
 
 

Högskolan på Gotland 
VT 2013 

Examensarbete 
Författare: Felix Lindahl 

 Institutionen för speldesign, teknik och lärande 
Handledare: Mikael Fridenfalk, Hans Svensson 

 
 

 

Varelsedesign 

En metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

My aim in this case study has been to create a method for creature design to test this 
method in a production and evaluate the results. To achieve this I studied and 
analyzed the methods of three concept artists and illustrators named James Gurney, 
Neville Page and Iain McCaig. From the analysis of these artist´s methods, combined 
with my own personal experience, a new method was formed. To test this method a 
creature was designed based on directives given by a game design group in the 
process of creating a table top role playing game in a fictitious world. These 
directives where given for the creature´s role and its living conditions. When the 
production was completed I received feedback from the game design group and 
conducted an analysis of the method, based on their feedback and my own 
conclusions, to further improve upon this method. 
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1 Syfte 

När ett spel eller en film innehållande monster och varelser ska produceras, behöver 
dessa monster och varelser en design. Då kan produktionsteamet anlita en 
varelsedesigner. Denna designer ges direktiv om vilka varelser spelet eller filmen 
behöver. Därefter skapar varelsedesignern förslag på hur varelsen skulle kunna se ut 
i form av ett antal utkast på designen, med hjälp av sitt eget arbetssätt eller metod.   
 
Koncept- och designmarknaden är snarlik vad det gäller att designa ett hus, en 
karaktär eller rita ett inspirerande koncept på en utomjordisk varelse. Det kräver en 
metod. Därför studerade jag tre konstnärers metoder och analyserade dem. Utifrån 
min analys skapade jag en egen metod för varelsedesign där jag infogade mina egna 
värderingar om vad som är viktigt. Denna metod använde jag mig av i en produktion 
och dokumenterade resultatet. Därefter kom reflektion och analys av hur det gick och 
varför, samt diskussion för vidare utveckling av metoden.  
 
Utgångspunkten för detta arbete är följande. Jag ingick i en grupp bestående av 
speldesignstudenter, som tillsammans höll på att skapa ett bordsrollspel i en fiktiv 
värld. Av gruppen fick jag i uppdrag att skapa en varelsedesign i form av en 
tvådimensionell bild. Varelsen skulle ingå i gruppens bordsrollspel. Gruppen gav mig 
direktiv om förutsättningarna för varelsens levnadsvillkor. Se direktiv i kap. 5, 
produktionsdokumentation. 

2 Förklaringar av begrepp 

Många ord och begrepp som används inom koncept- och designmarknaden kan ha 
olika och komplicerade betydelser och majoriteten av dem är på engelska. Nedan 
följer en förteckning över begrepp som jag har använt och deras innebörd i detta 
arbete. 

Anatomistudie 
En process där man granskar, analyserar och sedan ritar eller på annat sätt formger 
skelett och muskler med hjälp av anatomiböcker, bilder och levande exemplar.  
 
Concept Artist 
Person som jobbar med att formge idéer för produktioner som spel, film och reklam. 

Maquette 
Skulptur i liten skala som används som hjälpmedel för att skapa en målning, design 
eller ett koncept. 
 
Metod  
En metod är ett framarbetat arbetssätt i olika delar. Målet med min metod är att 
skapa en design för en varelse i formen av en tvådimensionell bild. 
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Posera 
Att gestalta en person, varelse eller ett djur i en bild, med kroppsställningar, poser 
och gester. 
 
Rendering 
Att skapa en illusion av djup på en tvådimensionell yta, med hjälp av olika nyanser av 
en gråskala och/eller färgskala. 

Visuellt bibliotek 
En persons samlade bildminne. 

3 Research för att skapa en metod 

Det finns många duktiga Concept Artists (förklaring i kap. 2.) i världen. Det är 
subjektivt vilka man själv tycker är bra. Jag valde ut tre företrädare för denna kategori 
som inspirerade mig och som jag ville lära mig av nämligen Iain McCaig, Neville 
Page och James Gurney. 

