

 Cartoon Design 

 Maskulin kroppsform (Muskler och breda axlar) 

 Cowboy/Pilot 

 Farligt tufft intryck 

 Bistert ansikte 

 Utmärkande detaljer (kraniet, snusnäsduken etc.) 

 Mänsklig kroppsform 

 Brunt blått färgschema 

 

4.3.3 Worth 

Som tidigare nämnt ville jag utgå från någon rund form när det gällde Worth, blandat med en 

liten handfilmkamera. Så vilket bättre sätt än att starta med ett klot? Efter det lade jag till en 

kameralins baserad på hur filmkamerorna såg ut under början av 80-talet. Stor och klumpig. 

Nya bitar lades till på själva kroppen för att få en känsla av jämvikt och hållbarhet. Antalet 

antenner skissades på ett tag men tillslut beslöt jag mig för att sätta dit tre och istället för att 

försöka uppnå någon form av symmetri med dem så sattes två antenner ut på ena sidan och en 

miniparabol på andra. Worths ”tänder” är faktiskt fastsvetsade bitar för att hålla ihop 

underdelen av kroppen med resten där fram men lades till mestadels för att emulera någon 

form av association till ett möjligt ansikte. Taggarna på kroppen var till för att ge ett lite 

spetsigare intryck för att uttrycka att den lilla roboten inte är helt ofarlig samtidigt som de får 

en möjlig aerodynamisk funktion när denne svävar omkring. Armarna fick utseendet av två 

kolvar. Om roboten överhuvudtaget skulle ha någon form av händer så skulle armarna behövt 

vara betydligt längre för att vara funktionsdugliga. Liksom med Code-Y fanns det tankar om 

alla cylinderformer men istället för sladdar så var det runda mjuka former (cirklar, klot) och 

spetsiga bitar som skulle få representera både personlighet och känsla av futurism samt att 

Worth är en robot och inte bara en flygande kamera. Jag hade en vilja av att designen skulle 

kännas enkel men samtidigt detaljerad. Silhuetten blir någorlunda unik med tanke på de 

asymmetriska antennerna, taggarna på kroppen samt armarna och kameralinsen. Både från 

sidan och framifrån ser man tydligt vilken karaktär det är och antagligen den silhuett som 

varit mest lyckad hittills på grund av de enkla formerna men igenkännbara detaljerna. Den 

kompakta designen hjälper även till så att roboten inte ser alltför skör ut.  

 

Färgmässigt ville jag skapa känslan av plast och metall. Linsen är av glas, men kroppen skulle 

vara en blandning mellan metall och plast med starka kontraster eftersom de andra 

karaktärerna varit mer mörktonade i sina färger. Mycket inspiration till färgläggningen kom 

från färgpaletten i Valve- spelen ”Portal” och ”Portal 2”, där vitt och svart är två dominerande 

färger i omgivningarna och på vissa mekaniska karaktärer. Samtidigt kommer Worth att se 

sliten och smutsig ut med fläckar och repor på den färdiga texturen till 3D modellen. 

Mestadels för att skapa en mer levande robot och få denne att se använd ut, som om den varit 

med om en del.  
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Figur 10 

Konceptbild av Worth till ”Science Fiction in Space” 

 

Ett par nyckelord i designlösning var: 

 Cartoon Desing 

 Klot och cylindrar/Runda former 

 Kompakt 

 Antenner 

 Metall och Plast 

 Gullig/söt men mekanisk 

 

