Kandidatarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2018

Characters of you:
En undersökning om identiteter i
spelkaraktärer

Mattias Kemppi | Joakim Rand
Handledare: Minnamari Helmisaari
Examinator: Peter Giger

I Abstrakt:
Med det här kandidatarbetet vill vi belysa en alternativ väg att gå för att ge även de karaktärer
som inte är knutna till det narrativa en större och mer betydelsefull plats inom digitala spel.
Tillsammans med Bruno Latours Actor-Network Theory undersöker vi relationer mellan
bland annat tid, plats och den vardagliga människan. Med observationer som startpunkt
undersöker vi hur en identitet kan brytas ner för att omformas till något nytt, något som kan
skapa en känsla av unikt och levande till den annars relativt tomma existens som är en ickespelbar karaktär. För att ta det här steget blir begreppet persona en viktig beståndsdel i
skapandet av något mer lekfullt och livfullt. Genom att forma identiteter baserade på
observationer och sedan förstå relationen mellan dessa identiteter och dess fiktiva egenskaper
skapar vi personas med egna behov och bekymmer.
Detta kandidatarbete kommer att förklara olika metoder och processer till att skapa karaktärer
och sedan analysera och diskutera resultatet i form av animationer där individers unika
egenskaper och attribut förklaras och visualiseras.
Nyckelord:
Actor-Network Theory, Identitet, Personas, Karaktärsdesign, Accountability, Etnografi
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II Abstract:
With this bachelor thesis we want to shine a light upon an alternative path to take when it
comes to giving characters that is not hard knitted to the narrative a greater and more
meaningful place inside a digital game. Together with Bruno Latour's Actor-Network Theory
we research the relations between time, place and the everyday person. With observation as a
starting point we look at how we can break down an identity to reshape and make something
new from it, something that can create a lifelike and unique feeling in the otherwise relatively
plain and empty existence that is a non-playable character. For us to be able to take that step
we include the concept of persona, an important factor in creating something more full of fun
and life. Through the shaping of identities based on observation and understanding the
relationship between these identities and their fictive attributes a persona is created with its
own needs and worries.
This bachelor thesis will also explain the methods and processes needed to create characters
followed by analysing and discussions based on the results, the animation of the unique
attributes of individuals and how it is explained and visualised.
Keywords:
Actor-Network Theory, Identity, Personas, Character Design, Accountability, Ethnography
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1.0 Bakgrund:
Forskningsämnet baserade sig på intresset för karaktärsdesign och ett minst lika stort intresse,
eller ofrivillig hobby, för att observera nästintill allt i vår omgivning. Detta kandidatarbete
bygger på förståelsen för relationer mellan aktörer och hur dessa aktörer och tillhörande
attribut skapas och hur karaktärer i digitala medier kan undersökas, designas, skapas och
förstås med hjälp av mänskliga aktörer.
Detta kandidatarbete har grundats i skapandet och uppbyggnaden av unika karaktärer och
karaktärsdesign. Valet av forskningstema kom från ett av våra tidigare arbeten där
karaktärsdesign och karaktärsutveckling ifrågasattes och sattes i ett nytt perspektiv. Detta
perspektiv använde sig av Actor-Networks och såg på karaktärer och dess beståndsdelar som
byggstenar i hur man skapar, designar, beskriver etc. vad vi kallade “fulländad karaktär” där
alla egenskaper i en karaktär spelar roll. Vi undersökte även vad dessa egenskaper hade
gemensamt och vad som gjorde en karaktär unik.
Forskningstemat för detta arbete är “personas” men utgår från samma grund som det tidigare
arbetet men utvecklat till hur en karaktär kan skapas av vardagsmänniskan. Detta var något vi
ville undersöka vidare, specifikt vad som gör en människa unik och om samma principer går
att implementera i en digital artefakt.

1.1 Frågeställning:
Hur kan observerandet av individer och skapandet av personas bidra till en
karaktärsutveckling?
Vår frågeställning agerar grunden för vår undersökning som ifrågasätter den föregångna
normen i karaktärsutveckling och design genom att se på processen från ett nytt perspektiv
och hur användningen av personas bidrar till en karaktärsutveckling. - Vi designade
karaktärer från grunden och processen tillsammans med resultatet och vad vi kom fram till är
vad undersökningen handlar om.
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1.2 Syfte:
Syftet med detta kandidatarbete är att ge en större förståelse och ett nytt perspektiv på hur, när
och varför karaktärsdesign skapas med hjälp av gamla metoder på innovativa vis och nya
perspektiv. Ett försök att se på omvärlden i ett nytt perspektiv genom att hitta människor på
offentliga platser och agera opartiska observatörer för att skapa personas av
vardagsmänniskan som ska bidra till ett bredare perspektiv inom karaktärsdesign och
karaktärsutveckling.
Detta kandidatarbete ska med hjälp av människor och skapta personas bidra till en udda syn
på karaktärsutveckling och ge liv till dessa genom att skapa skisser och/eller digitala
renderingar av det fiktiva materialet. Dessutom med hjälp av Actor-Networks som bidragande
metod för att se karaktärernas egenskaper som unika och se dom som byggstenar i en större
konstruktion.
Vi anser att vårt sätt att se på karaktärsdesign och karaktärsutveckling kan vara ett tillskott då
det med hjälp av personas och Actor-Networks ska ge grund åt framtida studier och fortsatt
forskning i ämnet med en djupare inblick i hur, när och varför karaktärer skapas och
implementeras.
Vi ville därför sätta dessa teorier och denna undersökning i praktiken genom att skapa en representativ
3D-modell av den senare skapta personan med tillhörande animation som ska tydliggöra på
karaktärsutveckling kommen från observationer av människor.

1.3 Inledande ord:
Såsom vi ser på det är vår undersökning i detta kandidatarbete betydelsefullt för dagens spel
och dagens karaktärer. Vi anser att många av dagens moderna spelkaraktärer endast skapas
från en given mall (normer och förväntningar) som vi inte håller med om och vill visa på en
annorlunda karaktärsutveckling i ett tidigt stadie i processen.
Vi anser att karaktärer såsom NPC:er (Non-Playable Character) glöms bort eller inte ges
någon vikt på i spel och ses endast som utfyllnad i den värld man spelar i, ett exempel vi
gärna tar upp är NPC:er i spelet The Elder Scrolls V - Skyrim (2011), där exempelvis en
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vanlig vakt i ena änden av världen är den samma individ som du kan träffa kort därefter i den
andra änden av världen. Vi anser de flesta karaktärer i spelet till att vara väldigt ytliga och
saknar funktion mer än att göra världen mer levande. Vi vill skapa karaktärer som inte bara är
till för “world-building”, utan som spelar roll i den värld de verkar i.
Då vi inte hört eller sett en sån här process tidigare har vi stora förhoppningar om att detta
kandidatarbete kommer bidra till en bredare förståelse för; hur, när och varför man skulle
kunna välja dessa metoder till sin karaktärsdesign och karaktärsutveckling.
Långsiktigt ser vi detta arbete som en utmärkt alternativ metod till de normativa metoder som
används idag. Men med detta menar vi inte att man ska frångå de tidigare metoderna utan
snarare använda de “nya” med det “gamla” för att ge ett mer utförligt resultat.

IV Det gemensamma textskrivandet:
Sedan arbetet började har vi båda försökt hålla varandras uppgifter till en så nära 50/50
arbetsplan som möjligt. Trots denna uppdelning i skrivprocessen har det även inneburit att vi
arbetat på separata håll, men ingenting som har stoppat oss i produktionen.
Som nämnt så har vi till största del arbetat med en 50/50 uppdelning i processen och givit
varandra feedback, synpunkter och förslag på skrivandet allteftersom vi kommer längre och
längre in i arbetet. Förutom skrivandet så delade vi på läsmaterialet och i allmänhet den
forskande biten av arbetet.
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2.0 Tidigare Forskning / Aktuell Forskning:
I detta kapitel kommer vi behandla de forskningstexter som var relevanta för oss. En
genomgång av vad personas och identitet är, hur en persona kan agera i diverse situationer
samt vad som gör en karaktär fängslande.

