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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att finna ett effektivt sätt att finna markörer som 
definierar en visuell identitet. Går det att bryta ner ett visuellt utseende till en 
kort och precis lista med riktlinjer? En analysmetod som författaren till denna 
rapport har tagit fram används för att identifiera vissa aspekter i en visuell 
identitet. Sedan återskapas en visuell identitet med nya objekt, baserade på 
markörerna.
Resultatet visar att när en visuell identitet definieras och bryts ner till några 
punkter finns det visuella likheter mellan olika objekt i ett spel. Det är dessa 
likheter som återfinns genom hela spelet, och när den likheten är identifierad 
kan man skapa nya objekt i med samma visuella identitet. En spelares 
spelupplevelse och inlevelse i ett spel blir bättre när den visuella identiteten är 
enhetlig.

Abstract
The purpose of this report is to find an effective way to find markers which 
define a visual identity. Is it possible to break down a visual identity into a short 
and precise list of guidelines? An analysis method the author of this report has 
created is used to identify some aspects in a visual identity. Then the visual 
identity is recreated with new objects, based on the markers.
The result show that when a visual identity is defined and broken down into a 
few points there are similarities between different types of objects. It's these 
similarities that are found throughout the whole game, and when that similarity 
is identified it's possible to create new objects with the same visual identity. A 
gamer's playing experience and immersion in a game will be better when the 
visual identity is cohesive.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

I följande punkter kommer bakgrund, syfte och avgränsningar förklaras.

1.2 Bakgrund/Beskrivning

Det har skrivits många guider med tips om hur man skriver ett bra Game Design 
Document, GDD. Ett GDD är bland de första dokument som skrivs i en 
spelproduktion, och innehåller information om bl.a. spelfunktioner, handlingen, 
och hur det ska se ut.1

I ett GDD finns det bl.a. information om den visuella identiteten, hur spelet ska se
ut. Denna rapport ämnar definiera visuell identitet på ett precist och kortfattat 
sätt, som skulle kunna vara till hjälp för att skapa nya objekt i önskad visuell 
identitet.

1.3 Frågeställning/Problembeskrivning

Kan man bryta ner ett spels visuella identitet till några få viktiga markörer och 
riktlinjer?
 

1.4 Syfte

Syftet med denna rapport är att utforska en metod för att hitta markörer som 
definierar en visuell identitet.

1.5 Avgränsningar

Rapporten behandlar hur visuell identitet skall kommuniceras entydig och inte 
hur andra processer och metoder inom spelutveckling genomförs.

1.6 Definitioner

Nedan är en lista över ord och termer med definitioner i bokstavsordning.

3D modeller
3D modeller representerar ett 3D objekt som använder en samling a punkter i 3D
rymden, som kopplas ihop av olika geometriska former som trianglar, linjer, 
böjda ytor, etc. 3D modeller används i 3D grafik.2
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”Art of” bok
Bok som ges ut i försäljning när ett spel är klart, och kan innehålla guider som 
användes i produktionen till hur världen i ett datorspel ser ut.

AI programmering
AI programmering används för att generera intelligenta beteenden i icke 
spelbara karaktärer.3

Art Direction
En Art Director har ansvar att se till att ett spelprojekts koncept förverkligas.4

Art Style Guide, Art Bible
Namn på det dokument som används för att kommunicera till de andra i 
projektet vad spelet ska se ut som, och hur man går till väga för att uppnå det.5

Game Design Document, GDD
Ett levande dokument som beskriver ett videospels design. Det skapas och 
redigeras av utvecklarna och används som en guide för visionen genom hela 
produktionen.6

Koncept
Huvudmålet med konceptarbetet är att förmedla en visuell representation av en 
design, idé eller känsla för användning i film, videospel, animation eller serier.7

Level of Detail, L.O.D
En strategi för optimering som hjälper 3D grafiska program, såsom videospel, att 
köra snabbare.8

Promotional art, Promo art
Promotional art är illustrationer som publiceras för att öka intresset för spelet.9

Spelmotor
Den programvara och miljö för utveckling som hanterar de tekniska uppgifter 
som genomförs i utvecklandet av ett spel.10

Textur
Termen ”textur” kan syfta på olika saker. I denna rapport används termen för att 
syfta på den ”grafiska huden” lagd på 3D objekt så att de ser ut att ha detaljer på 
ytan.11

UI, User Interface
Det refererar till metoderna och gränssnitten som en spelare använder för att 
interagera med ett spel.12
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2 Teori

Följande punkter handlar om teori kring Grafisk stil, GDD, Art Style Guides, och 
koncept bilder.  