4.4 Modellering 

Vid själva modelleringsstadiet användes Maya 2012 för att skapa modellerna. Här utgick jag 

ifrån de skisser som framkommit under arbetets gång och använde bilder ifrån alla sidor, 

något som är väldigt viktigt att ha när man modellerar eftersom man på så vis ser hur 

karaktären kommer se ut ur ett 360 graders perspektiv. Som syns fick även vissa 

kompromisser äga rum eftersom det inte alltid att rent funktionellt översätta bilder ifrån 2D 

till 3D. Man kan inte riktigt arbeta på samma sätt i de olika medierna även om grunderna i 

stort sett är snarlika. Jag valde även att arbeta med Polygoner, främst genom att skapa 

primitiva grundformer och sedan manipulera dem tills de blev likadana som de kroppsdelar de 

skulle föreställa. Rent praktiskt ansåg jag att det var lättare att jobba med del för del och sedan 

sätta samman dem på karaktärerna snarare än att försöka göra allting från en enda 

polygonform. På detta vis har sedan olika kroppsdelar kunnat återanvändas till 

bakgrundskaraktärer i senare stadier. När det kommer just till modelleringen så hänvisar jag 

helst till olika hemsidor så som ”Digital Tutors” och liknande då de går igenom grunderna i de 

flesta 3D program grundligt och pedagogiskt. 
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Figur 11 Figur 12 

3D-modellbild av Code-Y 3D-modellbild av Sneetch 

Figur 13 

3D-modellbild av Worth 

4.5 Texturering 

Vid textureringen spelar konceptskisserna en stor roll eftersom det är färgvalen där som 

kommer att avgöra hur man ska tolka texturerna och spara tid genom att ha en färdig bild. 

Arbetet blir även mycket lättare eftersom vi redan definierat ett preliminärt färgschema. Sedan 

kan man ytterligare arbeta vidare med detta genom att undersöka olika plaggs tygtyper eller 

material och så vidare, så som att använda jeans texturer på byxor och liknande för att få till 

mer realistisk känsla. Detta gör oftast att arbetet går mycket snabbare än om man ska sitta och 

försöka lista ut allting på rak arm. Det finns även här väldigt många tips, tricks och guider att 

nå på internet och i litteratur till diverse program. Man kan jobba på många olika vis, från att 

lägga på egna material eller importera färdiga filer till att måla direkt i programmet. 

 
Figur 14 

Texturering av Worth 
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5. SLUTSATSER 

 

Syftet med min uppsats var att skapa ett designdokument och tillhandahålla en lathund. Efter 

att ha gått igenom oerhörda mängder med tillgänglig information, har en lathund nu tagits 

fram. Denna går igenom grundläggande riktlinjer som går att använda för att skapa karaktärer 

till både film och spel. Huruvida trovärdighet går att uppnå är till stor del beroende på den 

som använder lathunden men många beståndsdelar finns med för att skapa så goda grunder 

som möjligt. 

 

Sammanställningen av olika riktlinjer ha i sig varit väldigt givande och en rad olika metoder 

har gått att samla. Olika startpunkter för hur man kan påbörja designen av en karaktär, tips 

och tricks som används ute i branschen idag och en sållning av likartad information till en 

fokuserad text. Lathunden går i sig att följa oberoende av denna uppsats. 

 

Det andra syftet med uppsatsen var att ta reda på om denna formeln kommer gå att tillämpa 

på både film och spelkaraktärer. Även om film och spel är två helt olika medier, är ändå 

konstruktionen av en karaktär inom de båda väldigt lika. Att skapa en karaktär inom ett spel 

rent visuellt och berättelsemässigt är väldigt jämförbart med att skapa en filmkaraktär. Det är 

snarare hur man berättar historier, interaktivitet och liknande som skiljer de båda medierna åt. 

Men det hindrar som sagt inte att man följer antingen hela lathunden eller bara delar för att 

skapa karaktärerna. Ett annat område som lathundens tidiga delar gällande idéskisser skulle 

kunna användas vid är även för de som vill skriva en berättelse utan att faktiskt rita upp 

figurerna. Mycket information kom från författare och hur de jobbar och borde kunna 

implementeras av intresserade lekmannaförfattare. Den stora skillnaden mellan film- och 

spelkaraktärer är snarare den senare frågan om tekniska begränsningar inom spelmediet 

gentemot filmens vid modelleringsstadiet. Där karaktärer inom filmanimationer bör ha högre 

upplösning och polycount, måste oftast spelkaraktärer vara lättare uppbyggda för att spel 

och/eller grafikmotorer ska fungera väl. 
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6. DISKUSSION 

 

Mycket information som jag har funnit går gärna emot varandra men genom att antingen välja 

metod efter smak eller arbete, kan man arbeta efter lathunden. Det är inte en regelbok över 

hur man ska göra utan endast till som en guide över hur man skulle kan göra. Olika 

professionella aktörer har olika tillvägagångssätt, hur man arbetar är individuellt och vissa 

metoder passar vissa bättre än andra. 