2.1 Personas:
För att driva en diskurs kring begreppet persona och kopplingen till karaktärer i spel valde vi
att använda oss av tidigare forskning gjord av Lene Nielsen, som är forskare inom MänniskaDatorinteraktion och Informationsteknik (Affärsinformatik) men även Mark Leary och Ashley
Allen, båda psykologiprofessorer som bidrog till vår undersökning i skapandet av karaktärer.
Nielsen förklarar begreppet i hennes bok Personas - User Focused Design (2013) och
beskriver sina erfarenheter och sin forskning kring ämnet personas och hur dessa går att
använda i projekt som fokuserar på att lansera en säljande produkt genom att använda
skyddade identiteter eller personas. Detta ger ett designteam möjligheten att koncentrera
fokuset på projektet eller produkten snarare än den specifika användaren till det. Detta kan
liknas med “Participatory Design” (Deltagande Design), som skrivet i en källa hämtad från ett
blogginlägg skriven av Anić Ines i “UXPassion” (2015) och referenskälla “Deltagande
observation” (2017). Deltagande Design i det här sammanhanget syftar på forskningen som
involverar människors deltagande i framställningen av produkten eller tjänsten då man
behöver känna sin målgrupp eller ta reda på mer om den.
Vad är då en persona och hur används den? I läsningen av både Nielsen och Leary & Allens
texter har vi kunnat fastställa några punkter som gör personas till en användbarhetsmetod som
stöd i vår undersökning. “A persona is described based on relevant information from potential
and real users and thus pieced together from knowledge about real people.” (Nielsen, 2013. s.
2) “A persona is not the same as an archetype or a person.” (Nielsen, 2013. s. 7) En persona
existerar inte men ska representera en verklig person eller målgrupp. Personan ska beskriva
den person eller målgrupp man vill nå genom att på ett nyanserad och tydligt sätt beskriva
aspekter och egenskaper av personen i text, skiss eller video. En persona är baserad på
verklig, insamlad data som grund för vem personen är eller kan vara. (Nielsen, 2013. s. 2)
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Med detta som grund för begreppet och en del i vår undersökning valde vi att se karaktärer i
spel som uppbyggda av flera komponenter i diskursen kring karaktärsutveckling. Vad som
ofta förekommer hos en designer eller utvecklare är att en stereotyp används istället för att ta
hänsyn till en större målgrupp vilket gör att vi i detta kandidatarbete har sett förbi detta och
från grunden skapat karaktärer till spel med hjälp av personas i form av dessa byggstenar.
För att fortsätta samtalet kring persona tog vi hjälp av artikeln presenterad i Personality and
Persona: Personality Processes in Self-Presentation av Leary och Allen (2011), denna
diskuterar diverse variabler inom en personlighet som ageras på när en offentlig bild utav
jaget hanteras och bibehålls. Inledningsvis valde vi att citera Leary och Allen:
“When engaged with others, most people quite naturally assume that they are
interacting with another person and are thus responding to that individual’s
characteristics and behaviors, but they are mistaken. In reality, people are interacting
not with another person but rather with their own impressions of that person.” (Leary,
Allen. s. 1191)
Detta citat blev väldigt intressant när man läste vidare i artikeln och det framkommer att en
som individ, i interaktioner, väljer att presentera sig själv på olika sätt baserat på sina egna
agendor och hur du vill att andra ska uppfatta dig. Då detta inte bara gäller på ett håll, utan
gäller båda, eller flera deltagare utav en interaktion så måste även det betyda att det blir en
intressant återkommande kedja utav självrepresentation. Ett tankeexempel kan vara att man
som individ väljer att presentera sig själv på ett särskilt sätt vid ett möte utav en individ som
är offentligt känd.
Denna individ har, sett från den större massa en persona, individen har diverse ideal och
värderingar, inom denna utåtriktade personan. Vid mötet av en sådan individ presenterar du
dig på ett sådant sätt, att du blir utifrån egen agenda kanske omtyckt utav personan. Men när
man vet att individen bakom personan också en gång valt att presentera sig själv på ett särskilt
sätt blir det genast lite mer klurigt. För vem är individen bakom personans mask?
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När vi valde att prova en ny väg för att designa karaktärer genom att observera
vardagsmänniskan på offentliga platser, vad såg vi då? Vi fick se individerna för vad de var,
läsa utifrån grundläggande drag och välja bland de drag som medvetet ändrats på för att
matcha individens val att presentera sig själv i den situation den befinner sig i. Även om
individen lagt mycket tid på sitt hår för att se välvårdad och fräsch ut kan ögonen kanske
avslöja trötthet och stress.
Detta ansåg vi kunde utnyttjas i skapandet utav spelkaraktärer, att trycka på knappar när det
kommer till hur karaktären presenterar sig själv mot hur karaktären egentligen är. Detta i sig
får oss som kreativa skapare att sätta oss in i fiktiva karaktärers huvud för att förstå vad som
kan tynga karaktären, men att utåt sett, agerar karaktären som om det inte finns ett problem i
världen. Detta kanske kan påverka spelaren på ett djupare sätt gällande NPC:er som inte är
direkt kopplade till storyn. “Although self-presentation is pervasive, people are not always
concerned with their public images” (Leary. M, Allen. A. B, 2011, s. 1193). Något vi hade i
åtanke, och något skribenterna gick vidare med i sektionen av texten som talar om när
motivationen att lämna avtryck och influera uppstår. Sammanfattningsvis finns det de som
anser att sättet de blir sedda har en viktig koppling till deras egna välmående. Dessa individers
vilja att lämna och kontrollera avtryck som matchar dess agenda är därför såklart större än de
som inte har denna syn på att andra individers tolkning utav dem är kopplat till personligt
gagn.

2.2 Identitet:
Som central källa för begreppet ‘identitet’ och ytterligare forskning i vår undersökning om
karaktärsutveckling i skapande av karaktärer i spel belyser Mariann Hardey, samhällsforskare
och forskare inom digital humanism, detta i sin artikel “The Formation of Social Rules for
Digital Interactions” (2008), publicerad i tidskriften; “Information, Communication &
Society, 11(8), December 2008. Med hjälp av en undersökning inom dejting på internet
förklarar Hardey de sociala aspekterna och interaktionsmönster som vi kopplade till den
anonyma identitet man som spelare har via sin spelkaraktär.
Möten mellan människor online på diverse sociala hemsidor beskrivs i texten besitta en hel
del regler och ‘ritualer’, men på dejtingsajter verkar dessa regler inte gälla. (Hardey. s. 1111)
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Hardey menar då att ett möte mellan människor på en dejtingsajt är mer av en lek än en social
interaktion och precis som en lek, kan man var mer än sig själv och “hitta på” en identitet som
inte är en själv. Dessa lekar kan vara allt från ett enkelt meddelande till en dejt IRL (In Real
Life) med “riktiga” människor.

2.2.1 Profiler:
Vilka är då dessa individer som dejtar online? ‘EDaters’ (Urban Dictionary, 2015) är oftast de
som är “pressed for time” och har svårt för att träffa potentiella partners offline. Hardey
(2008. s. 1113) radar upp två typer av eDaters som är ofta förekommande i hennes forskning,
dessa är;
x

‘The Players’ who want disposable, short-term and sexual encounters*:
Game playing, Cyber sex, Fantasy, Disposability

x

‘The Wooers’ who are in search of a romantic and secure relationship to be
developed both on and offline*:
Soul searching, Love, Trust, Security
(Hardey, 2008. s. 1114-1115)

*Baserat på observationer av online grupper med användning av mjukvaruprogram för att leta efter väl
förekommande ord eller fraser under en konversation.