3.1 James Gurney 

James Gurney är bäst känd som skaparen av bokserien Dinotopia. Även om Gurney 
är en realistisk målare, är det hans fantasi som driver verken han skapar. I sin bok 
Imaginative Realism – How to paint what doesn’t exist. skriver James Gurney om 
den gamla italienska renässansmålaren Federico Baroccis (1528-1612) metod. Detta 
enligt Baroccis biografi skriven av Bellori: 

1. After deciding on his idea for a picture, Barocci made dozens of loose sketches 
to establish the gestures and arrangement of the figures. 
2. He then made studies in charcoal or pastel from live models. 
3. Next he sculpted miniature figurines in wax or clay, each draped in tiny 
costumes to see how they would look under various lighting arrangements. 
4. He proceeded with a compositional study in guache or oil, considering the 
overall pattern of light and shade. 
5. He then produced a full-size tonal study or “cartoon” in pastels or charcoal and 
powdered gesso. 
6. He transferred this drawing to the canvas. 
7. Before proceeding with the painting he made small oil studies to define the color 
relationships. 
8. Finally he went ahead with the completed painting. 
Barocci may have been more meticulous than some of his contemporaries, but his 
process was not unusual, and almost every imaginative artist since has followed at 
least some of these steps. 

Metoder för att framställa olika konstverk har använts under flera hundra år och är av 
stor vikt för alla strävande Concept Artists. Gurney tar upp flera exempel på egna 
metoder beroende på vilken sorts verk han skapar. Följande är några viktiga avsnitt 
från hans bok: 
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Referenser och studier 
 
I flera kapitel förklarar Gurney vikten av att studera verkligheten. ”Nothing that you 
can imagine really exceeds the wonderful and strange things that are already in the 
world.” (Gurney 2009, 146). Vad han än målar använder han referenser för att 
underlätta arbetet och skapa trovärdighet. När han illustrerade ”Dinotopia” studerade 
han dinosaurieskelett och fossiler och pratade med forskare för att få en bättre 
förståelse för hur dinosaurierna fungerade och såg ut. När han skulle producera en 
målning åt National Geographic Society av ett historiskt sjöslag nära Newport News, 
Virginia, i mars 1862, tog han drygt ett år på sig för studier och skisser och insamling 
av referenser innan han började på den slutliga målningen. 
  

Maquetter 
 
Gurney skapar ofta maquetter (se även kap. 2) som hjälp för att se sina motiv i tre 
dimensioner. Med detta hjälpmedel får han bättre kontroll över ljussättning och 
komposition. Maquetter är även användbara när han målar sitt motiv flera gånger och 
i olika vinklar. 

3.2 Neville Page 

Tron:Legacy, Prometheus och Watchmen är bara några filmproduktioner som Neville 
Page har varit delaktig i vilket framgår i hans profil på IMDB [1], där han bland annat 
designat varelser. I DVD:n The Techniques of Neville Page 1 Character Design - 
Fantasy Wildebeest förklarar han sin metod för att skapa en varelsedesign: 
 
Siluettskisser 

Neville Page börjar med att skapa snabba skisser på ett papper med en svart 
spritpenna. När han börjar med den här fasen vet han redan ungefär vad han vill 
skapa för sorts varelse. I det här fallet är det ett fyrbent däggdjur med horn som 
designas i hans DVD. Han säger att han själv har studerat djur i sådan utsträckning 
att han förstår deras grundläggande anatomi och att han har ett tillräckligt stort 
visuellt bibliotek (se även kap. 2) för att gå på känsla i den här fasen. Han letar efter 
en intressant siluett som passar känslan han vill fånga i sin varelse. Processen med 
att hitta rätt känsla är av hög abstraktionsnivå och komplexitet och kan därför vara 
svår men Page säger: “If in the end you like it, then I guess it’s right.”  
 

Anatomistudier 
 
Neville Page visar hur han i andra fasen av sin metod studerar anatomi. Utifrån en 
anatomibok ritar han av ett hundskelett. Därefter gör han en muskelstudie på samma 
hund med skelettet som grund, en synnerligen omfattande studie dessutom, som 
innebär att han ritar alla muskler och försöker förstå hur de fungerar. Mer konkret har 
han fått ut av anatomistudierna en kunskap om hur musklerna drar ihop sig och detta 
hjälper till att posera (se även kap. 2) varelsen. Han får även kunskap om var de 
hårda punkterna där skelettet sticker ut är. Om detta utförs bra ger det en känsla av 
trovärdighet i den slutliga designen.  
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Applicering av studier 
 
I den här fasen tar han den siluett han är nöjd med och ger den en anatomi baserad 
på sina tidigare anatomistudier av hunden. Den har inte exakt samma 
kroppsbyggnad och kommer därför att bara vara en referens inspirerad av den 
tidigare anatomistudien. Han säger att det är viktigt att inte hitta på egna 
muskelgrupper om man inte är så pass duktig att man kan göra det trovärdigt: ”The 
most important thing is to have familiarity and plausibility, anatomically.”, enligt Page.  
 