 

Lekmän bör ha fått bättre förståelse för djupet inom att skapa karaktärer och professionella 

kan förhoppningsvis använda denna som en grund för sina egna inlärda metoder eller rentav 

kanske lära sig andra sätt genom att gå igenom bakgrundsmaterialet. Ju fler metoder man är 

medveten om desto större bredd av utgångspunkter har man. Olika perspektiv ger nya sätt att 

lösa saker och ting, ett nytt synsätt är allt som oftast värt att värdera. 

 

Det som jag anser har varit relevant är mycket av den information som jag lyckats sålla ut från 

flertalet källor som egentligen är desamma men skrivna på olika vis. Samtidigt har en del mer 

sällsynta tips dykt upp och gett ett annat perspektiv på hur man kan gå tillväga. Att även 

arbeta med empiriska studier under tiden har även hjälpt både med att skapa och 

vidareutveckla karaktärerna samt ge konkret exempel på hur man kan jobba efter lathunden. 

Något som jag anser borde förtydliga designdokumentets och lathundens importens och 

styrkor.  

 

Samtidigt finns det även några svagare delar. Genom att använda ett fristående projekt som 

empirisk studie så har påverkan även fått lida av att projektet är långt ifrån ett färdigt stadium. 

Arbetet med ”Science Fiction in Space” pågår fortfarande rent arbetsmässigt när det gäller 3D 

modeller, texturering och andra grundläggande bitar. Det hade varit bra att kunnat ge exempel 

på både rörelsemönster och ljudeffekter, men det hade även inneburit ännu mer arbete som 

skulle tagit alltför lång tid. Sedan hade det även varit konstruktivt ifall någon eller några inom 

branschen karaktärsdesign hade kunnat ta sig en titt på resultaten för att få ett professionellt 

omdöme. Just nu utgår resultatet enbart ifrån litteraturstudier även om många tips och 

metoder kommer just ifrån professionella inom de diverse områdena som lathunden täcker. 

Arbetet hade antagligen även mått bättre av ett mer strukturerat tillvägagångssätt rent 

tidsmässigt sett. 

 

6.1 Förslag till vidare arbete 

 För den som vill förkovra sig inom området kommer i detta stycke förslag till vidare 

självstudier och tankar om ämnet. 

 

Det finns det uppenbarligen mer att göra än att bara rigga ett skelett för att göra karaktären 

rörlig och funktionell till animationsstadiet gällande trovärdighet och tilltalande scener. Man 

bör finna rätt sorts ljussättning och ljud för att framhäva karaktärernas personligheter. 

Rörelsemönster är som tidigare nämnt väldigt viktiga för att presentera figurerna. En gammal 

utsliten man rör sig antagligen inte som en ung rigorös gymnast. Hållningen kan vara en bra 

utgångspunkt för att sedan jobba vidare med rörelser. Kolla igenom egna anteckningar och 

liknande. Ta med karaktärernas anteckningar ända in i animationsstadiet för att verkligen 

presentera din figur. Är din figur krokbent går den antagligen lite lustigt, kanske hjulbent eller 

kobent. Är den glad så är stegen lättare och glättigare. Något som även underlättar är att 

använda så kallade bildmanus, storyboards och andra tidigare skisser där man ritat upp figurer 

och hur denne kunde tänkas röra sig. Även här finns det guider att få tag på som går igenom 

ljud, ljus och animation. Många går igenom grundligt och vägledande med hur man jobbar 

med olika verktyg och program. Ett annat tips är även att studera levande varelser och 