2.1 Visuell identitet

För att kunna hantera ämnet visuell identitet behövs en förståelse om vad visuell 
identitet är, och hur och varför det influerar både spel och spelare.

Ett spel kan se ut hur som helst, utspela sig i rymden eller på en annan planet 
som inte alls ser ut som våran planet. Ett spel som har haft en målinriktad 
produktion och enhetlig art direction4 kan trots det få spelaren att känna sig som 
en del av världen genom inlevelse genom en spelkaraktär som interagerar med 
en handling, platser, kulturer och andra karaktärer.13

Men ett spel försöker ändå efterlikna vår verklighet genom att föra över vissa 
grundregler för hur våran riktiga värld fungerar. Surman skriver och menar det 
är regler såsom gravitation (som visas genom spelets egen fysikmotor10), 
evolutionär mångfald (djur, varelser och fiende-monster), och medvetenhet 
(simulering med AI programmering. Artificiell Intelligens.3)14

Dessa blir även nu grundreglerna för hur spelets värld fungerar. Det betyder att 
dessa element finns konsekvent i spelvärlden. I de fall då förändringar görs, är 
det förändrat konsekvent genom spelvärlden – enligt den logik som har 
etablerats.  Surman skriver ”... I propose that style provides a means of governing 
a fictional space that operates at the limits or beyond our ‘real world’ conception.
The emergent logic of the stylised fictional world provides a consistency 
reflective of the foundations that underpin the logic of our everyday 
experiences ...”14

Surman skriver ”... In a gameworld which is fantastical and surreal the gameplay, 
physics engine and aesthetic treatment of characters and environment all follow 
this implicit logic to create a consistent experience that (while radically different 
to our lived experience) ...”14 För att hålla en illusion av en värld krävs att den är 
enhetlig på alla sidor; att allt följer en konsekvent logik, även den visuella 
identiteten.

2.2 Visuell kommunikation

Visuell kommunikation är kommunikation via ett visuellt medium, och beskrivs 
som förmedlandet av idéer och information genom metoder som kan läsas eller 
bli sett.15 D.v.s. att för att förmedla det man önskar krävs det inte endast att visa 
ett objekt, utan det är stor vikt på hur man visar ett objekt. Förändringar i hur 
objekt visas på skärmen i ett videospel kan förändra ett tema, en känsla eller en 
mening.

Saker som kan influeras för att påverka hur objekt uppfattas är bl.a. linjer, form, 
färgton, färg, rörelse, och rytm.16
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2.3 Game Design Document, Art Style Guide

Ett av de mest nödvändiga dokumenten i en produktion av videospel är ett GDD, 
det beskriver den övergripande stilen, handlingen och spelfunktioner. Det är 
skrivet av huvud designerna, och är ett av de första dokumenten som skrivs i en 
produktion.1

Det finns många olika sätt att skriva ett GDD, och därför är det inte alltid samma 
kategorier och information som tas upp.1 Det är inte ovanligt att det skapas ett 
separat dokument för den visuella och grafiska identiteten. Två namn på det 
dokumentet är Art Style Guide, eller Art Bible.17

En Art Style Guides syfte är att specificera sig på det visuella, och förmedla till de 
som arbetar med grafiken hur det ska se ut. Det är ett verktyg för att sätta in de 
anställda i produktionen om vad som är det visuella målet.18

Karaktärer, objekt, omgivningar/miljö och referensbilder till dessa är ofta 
inkluderat i detta dokument.17

Liksom för ett GDD finns det olika sätt att organisera en Art Style Guide. Dess 
innehåll ser olika ut och kan innehålla olika punkter. De punkter som nämns 
nedan är tagna från ett förslag på en mall till en Art Style Guide.19

“Art style”, konst stil
Karaktärsdesign
Level of Detail (L.O.D, Detaljnivå)8

Kameraposition
Färgpalett
Atmosfär/miljö
User Interface (UI, användargränssnitt)12

Tekniska guidelinjer
Referenser
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2.4 Konceptbilder

Ett vanligt metod som används för att förmedla visuell identitet och känsla är 
concept art, konceptbilder. Det är inte ovanligt att de används i dokumentation 
som ett GDD eller Art Style Guide för att visa visionen av känslan och grafiken.