Baserat på Hardeys observationer och hennes forskning och med vår undersökning som
utgångspunkt kan man känna igen sig i dessa två typer, främst då hos karaktärer och för att bli
mer specifik skillnaden på en ‘hjälte’, en ‘skurk’ eller ‘antihjälte’. När vi diskuterar ämnet
håller vi oss till normen till en början genom att se likheterna mellan ‘The Players’ och en
‘Antihjälte’

2.2.1.1 The Player:
En antihjälte likt the player spelar med och agerar efter sitt egna sinne och vad den tror är rätt,
men oftast för helt fel saker. Detta kallas även för att vara egoistisk, som beskrivet och hämtat
från Stanford Encyclopedia of Philosophy (Egoism, 2014). En karaktär som passar in på
denna beskrivningen är bland annat Deadpool (Wade Wilson) från “the Marvel Cinematic
Universe” (Wiki 2018) och Joel från spelet “The Last of Us” (Naughty Dog, 2013).
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Fig. 1 - “Joel”
Deadpool har lagts i denna kategori av identitet för att hans agenda, som visats i filmen med
samma namn, handlar om att få gå tillbaka till sitt ursprungliga jag innan mutationen. I filmen
förlorar Wade sitt utseende i samband med mutationen och vill därför ha hämnd på filmens
skurk för att få tillbaka “sig själv”. Vägen till hämnd innebär att många hantlangare till
skurken dör och hela områden blir förstörda på grund av detta.
Joel från The Last of Us har en annan historia och det är först mot slutet av spelet som Joel
verkligen visar varför vi väljer att kategorisera honom här. Spelet handlar om ett virus som
infekterat den större delen av den amerikanska befolkningen men en individ besitter
botemedlet, i detta fallet en form av immunitet mot viruset. Joel behöver välja mellan att offra
en liten flicka (hon som besitter botemedlet) eller att förbanna mänskligheten och rädda
flickan. Valet som Joel står framför görs svårare av anledningen att flickan påminner honom
om hans förlorade dotter som dog i samband med utbrottet av viruset. I slutändan väljer han
att rädda flickan.
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2.2.1.2 The Wooers:
Detsamma kan diskuteras om ‘The Wooers’ som beskrivet av Hardey letar efter långvariga
resultat och går att likna med den traditionella hjälten då allt handlar om balans och frid där
alla lever i harmoni utan problem. Men det samma går att sägas om en skurk och då för att
skurken endast vill se sorg, tragedi och förstörelse och ofta oändlig skräck utan att åka fast för
sina brott, därav den långvariga effekten. Två karaktärer som passar in på beskrivningen i var
ända av spektrumet är Professor X (Charles Xavier) och Magneto (Erik Lehnsherr), båda från
“the Marvel Cinematic Universe” (Wiki 2018).

Fig. 2 - “Magneto”
Professor X är en pacifist som kämpar för mutanters rättigheter. Han vill skapa en långvarig
fred mellan människor och mutanter, att se dem leva i symbios med varandra. Magneto å
andra sidan har en helt annan agenda, han vill se mutanterna som härskare över världen,
delvis för att mutanter är över människan i evolutionen, och delvis på grund av Magnetos
bitterhet mot människor.

2.3 Karaktärsutveckling:
Vi ville belysa artikeln av Marta Maslej, Keith Oatley & Raymond Mar, publicerad i
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts (2017), då den diskuterar en frågeställning
vi fann intressant. Vilka personliga egenskaper och erfarenheter kan bidra till skapandet utav
en fängslande karaktär?
I första stycket som just handlar om vad som gör en karaktär fängslande nämner de bland
annat en process kallad identifikation (Cohen. I Maslej et al, 2017), samt parasociala
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förhållanden (Hartmann, & Schramm. m.fl. I Maslej et al, 2017). De förklarar att parasociala
förhållanden med fiktiva karaktärer innehåller diverse delar som i ett verkligt förhållande,
skulle kunna ses som att vilja förstå karaktären och skapa mentala mallar av dess personlighet
(Dunbar. I Maslej et al. 2017). Artikeln går kort vidare med parasociala förhållanden i
samband med fiktionella karaktärer för att lägga till det faktum att för att ett sådant här
förhållande ska kunna uppstå behövs läsarens eller åskådarens fulla och oavbrutna
uppmärksamhet till narrativet för de längre vi ger en karaktär uppmärksamhet, det mer intim
blir man med sagd karaktär (Cohen. I Maslej et al, 2017).
Även om vi till fullo kan förstå detta påstående väcks ändå en fundering, i diverse rollspel
eller spel med ett berättande, online eller ej, kan karaktärer komma och gå under långa
perioder. Trots detta kan en stark och känslosam relation uppstå mellan spelaren och
karaktären i spelet. Detta gäller i många fall karaktärer som är starkt kopplade till
meningsfulla händelser i det narrativa, frågan är då, som tidigare nämnts, om man kan skapa
en så pass intressant persona att även de mindre betydelsefulla NPC:er som finns runtomkring
i spelvärlden kan bli någon att skapa en känslosam relation med.
En annan aspekt som kan bidra till karaktärens förmåga att upplevas fängslande är om den är
lättomtyckt, då det är lätt att sådana karaktärer blir attraktiva och beundrade utav åskådaren
(Hoffner & Buchman. m.fl. I Maslej et al, 2017). Karaktärer som kanske inte är lika lätt
omtyckta kan fortfarande vara fängslande om de tillåts en intressant utveckling i narrativet.
Komplexa karaktärer är såklart något som åskådaren dras till (Forster. I Maslej et al, 2017),
till den grad att dess komplexa natur inte blir överdriven, även om det är intressant med en
karaktär som har sin egen agenda och sitt egna driv så måste det finnas en viss nivå av
trovärdighet, som såklart också är en viktig komponent.
I nästa stycke går skribenterna Maslej et al. (2017) igenom de vanor som kan gagna
skrivandet av fängslande karaktärer, för att exemplifiera;
“People who write fiction frequently seem likely to be better at creating engaging characters
compared to those who write less frequently. These individuals may enjoy creative writing
and may be inherently motivated to make characters that are more complex by providing
details and elaborating on their descriptions.” (s. 488)
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Har man som vana att läsa mycket fiktion blir man också utsatt för karaktärer av olik kvalité
och genom konversationer som karaktärer har mellan varandra så kan man också börja förstå
hur karaktären i fråga är menad att bli uppmålad. “Studies of published writers tend to
corroborate this idea. They suggest that writers read extensively, often early on in childhood
and throughout the life span” (Maslej et al, 2017. s. 488)

Sammanfattning:
I detta kapitel har vi beskrivit de begrepp vi undersöker i relation till karaktärer i digital media
och specifikt karaktärer i spel där vår undersökning ser karaktärer som en kombination av
komponenter som alla spelar roll för sig själva och varandra.
Dessa komponenter består av kategorierna ovan; Personas, Identitet och Karaktärsutveckling,
som alla besitter sina individuella roller i hur vi anser man bygger upp en djup, mer relaterbar
karaktär men som även inom kategorierna besitter individuella egenskaper i uppbyggnaden av
unika karaktärer. Dessa komponenter och erfarenheter kommer vi föra med oss till följande
kapitel och vi kan relatera denna forskning i basen av Actor-Networks, som en del i ActorNetwork Theory som beskrivet av Bruno Latour (Latour, 1999), en fransk filosof inom
sociologi som vi kommer använda som en del av våra metoder för karaktärsdesign.
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3.0 Metoder:
Detta kapitel belyser de metoder som vi främst arbetat med i undersökningen kring personas,
identiteter och karaktärsutveckling i ett annat perspektiv på karaktärsskapande. Metoderna
beskrivs kort och argumenteras för samt en kort diskurs kring valet av sagd metod.