människor. Man kan sitta på ett café eller liknande och bara titta på hur olika människor rör 
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sig, hur de går, vad säger dig deras kroppsspråk? Om man ska animera ett djur så kan man 

besöka djurparker eller liknande och se hur de rör sig. Allt detta i kombination är vad som är 

frukten av det tidigare arbete som man gör under för-produktionen. Ljus och ljud kan skapa 

eller förstärka en karaktär och atmosfär väldigt mycket. Ta lärdom av redan existerande verk, 

analysera dem och ta reda på varför just dessa tilltalar dig så kan du lättare komma fram till 

hur egna kompositioner kan utvecklas och förbättras. Leta efter information om 

rörelsemönster och animering, ljudläggning och ljussättning för att komplettera denna uppsats 

och designdokument till ett färdigt projekt.    
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Bilaga 

 

Att skapa Realistiska karaktärer – Lathund 

 

Steg 1. Idéskiss 

Börja gärna med att ta reda på vem din tänkta karaktär är. Hur är världen runtomkring den och 

hur de färgar varandra. Ta reda på basfakta om din figur och tänk ut vem denne är. 

 

 Anknytning till världen, vad det är för värld de lever i? 

 Tankar om figuren?  

 Vilken roll ska den uppfylla? 

 Vem är din karaktär?  

 Kön?  

 Ålder? 

 Personlighetsdrag (Kan beskrivas med enkla fraser) 

 Bakgrund? 

 Motiv? 

 Dess perspektiv på omgivning och situationer? 

 

För att ge fler dimensioner så se gärna varje karaktär som en huvudperson. Utveckla dem 

något steg längre och motivera olika åsikter dessa har. Ge dem små bakgrunder och hur de ser 

världen. Undvik helst att stämpla en karaktär som endast elak. Förklara gärna ur dennes 

perspektiv och hur denne rättfärdigar sina beslut med mera. 

 

Världen som man försätter karaktären i bör åtminstone ha några grundregler. Genom att sätta 

in begränsningar blir den lätt trovärdigare, speciellt om man lyckas hålla sig inom ramarna 

och inte bryter alltför mycket eller ofta mot dem. Utveckla gärna världen tillsammans med 

historien. Att ha en övergripande historia hjälper ofta vid längre berättelser, som exempelvis 

Tv-serier, sammanhängande serietidningar med flertalet nummer och så vidare. 

 

När man utvecklat djupare karaktärer är ett tips även att jobba med just situationer. En 

situation med ett par figurer kan te sig väldigt annorlunda ifall man använder den på andra 

karaktärer. Enkla situationer kan komma från att man blandar nyckelord eller liknande och 

låter en idé blomma utifrån det. Exempelvis: Om Dracula hade utspelat sig idag, hur hade han 

handlat och behandlats då? ('Salem's Lot av Stephen King).  

 

Jobba gärna med en tankekarta eller liknande för att få ordning på både karaktär, värld och 

historia. Detta kan underlätta arbetet eftersom man då får upp informationen på ett organiserat 

vis. 

 

Steg 2. Konceptskisser 

Detta steg är en av de mest kritiska delarna i ett projekt då det är här som designen kommer 

att skapas och lägga an vilken stämning som sedan kommer spegla ens projekt rent visuellt. 

Några punkter som är viktiga att ha i åtanke från tidigare del är bland andra: 

 

 Ta information från idéskisserna! 