Konceptbilder består av förslag till utseenden och kan vara flera iterationer av 
samma sak. De versionerna som mest speglar visionen av vad som ska uppnås 
fortsätts att utvecklas.

Koncept bilder är till för att förmedla idéer, därav namnet ”koncept” bild. ”Tid är 
pengar. I vissa produktionsfaser måste konstnärerna arbeta så snabbt som 
möjligt. … Detta betyder snabbmålningar, övermålningar av 3D modeller och 
fotografier, montage av fotoelement, sketcher med pennor, linjemålningar istället 
för målningar...”9 Konceptbilders första funktion är inte att se snyggt ut, utan 
förmedla idéer och grafikens utseende. Det är de konceptbilderna som har 
arbetat fram det slutgiltiga utseendet.

I en spelproduktion är det bl.a. konceptbilder som man arbetar ifrån. Det är 
viktigt att kunna analysera och ta rätt och relevant information ifrån dem, för att 
snabbt hitta rätt visuell identitet.

2.4.1 Promotional art

Kallas ofta felaktigt för konceptbilder. Promotional art är gjord efter den visuella 
identiteten och karaktärer och miljöer har ett bestämt utseende. Det publiceras 
för att skapa intresse för spelet.9
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3 Metod

I följande punkter går jag igenom och förklarar tabellen som kommer användas 
för att analysera och identifiera markörer för en visuell identitet i ett videospel. 
Denna analysmetod kommer att bedöma specifika egenskaper för olika markörer.
Dessa markörer är baserade på visuell kommunikation.

3.1 Analysmetoden

Jag har tagit fram en tabell med olika kategorier och exempel på frågor om de 
egenskaper de kategorierna kan ha. Dessa kategorier och egenskaper lägger 
fokus på ett objekts visuella identitet, t.ex. detaljer och genomgående 
karaktärsdrag. Jag kommer använda denna tabell för att analysera objekt ur olika
spel.

Jag har valt att analysera objekt av samma typ, ifrån olika spel, för att lättare visa 
skillnaden i deras visuella identitet.
Markör Egenskaper, bedömningar, att fundera på
Typ av objekt Vad är det? Finns det fler av samma sort, och hur 

relaterar dem till varandra?
Linjer/Form/Siluett/Rytm Unik och iögonfallande eller vanlig siluett? Finns 

det linjer som leder blicken, är det någonting som 
är i fokus? Hur kan rytmen av linjer och former 
beskrivas, finns det någonting som är utmärkande?

Färgpalett Hur är färgen och färgtonerna fördelade? Starka 
eller bleka? Hur mycket kontrast? Matchar det med
andra objekt, miljön, eller annat element?

Material Vilket material används? Finns det speciella 
detaljer att notera, t.ex. smuts och skador?

Detaljer Finns det text, symboler eller viktiga markeringar?
Miljö Vilken miljö finns den i? Påverkar miljön hur 

objektet uppfattas? Hur?
Ljussättning Hur är ljuset, dag, natt, varmt, kallt, lampor, 

eldstad? Påverkar ljuset hur objektet uppfattas? 
Hur?

Kameravinkel På vilket sätt visas objektet i bild? Är det tydligt? 
Dolt? Tar det upp stor del av skärmen eller liten del
av skärmen? Är kameran rak, eller vriden? 
Påverkar kameran hur objektet uppfattas? Hur?

Jag kommer att använda mig av tabellen för att analysera den visuella identiteten 
av fyra olika spel. Jag kommer att analysera skärmdumpar av färdiga spel, och 
skapa nya objekt med samma visuella identitet som ett av spelen.

3.2 Metodkritik

Jag har inte analyserat saker ur andra kategorier (t.ex. miljö, ätbara objekt, 
fiender, fordon) och kan därför ej jämföra huruvida resultaten från de kategorier 
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jag har analyserat skiljer sig från de resultat jag skulle fått om fler kategorier 
hade analyserats i denna rapport.