3.1 Actor-Network Theory:
Ett actor-network som beskrivet av den franska sociologen Bruno Latour är relationen mellan
olika aktörer medverkande i rummet. När vi såg på actor-network theory (Latour, 1999) i
relation till speldesign och mer specifikt design av spelkaraktärer beskriver vi ANT som
byggstenar i en designprocess till skapandet av mer utvecklade karaktärer. Med detta menar vi
på enskilda egenskaper hos en karaktär som enskilda aktörer och en del av dessa byggstenar
som tillsammans skapar en helhetsbild av identiteter.
Actor-Networks sätter grunden för vad vi valde att fokusera på hos en karaktär i vår
undersökning om personas och karaktärsutveckling, nämligen de egenskaper som oftast
glöms bort i spel idag. ANT:s aktörer och en karaktärs egenskaper, både de ytliga och inre är
intressanta och spelar roll i vår undersökning då vi ansåg att karaktärer i dagsläget är ytliga
och saknar djup som den normativa spelaren inte bryr sig om. Det har blivit en standard vi
inte håller med om.
Varför vi valde att jobba med ANT är för vad vi ansåg vara enkelheten i att förstå relationer
mellan olika aktörer och vad som påverkar dem. Eftersom vi kan koppla ANT till spel och
spelkaraktärer kändes det som det mest uppenbara av metoder att använda i en undersökning
om karaktärsutveckling. - För att vi valde att fokusera på detaljer som annars glöms bort eller
saknar mening som spelaren inte tar del av i en karaktär.
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3.2 Etnografiska fältstudier:
“Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar
och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas
naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och
detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras.”
(Ritzén. C. 2016).
Att observera, analysera och presentera är vad vi valde att göra med våra karaktärer som
startat från observerandet av vardagsmänniskan. Dessa blev analyserade baserat på våra
notiser och övergick till designandet av våra spelkaraktärer, som skulle visa på ett annat
perspektiv inom karaktärsdesign och karaktärsutveckling. De etnografiska fältstudierna
baserades på boken Etnografiska Metoder (2011), skriven av Patrik Aspers, sociolog vid
Uppsala Universitet, denna hjälpte oss i processen i skapandet av våra karaktärer och vi
anpassade studierna och metoden efter våra egna behov baserade på vår undersökning med
ANT i åtanke som stöd för observationerna.
Valet av fältstudier i form av observationer som metod för att kunna se på karaktärsdesign ur
ett annat perspektiv var inget svårt val att göra. Vi kikade på vår tidigare nämnda metod kring
actor-networks och baserade vår stödmetod efter detta. Vi utgick även från vår undersökning
och vad den innebar genom att fråga oss själva hur vi på bästa sätt kan se detaljer och
personliga egenskaper på ett annat sätt som skulle ge mycket om lite hos en individ som gör
dem unika. Vad vi kom fram till var att observationer av vardagsmänniskan är det bästa
alternativet för oss med tidsgränsen i åtanke.

3.3 Applikation:
Genom att använda oss av etnografiska metoder och i vårt fall en anpassad variant på
fältstudier bestämde vi för att sätta oss på ett lokalt fik i Karlshamns centrum för att observera
vardagsmänniskan och endast fokusera på vad vi såg hos individen inom den tidsram som
individen befann sig på fiket. Utifrån våra notiser genom att observera individer fick vi fram
relevant data i form av nyckelord på egenskaper vi ansåg vara lämpliga för att beskriva
individen. Denna data övergick sedan i en kort beskrivning på individen som en historia till
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vem denna är och ska sedan visualiseras i vår gestaltning i form av en spelkaraktär som
genomgått en designprocess. Exempel på detta finner vi i nästa kapitel; Designprocess.

Sammanfattning:
Detta kapitel har handlat om de val av metoder som använts utav oss i denna undersökning.
Vi diskuterar valet av ANT och varför vi anser att det tillsammans med observation i en
simplare etnografisk fältstudie kan användas som byggstenar i vår designprocess.
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4.0 Designprocess:
Detta kapitel beskriver den kreativa process som vi gått igenom för att visualisera våra idéer
och arbeta med vår forskning för att testa och ta fram koncept, detta för att visa på den
process som representerar vår forskning.

4.1 Förstudie och planering:
De två första veckorna bestod enbart av diskussioner kring arbetet som stod framför oss och
vilka begrepp som passade in på vår undersökning. Utifrån denna diskussion valde vi att gå
vidare med begreppet Actor-Network Theory som vi i tidigare kurs studerat. Detta valet kom
utifrån den personliga slutsats vi drog, att ANT är en utmärkt metod att använda sig av med
hjälp av observationer för att undersöka karaktärsutveckling och karaktärsdesign.
Grundtankar var kring verktyg, och på vilket sätt man kunde designa ett verktyg för att ge den
en mer unik känsla kopplad till karaktärens behov.
Efter handledning gick intresset och forskningstemat över till karaktären, dess identitet och
“person”. Varför en individ har de behov den har. Som resultat av detta valde vi att fundera
kring hur karaktärsskapande såg ut i dagsläget, och vad man kan göra för att gå en mer
alternativ rutt för att designa en mer säregen Non-Playable Character. Vi upplever att NPC:er
som inte är direkt knutna till den betydande delen av spelets narrativa sällan är unika. Trots då
att vi förstår att en hel spelvärld inte i dagsläget kan vara uppbyggda med unika och
intressanta NPC:er ville vi, som nämnt innan, ta en alternativ väg.

4.2 Fältstudier:
När vi hade fastställt vårt forskningstema lade vi våra idéer och tankar på bordet och började
planera för hur vi skulle undersöka våra begrepp då vi ansåg att enbart textbaserad
information inte skulle räcka på grund av det först ganska subjektiva idéerna vi hade samt att
karaktärer, i vår undersökning, är visuella. Planerandet ledde till en fältstudie i form av
observationer. Detta satte vi i verket genom att planera med en undersökning av personas och
identiteter i åtanke, för att skriva ner korta, enkla och beskrivande ord om varje individ som
observerades.
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Som ett första test av en etnografisk process bokade vi in tid, dag och plats för att utföra
experimentet på - Enligt planering blev det en onsdag mellan 10-12 & 13-15 på ett lokalt fik i
centrala Karlshamn. På grund av att vi ville smälta in i mängden och utifrån Patrik Aspers
beskrivning på fältstudiemetod bestämde vi oss för att ta del av fikakulturen, detta för att inte
få människor att känna sig olustiga. Under dryck och småsnack antecknade vi det vi såg hos
de som fanns, detta gjorde vi med hjälp av penna och papper för enkelhetens skull. Detta
valde vi att göra för att vi ansåg en laptop var betydligt klumpigare att jobba med när
anteckningar ska ske flödande, och det är mer iögonfallande enligt oss när man vänder
blicken från en skärm för att stirra än att se sig omkring efter man skrivit en mening eller två
på ett anteckningsblock.
Nedan följer ett utkast på ett par av dessa nedskrivna individer baserat på vårt observerande.
Vad vi valde att studera var saker vi skulle kunna grunda karaktärer på. Ens identitet kan vara,
enligt oss, två saker. Det är vad alla bär på, en bakgrund, ett syfte, en tillhörighet till något.
Den formas i mänskligt fall från ens barndom, vad man observerar att andra personer gör, ens
föräldrar, vänner eller influenser från vad som helst egentligen. Att identifiera sig med något
eller någon är en sak man ofta hör idag, t.ex. ‘Jag identifierar mig inte med sådana människor’
- Kan gälla utseende och olika stilar, musik och klädsel, politisk ställning med mera. Ett annat
exempel kan vara ‘jag identifierar mig inte med sådant beteende’ ett uttalande som har en
stark koppling till en känsla av rätt och fel baserat på ens egna moraliska kompass. Grupp och
beteende är därav bland annat hårt knutet till identitet. Men den kroppsliga identiteten? Det
var dit vi fick vända oss, ålder och rörelsescheman, längd, ansiktsform och uttryck, möjliga
och uppenbara skador som till exempel ett haltande, bruten näsa. Vi antecknade så mycket
som möjligt, inom en ram om vad som upplevdes relevant.

4.2.1 Exempel från fältstudie:
De första två är Joakims observationer och de följande två är Mattias observationer av samma
individer;
-

“30–40 år gammal - Stel höft - Livsnjutare (No worries) - Verkar vara
observant på sin omgivning - Varsam om sin egna personliga bubbla - Klär sig
i ljusare toner.”
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-

“40–50 år gammal - Längre än medel - Inte särskilt välbyggd figur - Tystlåten
- Klär sig i mörka kläder - Glasögon - “Laid-back” - Lyssnar hellre än att vara
den som talar.”