 Bakgrund 

 Personlighet 

 Yrke 

 Ålder 

 Omgivningen (världen) 
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 Tidsålder 

 Lättidentifierad silhuett 

 Hållning 

 Kroppsbyggnad/kroppsform 

 Färgval 

 

Använd tillgänglig information ifrån idéskisserna eftersom det kan underlätta massor. Yrket 

kan påverka klädval, likaså personligheten och livsstilen. Tidsåldern är viktig i val av kläder 

och accessoarer. Om du ska göra något förlagt till 1800-talet, är det viktigt att kolla upp hur 

man klädde sig då, antingen via historieböcker eller liknande. Vilka moden var trendigast i 

vilka områden av världen och så vidare. Även omgivningen spelar stor roll för att bibehålla en 

viss realism. En bikiniklädd strandbrud fungerar dessvärre inte så bra om du förlägger 

historien till nordpolen. Hitta en bra kroppsform beroende på hur vältränad, smal eller tjock 

din figur är. Hållningen säger mycket om karaktären vid första anblicken och arbeta med att få 

fram en ren, identifierbar silhuett. En sak som verkligen hjälper att skilja sin figur från andras.  

Hållning och accessoarer. Utifrån vad man tidigare har kommit på kring karaktären, bör man 

ge den en hållning som passar in till det. Detta går sedan att vidareutveckla när man kommer 

till rörelsemönster. Vad har karaktären på sig? Är kläderna slitna eller helt nya? Vad bär den 

med sig? Utsmyckningar och detaljer kan berätta små historier för att ge en publiken en 

uppfattning om karaktären utan vare sig ord eller beskrivningar. Även vilka färger som 

används speglar den uppfattning som folk kommer få och distinkta känslor som associeras till 

just de färgerna. För starka färger kan få karaktären att verka anskrämlig medan alltför mycket 

gråa toner kan få den att verka trist. 

 

Det är inte fel att ta inspiration ifrån andras verk, men att låna alldeles för mycket ifrån redan 

existerande skapelser kan försätta en i problematiska situationer. Man vill helst inte anklagas 

för plagiat och även om det finns skillnader stora nog från originalet så är det lätt att publiken 

istället tänker på den istället för figuren som man visar upp. En Homer Simpsons-liknande 

figur är nämligen fortfarande just en Homer Simpsons-liknande figur. Så undvik att inspireras 

alltför mycket ifrån bara ett enda håll, och låt även inspiration ett verktyg som hjälper dig 

skapa egna, unika karaktärer. 

 

Man bör även ta sig tid för att rita upp olika ansiktsuttryck för att representera olika 

känslotillstånd. Få en större uppfattning om hur karaktärens ansikte och kropp reagerar eller 

bara hur denne kan tänka sig stå, böja sig och liknande. Att undersöka kroppsspråket redan här 

genom olika skisser och bilder ger senare en bättre uppfattning och referenser till hur 

karaktären kommer att kunna animeras. En bra idé kan vara att sätta sig vid någon väl 

befolkad plats och bara studera hur människor rör sig. Likaså kan man besöka djurparker eller 

liknande för att se hur djurs rörelsemönster och hur deras kroppsspråk ter sig. 

 

Så kallade Storyboards är även en bidragande faktor. Storyboards är i kort en bildserie (kan 

liknas vid hur man tecknar serietidningar) över historien som skapats och hur den kommer att 

berättas. Här bestäms allt från kameravinklar och eventuella ljussättningar till att lägga på 

grova ljudeffekter (textade). Med andra ord skulle man kunna beskriva det som ett manus i 

bildform för att ge en visuell presentation av hur en filmsekvens eller liknande kan komma att 

se ut. Via storyboards och skisser kan man få en mycket god uppfattning om hur karaktären 

kan te sig i ett senare animerat tillstånd, samt underlättar arbetsprocessen för den som 

animerar. 

 

Från konceptskisser till 3D 

Processen att överföra sina skissade idéer till en 3D modell är ett rent jobb. För det första 
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måste man tänka på vad det är för 3D program som bör användas. Det finns väldigt många av 

dem ute på marknaden, både köpvara och gratis. Olika program har olika användargränsmitt 

och funktioner. Så val av program får ses som individuellt. Även valen om man vill jobba 

med polygoner eller nurbs är något som är ett eget val. Det finns otroligt många tutorials och 

andra guider att följa inom både böcker, kurslitteraturer och via internet. Många hemsidor så 

som Digital Tutors är helt och hållet uppbyggda på att tillhandahålla guider om hur olika 

program fungerar. 