Rendering 
 
Med hjälp av ljuslära renderar (se även kap. 2 för vidare förklaring) han formerna av 
anatomin på sin varelse med en svart Prismacolorpenna. Detta är en process som 
förklarar hur former ser ut, och ger illusion av att varelsen är tredimensionell.  
 
Detaljer 
 
I denna del av metoden ritar Neville Page alla detaljer, som exempelvis hårstrån, 
tänder och mönster. 

3.3 Iain McCaig 

The Avengers och John Carter är några av Iain McCaigs filmproduktioner vilket 
framgår i hans profil på IMDB [2]. Han var karaktärsdesignern som skapade Darth 
Maul och designade många av Princess Amidala´s kläder och utsmyckning i Star 
wars: Episode I – III, enligt Reid [3]. Han har gjort DVD:erna Visual Storytelling with 
Iain McCaig Vol.1 och 2 där han bland annat förklarar The Three Step Process vilket 
är hans egna metod: 

Siluettskisser 
 
Den första delen av metoden handlar om att gestalta sin fantasi och sina idéer och 
snabbt fästa dem på papper. Han utför sina inspirationsskisser i form av siluetter. 
McCaig berättar att det även är ett bra verktyg för att skapa kontrast mellan olika 
karaktärer. Finns det många karaktärer i en film eller ett spel är det viktigt med unika 
siluetter för att direkt kunna känna igen alla karaktärer. 

Referenser och studier 
 
När siluettskisserna är klara försöker McCaig hitta referenser från verkligheten för att 
ta reda på hur det han ska skapa, skulle kunna se ut. Det kan vara allt från 
människor i rymddräkter till foton på fiskar, beroende på vad designen ska vara. Han 
studerar sedan referenserna genom att analysera och rita av dem. Dessa studier är 
till för att ge kunskap och ett större visuellt bibliotek om motivet. 

Utförande 

När researchen är klar gör han en ny version av siluetteskissen med 
verklighetsstudierna och referenserna i åtanke och skapar sin slutliga design. En  
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annan viktig sak McCaig poängterar är att om någonting han ritar inte uttrycker rätt 
känsla, ska det göras om tills det blir rätt. Han säger: ”Don´t be afraid to butcher your 
babies”. Med det menar han att man inte ska bli för fast vid en detalj som är snygg 
men där känslan inte stämmer. 

4 Metod 

Efter att ha studerat föregående tre illustratörer och Concept Artists lyfte jag ut det 
viktigaste ur deras dokumenterade metoder och arbetssätt och kombinerade det med 
mina egna erfarenheter och värderingar. Tidsramen för produktionen var tre veckor 
och av tidsskäl fattades beslutet att utesluta textur, mönster och färg ur produktionen. 
Här följer analysen av sammansättningen för min metod. 
 
 
Nyckelord 
 
Både Iain McCaig och Neville Page spekulerar i sina DVD:er om hur de bestämmer 
vad som ska förmedlas när de ritar ett koncept. Ett exempel på detta är när Iain 
McCaig ritade sin tolkning av The Sea King från berättelsen The Little Mermaid. Han 
ville att The Sea King skulle kännas gammal, därför försökte han skapa en känsla av 
hög ålder genom att göra karaktären Gnarly (knagglig, knotig och vriden) som ett 
träd. Det gjorde han eftersom träd kan ge en känsla av stabilitet och ålderdom. När 
en produktion startar är det, enligt egen erfarenhet, många känslor och tankar som 
flyger runt i huvudet. Det kan vara svårt att veta åt vilket håll man vill ta produktionen. 
För att samla alla tankar och känslor kan det vara användbart att bestämma vissa 
nyckelord, precis som McCaig gör med The Sea King, som ger en riktlinje för vad 
man vill förmedla med sitt verk. Nyckelord valdes därför som första steg i min metod. 
 