-

“55–65 år gammal - Fint klädd - Stor jacka - Välfriserat hår som är lagt bakåt Lätt insjunkna ögon - Kinderna hänger lätt (på grund av åldern) - Stel höft Trött blick.”

-

“60–70 år gammal - Välklädd, Skjorta och finskor - Inte lika fåfäng som andra
individer i sällskapet - Rufsigt oskött hår - Läser mycket - Trötta ögon Använder även glasögon - Smal figur - Lyssnar uppenbart medans han läser
men flikar in med egna synpunkter i samtalet.”

Exemplen ovan är från samma personer men skrivna av oss båda individuellt - Detta för vi
som observanter såg olika och värderade olika vilket resulterade i unika observationer av
samma människa. De observerade befann sig inte längre än ca. 30 minuter per person på fiket
och gav oss gott om tid att verkligen studera individerna och sammanställa de mest ytliga
egenskaperna.

4.3 Analys och bearbetning av data:
Efter detta valde vi att ta sagd data till följande handledningsmötet för att ta vår undersökning
ett steg vidare med nya färska perspektiv. Vi tog med oss begreppet “persona” från mötet och
började genast leta efter forskning relevant till vår undersökning och gestaltning. De artiklar
vi läste ledde till en ny förståelse kring persona och dess definition, och hur vi skulle använda
vår data. Utifrån den identitet vi observerat tog vi intressanta egenskaper som vi sedan
skapade en ny identitet utifrån, med en tillhörande persona. Vi hade ett samtal baserat på
denna nyfunna kunskap, och diskuterade hur vi skapar en visuell representation på datan vi
samlat in, för att sortera ut det mest relevanta ur våra anteckningar.
För att göra detta valde vi att först göra en simpel mindmap på en whiteboard tavla för att
enklare visualisera personlighet, identitet, persona och agenda. Denna itererades ett par
gånger innan den till slut gjordes till en sista version med ett mindmap program vid namn
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Coggle. Detta valde vi att använda oss på grund av dess enkelhet och för att det ser väldigt
stilrent ut.

Fig. 3 - “Mindmap”
Utifrån denna kunde vi lätt sortera ut de sista delarna vi behövde för att fortsätta mot att
diskutera karaktärer, vad som gör en karaktär unik och vad vi anser vara en unik egenskap. I
dessa diskussioner kom vi fram till att vi anser en karaktär vara mer intressant och tilltalande
om en unik egenskap till exempel är att karaktären haltar på grund av en mystisk orsak eller
om karaktären använder ett verktyg på ett sätt som det inte var designat för då det bidrar till
vem karaktären påstår sig vara. Ett exempel som studerats är karaktärerna från Web-serien
“RWBY”, från Rooster Teeth Animation (2013).

Fig. 4 - “Ruby Rose, RWBY Animated Web Series”
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4.4 Karaktärsskapande:
I detta underkapitel kommer vi att beskriva i detalj den kreativa process som involverar
skapandet av 3D-modellerna av karaktärer. Kapitlet kommer visa på karaktärsskapande från
enkla skisser till fulländade figurer.

4.4.1 Moodboarding:
Då vi efter testade metoder och forskande i ämnet personas och identitet och diskussioner
med hur vi skulle gå tillväga för att skapa våra karaktärer började skissandet av hur dessa
karaktärer skulle se ut, bete sig, vilka egenskaper de hade och varför karaktären hade just
dessa egenskaper samt att vi byggde en moodboard för att visualisera våra idéer och sätta ord
på tankar.

Fig. 5 - “Moodboard”
Vi diskuterade länge vilka egenskaper vi ansåg vara viktigast för våra karaktärer att ha och
hur vi skulle belysa viktiga områden som både reflekterade inre och yttre egenskaper på ett
intressant sätt.

4.4.2 Skisser:
I utformandet av dessa karaktärer skapades det enkla skisser som stöd för fortsatt
diskuterande om hur karaktärerna skulle se ut, exemplet nedan visar på hur vi arbetade med
ord och fraser för att “blocka ut” de viktigaste egenskaperna som gör individuella karaktärer
unika.
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Fig. 6 - “Skiss från moodboard”
“Figur 6” (Skiss från moodboard) visar på den process vi gick igenom för att fastställa varje
karaktärs egenskaper och vad vi ville ha med i designen samt viktiga egenskaper att belysa
utifrån en moodboard som vi skapade unikt för denna karaktären.

4.4.3 Fotografering:
Som stöd för vårt undersökande av karaktärsdesign tog vi ett beslut att det kunde vara givande
att fotografera andra människors ansikten. Detta för att jämföra och se skillnader på olika
individer för att stärka vårt undersökande kring karaktärers unika egenskaper som dessutom
skulle hjälpa oss i modellerandet av våra egna karaktärer. Vi skapade en planering för hur vi
skulle testa denna metod och bestämde ett datum som skulle passa oss och de deltagande. Vi
postade i gemenskapsgrupp på Facebook då vi ansåg att flest människor skulle kunna ta del
av informationen och så många som möjligt skulle vara intresserade. Den initiala responsen
var positiv, men dessvärre såg vi inte att denna metod fungerade särskilt bra då antalet
deltagande inte var stort och det kvalitativa urvalet var inte så stort det heller då endast fyra
(4) individer deltog där alla var män i 20–25 års ålder, alla med kort hår, skägg och liknande
ansiktsdrag. Vi såg ändå metoden och tillfället som en bra merit och ökad kunskap och vi tar
med oss erfarenheten till senare projekt och senare i livet.
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4.4.4 Korta historier - Backstory:
Utifrån våra tankar kring karaktärer, baserade på brainstorming och moodboards, påbörjades
skrivandet utav text. Textskrivandet har skett i flertal iterationer då vi i början inte visste hur
bakgrundshistorien skulle appliceras till gestaltningen. De första versionerna av den
förklarande texten tillhörandes vår kvinnliga bonde var skriven på svenska, men då vi båda
upplevde det svenska språket som relativt ytligt valde vi att skriva om det till engelska för att
tillåta ett mer målande berättande. Detta bestämdes också på grund av att vi kom ett steg
närmre till att bestämma formatet som texten skulle befinna sig i till den tillhörande 3Dmodellen. Då vi visualiserade oss karaktären på en större skärm så ville vi även att texten
skulle finnas antingen vid sidan om eller nedanför för att lätt koppla dem båda, därför har
texterna även bearbetats för att få dem korta och koncisa till vad vi ville berätta.
Texterna i sig har från iteration till iteration gått från spelarens perspektiv, till ett
övergripande narrativ och därefter något som sträcker som mot ett berättande som både kan
vara ett narrativ, och information man kan se, eller höra från andra parter. Skrivandet har även
byggt på ANT på så sätt att visa på den relation sagd NPC har till bland annat diverse platser
och andra aktörer inom dessa. Då vi vill se texterna kring personan som en inbjudan till att ta
reda på mer eller fantisera fritt valde vi också att inte avslöja för mycket om NPC:ernas
dilemman eller agendor.