Eftersom jag endast använder en metod för att analysera visuell identitet kan jag 
ej jämföra mellan olika metoder och ta fram för- och nackdelar. De andra 
metoderna skulle kunna vara olika Art Style Guides, eller endast konceptbilder.

I användandet av denna metod som jag använder krävs det att ett antal frågor 
ställs för varje objekt man önskar identifiera markörerna för dess visuella 
identitet. Det kan göra att denna metod att identifiera en visuell identitet upplevs
som upprepande.
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4 Resultat

I punkterna som följer visas resultaten, dvs. tabellen med kategorier till vänster, 
och mina egna iakttagelse angående dess visuella identitet till höger. Dessa 
iakttagelser är baserade på visuell kommunikation.

Sedan i diskussionen kommer resultaten från analyserna att jämföras, och sedan 
identifieras markörerna i spelens visuella identitet.

4.1 Analys av concept art 

I följande punkter analyseras skärmdumpar från följande spel:

Blackguards, Daedalic Entertainment

Alien Isolation, The Creative Assembly

Bioshock Infinite, Irrational Games

The Journey Down Chapter 2, SkyGoblin
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4.1.1 Blackguards, Daedalic Entertainment
Analys av vapen (Blackguards, Daedalic Entertainment)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Vapen. Svärdsklingor, yxor, stavar, pilbågar.
Linjer/Form/Siluett/Rytm Unika siluetter, tydliga former och kurvor. En- och 

tvåeggade blad. Böjningar och hack i svärdsklingor.
Färgpalett Svärdsklingor och yxor i grå toner, från mörk till 

ljus. Ej enfärgade, finns kontrasterande mörka 
områden.
Pilbågar och stavar gjorda i trämaterial, med 
tydliga mönster i kontrasterande toner.
Kanter och egg accentuerade med kontrast.

Material Metall, trä. Använt skick, inte skinande.
Detaljer Dekorativa ingraveringar av mönster i toner med 

kontrast på klingor eller stavar.
Miljö Främst i stridssituationer, slagfält, arenor, mörk 

skog. Platser vapen hör hemma.
Ljussättning Solljus, eldsken, från kallt blått till varmt rött ljus. 

Viss ljussättning framhäver vapnens färg och form 
från bakgrunden.

Kameravinkel En kameravinkel är rakt framifrån och man kan 
manipulera karaktären och snurra den, och se 
vapnen från flera vinklar.
En annan kameravinkel är ovanifrån, och används 
under stridssituationer. Vapnen är små i bild, men 
deras siluetter, toner och färger gör att de syns 
tydligt på håll.
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Analys av kläder (Blackguards, Daedalic Entertainment)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Kläder, rustningar.
Linjer/Form/Siluett/Rytm Unika siluetter, tydliga former. Kläder under 

rustning, logiska lager.  Lägre nivå kläder = lägre 
nivå av komplexitet. Huvudbonader tydliga 
siluetter för vy ovanför.

Färgpalett Grå metall och brunt läder för lägre nivåer. Tyg i 
enfärgat med randigt mönster. Gult och blått 
används som accenter.

Material Metall, läder, tyg.
Detaljer Dekorativa ingraveringar av mönster i 

kontrasterande ton på högre nivå kläder.
Miljö Främst i stridssituationer, slagfält, arenor, mörk 

skog.
Ljussättning Solljus, eldsken, från kallt blått till varmt rött ljus. 

Viss ljussättning framhäver, accenter, färg och form 
från bakgrunden.

Kameravinkel En kameravinkel är rakt framifrån och man kan 
manipulera karaktären och snurra den, och se 
kläder och rustning från flera vinklar.
En annan kameravinkel är ovanifrån, och används 
under stridssituationer. Karaktärerna är små i bild, 
men deras siluetter, toner och färger gör att de 
syns tydligt på håll.
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4.1.2 Alien Isolation, The Creative Assembly
Analys av vapen (Alien Isolation, The Creative Assembly)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Vapen, redskap.
Linjer/Form/Siluett/Rytm Kaosartade former, med saker och tuber ditsatta 

med tejp och liknande.
Färgpalett Dova färgtoner. Svart, vitt, gult, rött och blått är 