 
Siluettskisser 
 
Den här fasen handlar om att skissa från sin fantasi och snabbt fästa sina idéer på 
papper. Man skulle kunna säga att det handlar om visuella experiment för att se om 
en idé fångar den känsla man vill förmedla. Vill man förmedla känslan av 
aggressivitet är det enligt mig fördelaktigt att välja formen av en spetsig trekant 
istället för en mjuk cirkel. Detta är subjektivt och det är upp till illustratören att 
bestämma vilken känsla hon eller han tycker att formen förmedlar. Det är viktigt att 
utforska idéerna tidigt i metoden. Gör man inte det betyder det att man kommer att 
vara tvungen att experimentera på den slutliga bilden och detta medför att det kan bli 
mycket frustration och suddande. När man fångat rätt känsla i en eller flera siluetter 
väljs dessa ut som grundform för varelsen. Iain McCaig och Neville Page använder 
sig av den här processen tidigt i sina metoder. Siluettskisser valdes därför som andra 
steg i min metod. 
 

Anatomistudier 
 
De tre konstnärer som studerats har alla använt någon form av anatomistudier i sina  
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metoder. Det är en av de viktigaste delarna för en karaktärs- och varelsedesigner. 
När man skapar något som inte finns är det viktigt att grunda det i verkligheten för att 
skapa trovärdighet. Då använder man sig av anatomistudier. På grund av den 
komplicerade och tidskrävande process som anatomistudier innebär och min 
marginella förkunskap inom denna kategori, tog jag beslutet att dela upp processen i 
tre delar nämligen skelettstudier, design av ett skelett och muskelstudier i form av en 
maquette.  
 

Slutgiltig varelsedesign 
 
När alla tidigare delar av metoden är avklarade bör man nu ha en grundlig förståelse 
för hur varelsen ska se ut. När den här slutliga processen startas är det illustratörens 
tekniska kunskap om ljuslära samt konsten att teckna och måla som väger tyngst. 
 
 
Min metod 
 
När man skapar något från fantasin återspeglas ens egna färdigheter, erfarenheter 
och vad man personligen tycker är estetiskt vackert. Metoden är ett verktyg för ens 
egna subjektiva värderingar. Om olika personer använder den här metoden för 
samma syfte, blir resultatet inte detsamma. För framarbetad punktform av metoden, 
se kap. 6. Slutsats. 

5 Produktionsdokumentation 

Följande var de direktiv om varelsens värld och levnadsvillkor som låg till grund för 
produktionen:  

Planeten.  
Planeten Aer är ungefär lika stor som jorden och gravitationen skiljer sig ytters lite. 
Temperaturen på planeten liknar också jordens, med snöiga berg i syd- och 
nordpolen samt varma öknar längst ekvatorn. Aer har ett aggressivt väderklimat 
och stormar påverkar var och hur djurlivet lever.  
 
Dakuur.   
Rasen Dakuur lever i medelhavsklimat och kommer från träsken och haven runt 
stora skogar. Där lever även andra rovdjur både betydligt större och mindre än 
dakuurerna själva. De är utmärkta simmare och kan andas både under vatten och 
på land. Deras kroppsbyggnad är stor och klumpig på land men smidig i vatten. De 
är Humanoider. Dakuurerna jagar större djur i grupp men äter även mindre 
amfibiska varelser om det krävs. Fortplantning sker genom att de lägger ägg och 
täcker dem med löv i träsken. När sedan äggen kläcks äter ungarna upp varandra 
för att överleva och endast ett fåtal av de starkaste överlever. Dakuurerna har 
visuella likheter med alligatorer och velociraptorer. 

Direktiven gav mig några viktiga faktorer att hålla i minnet när produktionen fortgick. 
Varelsen skulle vara humanoid med klumpig kroppsbyggnad, kunna simma bra och 
ha visuella likheter med alligatorer och velociraptorer. Innan arbetet med själva 
produktionen började, samlade jag inspiration genom att titta på bilder på alla möjliga 
havsvarelser och djur. Jag fyllde huvudet med visuella intryck, idéer och inspiration.  
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Det här är för mig ett viktigt steg, men det är inte tillräckligt omfattande för att 
dokumentera som en del av metoden.  