4.4.5 Block-outing:
Med en moodboard, tidig skiss och vidare diskurser kring karaktärerna började jobbet från
papper till 3D i det digitala modelleringsverktyget Autodesk Maya, som är det 3D-program
som användes under hela processen och för alla karaktärer. Vi valde Maya just för att
förkunskaperna redan fanns och att programmet är enkelt att använda och en industristandard
som passar vårt projekt utmärkt. Valet av program var inte svårt då vi inte besitter några
tidigare kunskaper i exempelvis motsvarande Blender 3D och 3DS Max. Men just Maya har
tillgång till verktyg som är lättåtkomliga utan besvär som underlättar för oss när vi modellerat
våra karaktärer och menyer är enligt oss rakt på sak - Med andra ord det är inte svårt att
använda. Ett exempel på detta är att ha alla sina menyer på ett och samma ställe om man
skulle vilja modifiera ett objekt efter att man ändrat på objektets attribut som standard.
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En så kallad “block-out” är en metod för att på ett snabbt och relativt enkelt sätt kunna
visualisera en karaktär i ett tidigt stadie när man börjat 3D-modellera i stora rektangulära
block, och det är utifrån denna block-out man kan lägga till fler och fler detaljer. Dessa
detaljer kan vara allt från armbågar, axlar, knän etc., men även modellera resten av kroppen
till en 3D-modell där alla lemmar sitter ihop och inte flyter i luften som visat i fig. 7.
Bildexempel på hur en “block-outs” första iteration ser ut med vårt sätt att arbeta på;

Fig. 7 - “Karaktär, block-out”
4.4.6 Digital produktion:
Efter en block-out av karaktärens figur (fig. 7) vände vi oss till skisserna och moodboarden
för att planera hur resten av modellen skulle se ut, och processen till att ge karaktären en
utstyrsel som passar personan vi skapat. Då vi ansåg att vi skapat unika karaktärer med unika
egenskaper behövde vi visa detta på något sätt. Detta gjorde vi genom att inte göra karaktären
symmetrisk men för enkelhetens skull endast under bältet som delar kjolen från skjortan och
som kompletterar karaktärens träben, en personlig egenskap som tillsammans med andra
egenskaper skapar en unik helhet. Utöver karaktärens utstyrsel har karaktären även verktyg
och vapen som ska representera de inre egenskaperna just denna karaktär besitter.
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Dessa vapen och verktyg som är unika för just denna karaktären är en högaffel och pilbåge,
detta för att karaktärens inre egenskaper involverar paranoia och ett nervöst beteende på
grund av tidigare händelser i karaktärens historia. Karaktären högaffel ska representera
paranoia och används som självförsvar i hemmet då karaktären inte litar på andra människor.
Pilbågen representerar karaktärens personlighet och att vara nervös och försiktig, vi
kategoriserade detta med ett passivt aggressivt beteende och en pilbåge är ett val vi gjorde för
att ge karaktären ett mångsidigt verktyg trots handikappet med träbenet.

Fig. 8 - “Karaktär, iterationer”
3D-modellerna är gjorda med en hexagonform som övergripande designtema för varje
karaktär då vi fastställde en “low-poly” stil efter ett handledningsmöte och för att low-poly
blev en enklare metod för att kunna fokusera på detaljerna och de unika egenskaperna hos
karaktären. Low-poly är hur varje karaktär börjar, det beskriver antalet polygoner eller
fyrkanter i en modell och vart gränsen går mellan low-poly och high-poly baseras helt på
storleken och komplexet i modellen. Vår modell var inte allt för komplex och vi kunde
formge vår karaktär med enkla former och behöver då inte ett så högt antal polygoner. Valet
av hexagonformen trädde inte fram tills vi började modellera händer och fötter och ansåg det
vara för mycket arbete att hitta ett “edge-flow” som skulle fungera över hela modellen utan
större bekymmer. Denna karaktären har genomgått upp mot 10 iterationer innan
hexagonformen först blev den uppenbara lösningen och enligt oss fungerade riktigt bra.
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I det förra stycket nämnde vi ett så kallat “edge-flow” och hur vi försökte hitta olika tekniker
för att lösa detta. - Ett edge-flow är där man kan se alla linjer på karaktären och hur dessa
linjer flyter ihop till en sammanställd form. Det är detta edge-flow som avgör om karaktären
och modellen kommer att vara enkel eller svår att sätta upp för animering när modellen är helt
klar. Att ha ett bra edge-flow i sin modell innebär att man kan obehindrat dra en linje från ena
sidan av karaktären till den andra (eller från topp till tå) utan att nå ett komplex hörn eller
konstig vinkel. För att lättare förstå edge-flow kan man jämföra det med skrivstil, där texten
flyter på obehindrat.
Som nämnt i ett tidigare stycke är karaktären gjord med grunden av en hexagon, detta skapade
komplikationer i modellerandet av armar och händer då för enkelhetens skull fungerade inte
vårt edge-flow och vi hittade på en lösning genom att rotera underarmen 90 grader för att
formen skulle flyta på bättre och fungera i slutändan.

Fig. 9 - “Edge-flow & Edge-loop”
För att i vårt fall är det enklare att hålla modellen “ren” från onödiga edge-loops och konstiga
former som gör modellen mer komplicerad än den behöver vara. En edge-loop beskriver den
loop som omfamnar ett 3D-objekt, eller flera sammankopplade kanter som binder polygoner
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och blir det yttre skal som en 3D-modell är. Dessa kanter tillsammans med ett väl fungerande
edge-flow är det som formar en 3D-modell och är det som håller formen av objektet man
modellerar men används oftare i organisk modellering för att förenkla den senare
animationsprocessen. Som fig. 9 visar ser man två distinkta linjer markerade i “grönt” och
“lila” för att markera ett fungerande edge-flow, tillsammans med edge-loops markerade i
“svart”.

4.4.7 Texturering:
Våra karaktärer ansågs inte vara klara innan de hade blivit texturerade - Fått färg på sig med
detaljer och andra unika egenskaper som inte framkommer i en low-poly modell. Detta gjorde
vi i bildbehandlingsprogrammet Photoshop CC (2016) där vi tagit bilder från Maya med hur
karaktären ser ut på en platt yta som gör det enklare att texturera på. Texturkartan som skapas
innehåller all den information som utgör alla färger och mönster som varje karaktär behöver.
En texturkarta behövs för att 3D-program såsom Maya, men även för att spelmotorer ska
kunna hantera karaktärens alla värden som ska visas på en bildskärm varje sekund.
Då man mycket gärna skulle kunnat använda sig av material som Maya redan erbjuder - Detta
i form av platta, odefinierade färger, är inte detta en stil vi valt att jobba med. Vi valde att
göra egna texturer då vi får möjligheten att utforska intressanta sätt att lägga till detaljer där vi
anser det passar och behövs för att belysa karaktärens egenskaper och den skapta
moodboardens designtema.

4.4.8 Animation och posering:
När 3D-modellen ansågs vara klar för att animeras diskuterade vi hur karaktären skulle
presenteras i sin slutgiltiga form och vad som skulle göra en åskådare eller läsare intresserad.
Vad vi kom fram till var att vi ville låta karaktären vara stillastående i sin pose och låta
karaktärens uttryck tala för sig själv med hjälp av den skrivna personan och tillhörande text.
Med detta i åtanke kom en idé om att ha en kamera rotera runt karaktären och på bild visa
intressant, korrekt information om den specifika karaktären och med en animation skapa ett
intressant medium som visar på vårt arbete. Detta uppnår vi med hjälp av
videoredigeringsprogrammet Premiere Pro CC (2017) genom att rendera vår 3D-modell i
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Maya och lägga till specialeffekter i Premiere då Maya inte stödjer videoredigering. Valet av
program stod mellan Premiere och After Effects, även det från Adobe men valet av Premiere
är för att programmet är enklare att använda anser vi som relativt oerfarna i hur man redigerar
videoklipp och animerade mini-filmer.

Sammanfattning:
I detta kapitel har vi gett en grundlig genomgång av vår designprocess, hur vi gick från första
idé till färdig artefakt och alla de steg emellan. Detta har gjorts med både relevanta bilder från
vår process och förklaringar till val av metoder och dess påverkan på vårt arbete.
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5.0 Resultat:
I detta kapitel kommer vi att diskutera och reflektera över resultatet av vår forskning och vad
våra metoder och vår designprocess har lett till. Vi visar detta resultat genom att beskriva hur
detta har gått till och hur det förhåller sig till vår frågeställning.

5.1 Syfte i relation till frågeställningen:
Syftet med detta kandidatarbete har varit att undersöka nya sätt att se på karaktärsutveckling
och att designa karaktärer utifrån observerandet av personas och individuella identiteter för att
skapa nya personas som ska agera istället för den gråzon som vi anser finns mellan den
verkliga världen och den digitala världen. Med hjälp av bland annat Bruno Latour och Marta
Maslej identifierar vi ett bekymmer och har undersökt en lösning till detta som vi gjort genom
att sudda ut denna gråzon och undersökt vad som gör en människa unik och intressant för att
sedan applicera dessa principer i uppbyggnaden av spelkaraktärer. Vi valde att vända fokuset
till NPC:er i spel då problemet vi såg var att en NPC saknade djup och kände inget intresse
för dessa annars tomma figurer.