 

För att få en fullt fungerande modell måste man först veta om det är till en animation eller ett 

spel modellen ska göras till eftersom de har olika förutsättningar. Skisserna bör följas så noga 

som möjligt medan man samtidigt med högst sannolikhet kommer få kompromissa på vissa 

stadier. Vilka detaljer måste modelleras och vilka räcker det med att texturera in? Man måste 

lära sig att tänka och omformulera 2D till 3D. Vana 3D artister bör inte ha några större 

problem med detta medan nybörjare antagligen kommer få söka en hel del information utöver 

vad som finns att tillgå här.  

 

Några saker man bör tänka på är: 

 

 Modellera figuren i en så kallad T-Pose då det är lättare att rigga den sedan med ett 

skelett. 

 Bestäm om det kommer användas clusters, blendshapes eller andra metoder för 

ansiktsuttryck, fingerrörelser och liknande. 

 Testa skelettet ordentligt innan modellen anses vara helt klar. Många gånger dyker 

problem upp med skinning eller andra saker under animeringen. 

 Textureringen kan ske före eller efter riggningen, men något som underlättar är att 

texturera efter att skelettet är ditsatt eftersom man då kan vinkla och posa figuren för 

att lättare komma åt delar.  

 

Animering 

Vid animeringsstadiet bör man redan ha en god uppfattning ifrån tidigare konceptskisser om 

hur karaktären rör sig, hur ansiktsuttryck förändras och så vidare. En vanlig del att börja med 

är att skapa så kallade ”walk cycles” som representerar hur karaktären rör sig när denne går. 

Det brukar skvallra en hel del om hur karaktären rör sig i övrigt. Ta hjälp av tidigare 

anteckningar och bilder. För den som är ovan vid att animera finns det även här mängder av 

kurslitteratur, tutorials och guider att finna både i bibliotek, affärer och via internet. Olika 3D 

program använder allt som oftast olika metoder för att animera och det finns väldigt många 

program som går att använda runtomkring även. Så för att lära sig grunderna och mer är det 

bara att kolla upp hur just ditt program fungerar och lära sig det. 

 

De 12 Animeringsprinciperna 

 

13. Squash and Stretch  

 Förändringar i objektets volym 

 Visualiserar tyngd, främst i organiska objekt 

 

14. Anticipation 

 Förberedelsen för en rörelse 

 Visualiserar tyngd & ger en hint om vad som skall komma 

 

15. Staging 

 Hur man tydligt poserar sina karaktärer eller scener. 
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16. Straight ahead and pose to pose (två olika metoder att animera med) 

Straight ahead 

 att animera sekvensen från början till slut i ett kör 

Pose to pose 

 att animera utifrån valda nyckelposer 

 

17. Followthrough and Overlapping action (Rörelser och rörelse reaktioner) 

Followthrough 

 Den rörelse som sker hos ”löst hängande” delar efter att huvudobjektet stannat. 

Exempelvis hårets rörelse när man vrider på huvudet.  

Overlapping action 

 Överlappande rörelsemönster. En rörelse skall aldrig hinna stanna innan en ny 

påbörjas. Karaktärer som rör på sig exempelvis.  

 

18. Slow in, Slow out 

 De mesta rörelserna startar och slutar långsamt. En bil går till exempel inte från 0 till 

100 km/h direkt. 

 Rörelser blir mer dynamiska om hastigheten inte är jämn. 

 

19. Arcs 

 Bågformade rörelser är naturens sätt att konservera energi. Därför är den visuella 

banan hos en rörelse mellan ”extreme” poser alltid bågformad. 

 Posen mellan 2 ”extremes” som definierar bågen kallas för ”breakdown” pose. 

 

20. Secondary Action 

 Rörelser som fungerar som ett komplement till huvudrörelsen. 

 Ökar intresset hos rörelsen eftersom den blir mer komplex. 

 Dock viktig att den är just ”secondary” och inte stör huvudrörelsen. En gång kan bli 

till en arg eller rädd gång exempelvis, men karaktären går fortfarande och hindras inte 

av tilläggen. 