5.1 Nyckelord 

Nyckelord är till för att hålla fast vid en visuell riktlinje som går att följa genom 
produktionen. De skapar associationer och känslor som underlättar processen att 
skapa en visuell gestaltning av, i det här fallet, en varelse. Enkelt sagt är de till för att 
komma igång och ha någonting att eftersträva under produktionen. Nyckelorden är 
inte regler utan hjälpmedel. Det är svårt att på ett formellt sätt förklara processen att 
välja ut nyckelord, då nyckelorden väljs utifrån personliga kriterier och associationer. 
Efter att ha läst igenom direktiven för varelsen valde jag ut nyckelord för att hjälpa till 
med produktionen. Jag ville skapa kontrast i karaktären och beslutade att ta fram 
olika nyckelord beroende på om varelsen befann sig på land eller i havet.  Det skulle 
synas att varelsen hör hemma i havet. 
 
På land: fast, robust, tung, stabil, grotesk och skräckinjagande. 
I havet: flytande, svävande, lätt, smidig, vacker och farlig. 
 
Även några generella nyckelord valdes för att fånga beteendet hos varelsen både på 
land och i havet: aggressiv, impulsiv och instinktiv. 

5.2 Siluettskisser 

Siluettskisser är till för att utifrån nyckelorden och direktiven sätta form på känslan 
som eftersträvas. Siluetter skissades fram för att finna en grundform att arbeta vidare 
med. De gjordes med en svart spritpenna på ett vanligt A4 papper, se Fig. 1.  

 

Figur 1: Ett antal utvalda siluetter som visar hur progressionen gick till. 
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Efter att ha valt ut en siluett modifierades och kompletterades den till följande 
resultat, se Fig 2. De tidigare nämnda faktorerna utifrån direktiven jämfördes mot 
siluetten. Varelsen fick strömlinjeformad kropp när den är utsträckt samt simhud 
mellan tår och fingrar och en fena för att representera dess kapacitet att simma. 
Överkroppen blev större än underkroppen och kan tolkas som klumpig. Benen liknar 
bland annat en velociraptors.  

 

Figur 2: Slutgiltig siluett. 

 

Figur 3: Skelettstudier. 
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5.3 Skelettstudier 

Den här fasen är till för att ge skaparen kunskap om hur varelsens skelett skulle 
kunna se ut. Skelettstudierna inleddes med en analys av direktiven och siluetten för 
att beslut skulle kunna fattas om vilka djur som passade bäst för vidare studier. 
Verktygen som användes för att rita skeletten gjordes med en HB blyertspenna på 
vanligt A4 papper. Varelsen skulle vara humanoid och därför var människoskelett en 
bra grund att utgå ifrån, se Fig. 3. Den slutliga siluetten hade vissa gemensamma 
drag med grodor, vilka lever i träskmarker och är duktiga simmare. Varelsen skulle 
också kunna simma som en groda, med fötterna för acceleration och händerna som 
styrmedel. Eftersom grodor inte går upprätt krävdes studier av andra djurs 
benskelett. Velociraptorben passade bra då varelsen enligt direktiven skulle likna en 
sådan.  

5.4 Design av skelett 

För att kunna skulptera en maquette behöver ett skelett i ståltråd designas och 
byggas. Med hjälp av skelettstudierna designades ett skelett åt varelsen med de 
slutliga siluetterna som underlag, se Fig. 4. Armar och torso baserades på ett 
mänskligt skelett, benen på en grodas och velociraptors skelett. På nackkotorna 
sattes skelettdelar av en fena fast. Händerna och fötterna baserades på en 
människas och en grodas skelett, med bara fyra fingrar per hand och fyra tår per fot. 

 
 

 
 

Figur 4: Varelsens skelett. 
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5.5 Maquette  

Den här delen av metoden är till för att skapa en uppfattning om varelsens anatomi 
och form i ett tredimensionellt perspektiv. En maquette kan ge ovärderlig information 
om ljussättning och hur man ska posera varelsen i den slutgiltiga fasen av 
produktionen. Det är en tredimensionell anatomistudie och ska inte representera 
slutresultatet.  
 