5.2 Karaktären:
I arbetet kring undersökningen om identiteter och personas för att sätta karaktärsdesign och
karaktärsutveckling i ett nytt perspektiv har vi kunnat fastställa nya kunskaper inom ett par
områden, dessa inkluderar följande;
x

En annorlunda infallsvinkel på var, när och hur man först designar en karaktär.

x

Ett annorlunda sätt att se på en individs unika egenskaper som inte alltid är uppenbart
vid första ögonkast.

x

Hur man på ett annat sätt representerar och presenterar dessa egenskaper samt att visa
detaljer på ett mer unikt sätt.

Med detta sagt kommer följande stycken att visa det resultat som vi kommit fram till och hur
vi valt att gestalta det.
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Vi valde att testa våra metoder genom olika processer i designandet av karaktärer och
resulterade i en hel del olika varianter av “mallar” för samma karaktär. Vi har under arbetet
hittat utgångspunkter i bland annat moodboards, enkla skisser med penna och papper,
nedskrivna personas med bakgrundshistoria till varje karaktär som i fallet av en narrativ
gestaltning hade fungerat utmärkt. Men det vi väljer att gestalta är den vi väljer att visa i
bilden nedan (fig 10.), där vår karaktär baserad på observerandet av vardagsmänniskan och
dess unika egenskaper och en senare skapad persona ska spegla resultatet av detta arbete.

Fig. 10 - “Karaktär, Pose”
Med karaktären på bild i fig 10. vill vi visa på resultatet av flera observationer som
tillsammans med omgjorda personas och diskussioner kring vad som gör en tidigare tom
karaktär unik kom vi fram till att de unika egenskaperna inte alltid finns på utsidan av en
karaktär utan dessa kan även finnas på insidan, gömt bakom en fasad som speglar det inre.
Med detta menar vi att vi har valt att använda oss av symbolismen i relation till karaktärens
förflutna, det vi kallar “back-story” som minst lika stort fokus som de mest uppenbara
egenskaper. Nedan följer ett utdrag ur karaktären i fig 10. och hennes back-story.
The woman you see before you look tired and stressed. Her eyes, filled with paranoia,
constantly scans the surrounding grounds for possible trespassers. A stubborn and
strong woman, working the land as hard as any farmer would despite a peg-leg sinking
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into the soft dirt underneath. While plowing the fields she’s often seen wearing a shirt
with ripped off arms and a short skirt to ease the hardship of movement. A bow is
strung to her back, presumably to ward of uninvited guests from afar instead of going
into a melee scrap, that she would surely loose.
Avslutningsvis för detta kapitel där vi förklarat vår gestaltning i relation till vårt syfte med
arbetet från början vill vi kort diskutera resultatet i sin helhet. Vi har enbart gjort ett arbete,
genom att modellera karaktärer och skapa back-stories som går väl hand i hand med
karaktären för att förklara och argumentera för våra val i processen. Vi vill även diskutera det
som kunde varit om hela arbetsprocessen fungerat felfritt då vi även hade planerat en
animation där dessa egenskaper hade poängterats med tillhörande del i back-storyn.
Våra tankar om detta samt resterande del av arbetet och allt däremellan tar vi upp i kapitlet
“Diskussion”. Där går vi även in i detalj om saker vi kunde gjort annorlunda men även de
positiva och mindre positiva hinder vi stött på.
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6.0 Diskussion:
Nedan följer en diskussion kring arbetet i sin helhet, allt från våra tankar och process till det
positiva samt negativa kring val av metoder. Detta följs av vad vi som studenter tar med oss
från denna forskning, ut i världen och framtida undersökningar.

Allmän diskussion kring de frågor vi hade i början av arbetet:
Med vårt arbete har vi fått chansen att utforska vad vi anser, ett intressant perspektiv av
karaktärsutveckling. Att få arbeta med biroller istället för de stora karaktärerna i det narrativa
har varit givande. Det som varit mest intressant för våran del är den syn vi nu har på ickespelbara karaktärer och verkliga människor i vår omgivning, att leka med tanken av att vi är
spelaren av vårt eget liv gör trots allt alla människor vi stöter på till en NPC. Med dessa
individer har vi både interaktioner och relationer, i verkligheten är alla dessa personer en
individuell spelare, med sina egna liv, mål och agendor. Så varför kan inte en NPC i ett spel
fungera på ett liknande sätt? Detta kan ju diskuteras kring i evigheter med tanke på hur
avancerat och komplicerat en sådan värld skulle vara att konstruera, inte för att tala om
mängden arbetskraft och tid som skulle behövas.
Att gå in på individnivå istället för att ta fram ett koncept kring ett helt samhälle med dess
invånare just tillhörandes en sådan mall är vad vi vill föra fram, för vad är poängen med en
värld om den är fylld med NPC:er som endast agerar utfyllnad. Det ger ingen känsla av liv,
varken i liten eller stor skala. Det är därför vi har argumenterat för att det finns en viss
avskärmning som skapar känslan av tomhet, för om vi går från vår verklighet, till en fiktiv
verklighet, så försvinner realismen hos alla individer runt oss. Vi anser därför också att en del
av njutningen i spelet försvinner med den uteblivna realismen. För även om ett spel är något
bortom det fysiska så bryter relationsskapande konstant igenom den avskiljande barriär
mellan människa och digitala medier.

Diskussion kring valda metoder:
Att observera den verkliga människan var därför ett självklart val för oss, delvis på grund av
dess viktiga inverkan på vår undersökning samt för att det passade med hur vi ville arbeta
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med ANT som vi tidigare forskat kring. Att se på en människa i syftet av att försöka förstå
vem hen är var lärorikt i sig, men att anteckna observationerna gav lärdomen nya meningar i
det ögonblicket vi började bearbeta datan. Resultatet utifrån vårt val av observation var enligt
oss lyckat, då vi utifrån denna metod utvann en hel del data som kunde omformas eller
anpassas i syftet att skapa en ny identitet. Metoden användes enligt oss på ett smart sätt vid
rätt plats och tid. Vi är övertygade om att det hade varit svårt att utföra dessa observationer i
en plats där människor är konstant i rörelse då bland annat distraktioner eller tid att anteckna
en person som är på väg hade försvårat för oss.
En sak som vi tycker kunde ha blivit bättre är fotograferingen av människor som skulle
användas som referensmaterial till modelleringen. Trots att vi var ute i god tid med en öppen
förfrågan till deltagande så var det få personer som dök upp till detta. Därav kunde vi inte
använda oss vidare av denna metod. Detta för tankarna tillbaka till planeringen av
observationerna, till en diskussion mellan oss själva och med handledare om fotografering av
personer skulle ske på plats för att koppla referens till anteckningarna, vi valde att inte göra
det på grund av att vi ville hålla stämningen neutral och avkopplad. I retrospekt hade det
kanske varit ett vettigt beslut att förklara vår undersökning för de individer vi observerade
samt att be om att få ta två foton, front och i profil.
Att använda oss av mindmap som metod för att lättare visualisera våra tankar och hur saker
och ting hänger ihop i relation med varandra gav oss en riktning och en förståelse för hur vi
skulle bearbeta arbetet. Mindmapen var ett väldigt positiv tillägg men det hade varit till och
med bättre om den tillkommit i ett tidigare skede av våran process så vi sluppit famla i
mörkret efter vad vi behövde. Argumentet kan ju göras för att idéen om en mindmap kom till
precis när det faktiskt behövdes och att behovet inte fanns tills i det ögonblicket, men
samtidigt så kanske vi hade vi kunnat komma längre om vi hade haft en tidig visualisering.
Användning utav iterationer både i modellering och skrivandet har varit till stor hjälp trots att
det såklart krävt mer tid. I skrivandet av det korta narrativa så har iterationer tillåtit en mer
koncis och försiktigt balanserad berättelse. Detta har gjorts både i en storlek som tillåter
användning tillsammans med den slutliga gestaltningen samt med Maslej, Oatley och Mar
som vägledare i konstruktionen av karaktärernas fängslande persona. Hade det narrativa inte
itererats hade mycket bestått av överflödig text som hade skapat en överbelastning för läsaren,
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speciellt när texten delas upp i stycken som var för sig har sin tid på skärmen.
Flertalet iterationer för de tidiga stegen av en organisk modell var ett måste för våran del.
Med den tidiga block-out versionen som användes för att definiera den tidigaste poseringen
och basformen innan mer form och detalj kunde skapas.