 

21. Timing 

 Känslan som karaktären förmedlar beror på när rörelserna sker och inte bara att de 

sker. 

 Gäller att hitta den lämpliga tiden för rörelsens förberedelse (Anticipation), rörelsen i 

sig och reaktionen på rörelsen (Followthrough & overlapping action). 

 Om för mycket tid spenderas förlorar man lättare tittarens uppmärksamhet. Om det går 

för fort kan dock tittaren missa handlingen eller poängen. 

 Det som animationer oftast faller på enligt Williams.  

 

22. Exaggeration 

 ”Exaggeration” används samordnat med ”anticipation”och ”staging” för att rikta 

publikens uppmärksamhet dit du önskar. ”Anticipation” förbereder, ”staging” 

försäkrar om att rörelsen syns och ”exaggeration” underlättar för publiken att förstå 

poängen med olika mått av övertydlighet. 

 

23. Solid Drawing 

 ”Solid drawing” innebär harmoni i bilden. Rätt val av poseringar, färger, volymer och 

vikter som samverkar väl. 

 Ta del av riktlinjer som finns inom olika konstmedier. Exempelvis ”gyllene snittet” för 
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kompositioner i scener, bakgrunder, etc. 

 

24. Appeal 

 Karaktären skall vara tilltalande. 

 ”Appeal” innebär att en karaktär skall vara enkel att ta tills sig och fånga publikens 

intresse. 

 

Ljus och Ljudeffekter 

Ljus och ljud är även dessa väldigt viktiga för att förankra både världen och karaktären. Ljuset 

berättar snabbt ifall det är dag eller natt, om ett rum är väl upplyst eller inte. Det kan sätta 

stämningen för en hel scen. En glad scen med varmt ljus utomhus ger en stor kontrast till en 

mörk, grådaskig källarscen. Något man bör ha en uppfattning om vid det här stadiet och kan 

se till tidigare bilder och anteckningar för.  

 

Även ljudet är något som är viktigt att tänka på. Hur kommer karaktärens röst att låta? 

Kommer den ge ifrån sig speciella ljud? En karaktär som läspar talar annorlunda mot en som 

har en mer orealistisk tecknad röst. Har de brytning? Talar de med dialekt? Andra ljud sätter 

även stämningen för en scen. Gångjärns gnissel passar bättre till tidigare nämnda exempel 

med källarscenen än till exempelvis utomhusscenen. Man kan även tänka på hur ljud beter sig 

i olika situationer, att det inte alltid låter likadant inomhus som utomhus. Även om detta rent 

tekniskt inte har så mycket med karaktärens utseende att göra, så är det ändå saker som kan 

vara bra att ha i åtanke. Speciellt om man kommer jobba med animationer ensam eller endast 

med några få andra vilket leder till fler arbetsuppgifter än vad det möjligen tidigare var tänkt. 

Att fundera ut ljus och ljud i världen kan hjälpa en enormt framåt vid idétorka eller om man 

famlar efter vilken stämning man vill sätta och hur man lyckas med den.  

 

Texturering 

Vid textureringen spelar konceptskisserna en stor roll eftersom det är färgvalen där som 

kommer att avgöra hur man ska tolka texturerna och spara tid genom att ha en färdig bild. 

Arbetet blir även mycket lättare eftersom vi redan definierat ett preliminärt färgschema. Sedan 

kan man ytterligare arbeta vidare med detta genom att undersöka olika plaggs tygtyper eller 

material och så vidare, så som att använda jeans texturer på byxor och liknande för att få till 

mer realistisk känsla. Detta gör oftast att arbetet går mycket snabbare än om man ska sitta och 

försöka lista ut allting på rak arm. Det finns även här väldigt många tips, tricks och guider att 

nå på internet och i litteratur till diverse program. Man kan jobba på många olika vis, från att 

lägga på egna material eller importera färdiga filer till att måla direkt i programmet.  

 