Muskelanatomistudierna i samband med maquetten har inte dokumenterats i detta 
arbete. Utifrån skelettet, se Fig 4, byggdes en fysisk struktur i ståltråd och 
aluminiumfolie. Därefter användes leran ”Super Sculpey® Firm” för att utforska och 
formge anatomi på varelsen, se Fig. 5, med hjälp av diverse modeleringsverktyg (ca 
15 cm långa träpinnar med spetsar på). Maquetten blev ungefär 20 cm hög. Högra 
halvan av maquetten är en formgivning av skelettet och den vänstra halvan av 
muskelgrupperna.  
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Figur 5: Maquetten. 
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5.6 Slutgiltig varelsedesign 

Den här processen kräver viss förkunskap för ljussättning, teckningsteknik och 
estetik. Hela metoden är till för att underlätta det här slutliga steget, men metoden 
kommer alltid att begränsas eller förhöjas av konstnärens tekniska och estetiska 
kunskaper. Det är även en subjektiv process där egna värderingar och 
livserfarenheter väger in. Därför bör inte slutresultatet av designen värderas utifrån 
en estetisk syn i detta arbete. Det är metoden som är det viktiga. Med all information 
ifrån de tidigare stegen av metoden samt direktiven i bakhuvudet, tecknades en 
pose. Därefter renderades form i blyerts. Slutligen scannades bilden in i Photoshop 
där polering och förstärkning av ljussättningen utfördes, se Fig. 6. Verktygen som 
användes var ”Mattons röda” A3 papper med en HB och en 7B blyertspenna, 
Photoshop CS5 och Wacom Intous 4. 
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Figur 6: Slutresultat. 
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6 Slutsats 

Mitt mål var att skapa en metod för varelsedesign och testa den i produktion. För att 
skapa en metod utgick jag, som tidigare nämnts, från tre konstnärers egna 
dokumenterade metoder, alltså James Gurney, Iain McCaig och Neville Page. Efter 
analys sammansattes följande metod. 

1. Nyckelord. Utifrån direktiven, bestäm nyckelord för varelsen. 
 

2. Siluettskisser. Med hjälp av direktiven och nyckelorden, rita siluettskisser.  
 

3. Skelettstudier. Leta efter intressanta referenser på djur, växter och insekter 
som passar in på varelsens levnadsvillkor och studera deras skelett.  
 

4. Design av skelett. Med hjälp av skelettstudierna, rita ett skelett på de utvalda 
siluettskisserna. 
 

5. Maquette. Bygg tidigare designat skelett och skulptera anatomi åt varelsen i 
form av en maquette. 
 

6. Slutgiltig varelsedesign. Med hjälp av alla tidigare steg av metoden, rita och 
rendera den slutgiltiga varelsedesignen. 

 
När metoden var klar producerades en varelse utifrån direktiven givna av 
speldesigngruppen, se kap. 5. Produktionsdokumentation. Gruppen jag ingick i gav 
återkoppling för den slutliga varelsedesignen utifrån tidigare direktiv. Nedan följer 
återkoppling från gruppen: 

Något vi eftersträvade var varelsens fientliga uppväxt. Redan när äggen kläcks är 
det en kamp om överlevnad. Det är även ett aggressivt väderklimat som påverkar 
allt liv på planeten. Vi tycker att varelsen fångade känslan av den fientliga värld 
som den lever i med sin rovdjursuppsyn, trots det hade ett naturligt försvar varit 
lämpligt. Det finns inga visuella förklaringar på hur den skulle kunna jaga, exempel 
på det hade varit bra. Det syns att varelsen både lever i havet och på land samt att 
den är humanoid. I våra ögon passar varelsen in i det klimat som specificerades. Vi 
hade gärna sett ett utkast av varelsen när den simmar också för att få en känsla av 
hur den rör sig och lever i havet. Vi associerar smala lemmar med smidighet och 
därför skulle varelsen kunna vara ännu klumpigare i det avseendet med tanke på 
att varelsen skulle vara klumpig på land. De visuella dragen av alligatorer och 
velociraptorer vi ville att varelsen skulle ha ser vi tyvärr inte i varelsedesignen. 
Bilden av varelsen känns aningen steril och grå för att färg och bakgrund saknas. 