Diskussion kring karaktärsskapandet:
Utöver detta har själva kandidatarbetet i det stora hela gått framåt i stadig takt, men precis
som med allt finns det saker vi är nöjda med, och de saker vi gärna hade gjort, om tiden hade
funnits. På grund av tid och våra kunskapsnivåer har det bland annat endast blivit modeller
utan kringliggande scener som hade kunnat användas för att stärka karaktärens position
ytterligare. En fungerande scen är vanligtvis optimalt för att visa på en idé till ett koncept men
då vi båda har väldigt limiterade kunskaper inom programmering kändes detta som ett
avlägset alternativ. Även high-poly modeller och skulpturer var ett intressant alternativ att
diskutera kring om mer tid funnits. Detta hade på många sätt förändrat vårt slutliga resultat,
då en sådan modell tillåter betydligt fler och mer noggranna detaljer samt tillåtit arbete på
större fokuspunkter. Till skillnad från en modell av högre detaljrikedom så behöver en lowpoly modell förlita sig på texturering för att lyfta fram det som är unikt, och eftersom det
unika i en modell är vad vi vill lyfta så hade det varit suveränt att kunna arbeta på det sättet.
Processen har varit lång och intressant, med konstanta konversationer kring relationerna
mellan modell, dess unika identitet och egenskaper, hur egenskaperna från det att de blir till,
påverkar karaktärens agenda och situationsbaserade persona. För när vi pratar om relationer
menar vi inte bara de relationer en karaktär har med en annan, utan även hur karaktärernas
relation med världen är. Många tankeexperiment har tagit rum kopplat till Latours ActorNetwork Theory, vad är relationen mellan en karaktär med ett skadat ben till olika terränger,
på vilket sätt spelar tid och rum roll för en sådan karaktär? Med dessa tankeexperiment, vart
de leder och hur de utspelar sig, lär man sig snabbt vem karaktären är trots att den är fiktiv.
För vad säger det om en person i verkligheten, om vi fortsätter att använda oss av exemplet
med ett skadat ben, när man ser denna individ bestiga en uppförsbacke i hård terräng? En
bestämd och envis person, en individ med ett mål. Kanske är detta målet att bevisa för sig
själv och för andra att det inte är omöjligt, eller så är bara målet att nå toppen, en plats
karaktären sedan innan sitt skadade ben kanske hade en nära relation till, en relation som vill
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påbörjas på nytt.
Komplikationer uppstod trots valet av att arbeta med en low-poly modell i det syfte att
fokusera på detaljer genom texturer. Dessa komplikationer uppstod bland annat då det är svårt
att behålla formen på en organisk modell när den är uppbyggd av ett lågt polygonantal. Detta
resulterar i kompromisser eller i att alternativt tänja på gränsen mellan vad som kan anses
vara en low- och high-poly modell när det kommer till att konstruera ett välfungerande edgeflow. Detta har i sin tur lett till andra problem, processen från modellering till animering har
varit både komplicerad och tidskrävande. Saker och ting kan även ha fortlöpt på ett smidigare
sätt om inte Maya hade haft en tendens att krascha ett flertal gånger mitt i dessa processer.
Även tiden det tog att förbereda modellen för animering missbedömde vi vilket i sin tur ledde
till att slutresultatet tog längre tid att nå, och att färre karaktärer än planerat blev färdigställda.

Tankar om resultat och gestaltning:
Som tidigare nämnt och diskuterats blev vi trots kompromisser i modelleringen nöjda med
resultatet men vi vill tydliggöra om vår, enligt planen, tvådelade gestaltning som av redan
nämnda komplikationer inte blev av. Planen var att till den första delen av gestaltningen ha en
tillhörande animation där karaktärens egenskaper skulle belysas med hjälp av det narrativa där
karaktärens tagna pose agerar centrum och kameran som cirkulerar kring den, där de olika
fokuspunkterna poängteras där åskådaren får lov att ta del av karaktärens personlighet. Den
första delen av gestaltningen är då den som beskrivs och diskuteras i kapitlet “Designprocess
& Resultat”.

Erfarenheter:
Utifrån detta arbete tar vi båda med oss ett nytt sätt att se på människor, att inte bara se en
individ utan även att föreställa sig vad som ligger bakom det ytliga, något vi kanske inte lagt
vikt på förut. Vi har fått en större förståelse för ett perspektiv riktat mot individen och dess
unika egenskaper, att finna intresse hos en person som vi kanske inte annars uppmärksammat
eller gett mer än en blick. Vi tar såklart även med oss lärdomen kring denna specifika
designprocess, vilka val vi har gjort och hur det har påverkat vårt resultat.
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7.0 Sammanfattning:
I detta kandidatarbete har vi diskuterat relationen mellan Latours Actor-Networks och
karaktärsdesign i koppling till digitala spel samt hur man med hjälp av etnografiska fältstudier
baserar spelkaraktärer på Actor-Networks aktörer. Med etnografiska fältstudier har vi
observerat vardagsmänniskan i en process att skapa personas utifrån det observerade
materialets sammanställda data och med diskursiva metoder skapa fiktiva identiteter mot
skapandet av digitala karaktärer.
Dessa digitala karaktärer, baserade på observationsmaterial och forskning kring personas
tillsammans med det vi anser fattas från NPC:er i dagens spel, alltså en känsla av det som gör
en individuell karaktär unik och utstickande från massan. Vi har saknat djup från, och ett
intresse för dessa NPC:er och med detta arbete utforskat ett nytt perspektiv inom
karaktärsdesign med fokus på vad som gör en individ unik.
Med de materiella tillgångarna till vårt förfogande och med våran forskning blev den kreativa
processen stommen för undersökningens fokus och skapandet av karaktärer baserade på
personas resulterade i de designval som togs där bland annat skisser, moodboards och blockouts utgav de första stadierna i skapandet av karaktärer.
Vi har visat på förståelse för en skapande process och testat olika metoder i framtagandet av
intressanta och unika egenskaper i karaktärer med exempel på dessa processer i form av
mindmaps och korta narrativa historier som kopplar de fiktiva karaktärerna till
verklighetstrogna individer med vårt påstående till vad unika egenskaper och intressanta
attribut kan vara.
Vi kopplar samman dessa processer med ett narrativ genom filmklipp som förklarar de unika
egenskaper och designval hos varje karaktär och avslutar arbetet med en gemensam diskurs
om vad som inte hunnits med eller inte kunnat göras i arbetet om personas, identiteter och
karaktärsdesign.
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8. “Karaktär, iterationer” är bilder som visar på den iterativa process som karaktären
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Övriga bilagor:

Fig. 1 (vänster) - “Karaktären i dess senare iterationer efter en block-out”.
Fig. 2 (höger) - “Karaktären med Mayas standardmaterial som en nästan färdig modell”.
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Fig. 1 (övre) - “Karaktärens topologi i ett sent skede i skapandeprocessen”.
Fig. 2 (nedre) - “Samma processbild fast karaktären är i en så kallad ‘smooth-shape’”.
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Fig. 1 (övre) - “Moodboarden som visat i texten”
Fig. 2 (nedre) - “Referenser till moodboarden”
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____________________________________________________________

____________________________________________________________
Fig. 1 (övre) - “Den första karaktärens back-story, det är denna back-storyn som vi använder i vår gestaltning”.
Fig. 2 (nedre) - “Utdrag från back-story för den andra planerade karaktären som inte blev av. Detta förklarar vi i
diskussionskapitlet”.
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