7 Diskussion 

Utifrån återkopplingen kan jag konstatera att metoden uppenbarligen inte är 
komplett. Uppdragsgivaren och konstnären kan utifrån samma direktiv ha olika 
visioner av slutresultatet och eftersom det är uppdragsgivarens vision som ska 
förverkligas i varelsedesignen skulle det vara önskvärt med ett avstämningstillfälle 
mellan uppdragsgivare och konstnär under utarbetandet av metoden. Något sådant  
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avstämningstillfälle kom av olika skäl inte att äga rum under den nu aktuella 
produktionen.  

Anledningen till att varelsen inte liknade en alligator var på grund av utelämnade steg 
i metoden, nämligen textur, mönster och färg där planen inledningsvis var att ge 
varelsen grova fjäll likt en alligators. Färg hade även livat upp varelsedesignen och 
känslan av sterilitet och gråhet hade minskat. Att skapa trovärdighet och att ge en 
känsla av hur varelsen lever hade kunnat uppnås med hjälp av att rita en bakgrund i 
den slutliga varelsedesignbilden, där varelsen skulle synas i sina naturliga 
levnadsförhållanden. En till bild där varelsen simmar var enligt återkopplingen 
önskvärd. Bilden där varelsen skulle befinna sig simmandes i havet producerades 
aldrig på grund av tidsskäl, men hade extra tid funnits hade metoden gett en bra 
möjlighet att skapa denna andra bild. Detta på grund av att två uppsättningar av 
nyckelord skapades beroende på om varelsen befann sig i havet eller på land och en 
siluettskiss på varelsen visade när den simmade.  

Meningen med design och illustration är i grunden att skapa något som människor 
ska tycka om att titta på eller finna intressant. Vad olika personer tycker om är ett för 
stort ämne att gå in på i det här arbetet och därför läggs ingen vikt på att diskutera 
om varelsedesignen blev vacker eller inte, då detta är upp till åskådaren att avgöra. 
Förarbetet som utformades efter James Gurney, Neville Page och Iain McCaigs 
metoder visade sig vara användbart och inspirerande. Deras metoder liknade 
varandra vilket underlättade när jag utformade min egen metod. Nyckelorden som 
togs ut var tillräckligt många för att ge en bra grund för vidare arbete samt tillräckligt 
få för att kunna hålla i minnet under hela produktionen. Jag tycker själv att den 
slutliga varelsedesignen uttryckte essensen av nyckelorden. Siluettskisserna gick 
fortare än planerat i det här arbetet men det behöver inte alltid vara fallet, därför kan 
det vara viktigt att bestämma en deadline för dem, och om det drar ut på tiden får 
man helt enkelt nöja sig med vad man har kommit fram till. Eftersom bordsrollspelet 
bara behövde en eller två bilder av varelsedesignen visade sig maquetten vara 
överdrivet ambitiös. Den skulle varit användbar om man skapade en varelse som 
skulle ritas i många olika poser och situationer, eller om varelsen skulle skulpteras 
digitalt för ett spel eller en film. 

8 Fortsatt användning av metoden 

Metoden behöver kompletteras för att man inte ska göra om samma misstag som jag 
gjorde. Ett avstämningssteg bör läggas till där man noggrant jämför varelsen mot 
direktiven tidigt i produktionen. En passande plats för det är efter siluettskisserna. 
Där bör man innan modifiering av utvald siluett läsa igenom direktiven och 
komplettera med eventuella ändringar. Därefter skulle en avstämning med 
uppdragsgivaren göras för att jämföra varelsen med deras vision. 

Färg, mönster och material skulle kunna vara ett lämpligt steg i metoden, där man 
först studerade verkliga djur och sedan applicerade ett färgschema, eventuella 
mönster och texturer på varelsen utifrån studierna.  
Ytterligare ett steg i metoden behövs för att skapa en bakgrund till varelsen. Det bör 
lämpligen placeras innan slutfasen. Där man bestämmer vilken sorts miljö som är 
passande utifrån direktiven. 



16 
 

Om jag hade gjort om metoden för samma användningsområde igen skulle jag tagit 
bort maquetten och gjort alla anatomistudier på papper för att spara tid. I framtida 
situationer är det fördelaktigt att justera metoden efter varelsedesignens 
användningsområde. Nyttan av att skapa en maquette bör prövas vid varje ny design 
då det är ett mycket tidskrävande moment. 
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