vanliga färger.
Material Plast, metall, glas, tejp.
Detaljer Etiketter och varningsetiketter på tuber, etiketter 

på flaskor, märkesnamn och symboler på verktyg.
Miljö Steril, kall rymdskeppsmiljö, mörka områden.
Ljussättning Ljus från taklampor, ljus från eld eller elektroniska 

apparater. Väldigt lite ljus och mycket skuggor.
Kameravinkel Objekten visas i nerkanten i förgrunden på 

skärmen då karaktären håller upp dem. Vanlig 
placering av vapen i videospel.
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Analys av kläder (Alien Isolation, The Creative Assembly)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Kläder, arbetsuniformer.
Linjer/Form/Siluett/Rytm Overaller med fickor på lår och bröst. Insydda 

knäskydd. Jackor (öppnad och stängd), tröjor och 
skjortor.

Färgpalett Dova, mörka färger. Kombinationer av grön, blått, 
orange och vit. Avvikande accentfärg.

Material Tyg. Ser använda ut och skrynkliga, men ej med 
lager av smuts.

Detaljer Märken på jackor, logotyper och 
personinformation på uniformer.

Miljö Steril, kall rymdskeppsmiljö, mörka områden.
Ljussättning Ljus från taklampor, ljus från eld eller elektroniska 

apparater. Väldigt lite ljus och mycket skuggor.
Kameravinkel Kläderna syns på andra karaktärer som 

spelarkaraktären ser i omgivningen. De döda 
karaktärerna ses som del av miljön.
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4.1.3 Bioshock Infinite, Irrational Games
Analys av vapen (Bioshock Infinite, Irrational Games)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Vapen, skjutvapen
Linjer/Form/Siluett/Rytm Siluetter inspirerade av vapen, med överdrivna 

former i magasin, sikte eller pipa.
Färgpalett Handtag av trä är mörkt bruna. Metallen är tonad i 

grått från svart till ljusgrå.
Kanter accentuerade med kontrasterande toner. 
Små, kantiga områden är mörka.

Material Metall, trä.
Detaljer Metallbitar kan ha dekoration i form av gravering 

eller smide i olikfärgad metall.
Miljö Klart, varmt utomhus. Miljön ger en kontrast mot 

vapnens våldsamhet.
Ljussättning Varmt solljus, tydliga solstrålar. Den blanka 

metallen reflekterar ljuset.
Kameravinkel Visas i nederkanten i förgrunden när karaktären 

håller i den. Man ser inte hela objektet. Vanlig 
placering av vapen i videospel.
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Analys av kläder (Bioshock Infinite, Irrational Games)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Kläder
Linjer/Form/Siluett/Rytm Tydliga siluetter. Kläder speglar status och roll. 

Vapenhölster, smycken och accessoarer mot tärda, 
enkla, opersonliga kläder.

Färgpalett Ljusa tydliga färger.
Material Tyg.
Detaljer Inte många logotyper eller personinformation, 

men emblem på vissa uniformer.
Miljö Klart, varmt utomhus.
Ljussättning Varmt solljus, tydliga solstrålar.
Kameravinkel Kläderna syns på andra karaktärer som 

spelarkaraktären ser i omgivningen.
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4.1.4 The Journey Down Chapter 2, SkyGoblin
I följande punkter analyseras karaktärer från ett färdigutvecklat spel, och skapas 
karaktärer i liknande stil baserat på svaren från analysmetoden.

Analys av karaktärer (The Journey Down Chapter 2, SkyGoblin)

Markör Egenskaper, bedömningar
Typ av objekt Karaktärer, kläder, stiliserade ansikten.
Linjer/Form/Siluett/Rytm Förenklade former, tydligt bildspråk. Simpla kläder.

Ansiktena är inspirerade av afrikanska masker.
Färgpalett Kläderna har har klara färger, ansikten och hud 

brun nyans. Enfärgade eller med simpla mönster.
Material Tyg, läder.
Detaljer Ingen text eller symboler på kläder. Ansikten har 

markeringar och märken i afrikansk stil, i svart 
eller vit färg eller kombination av dem.

Miljö Nattmiljö, stadsgata,  inomhus mörka platser.
Ljussättning Elektroniskt ljus, gatljus, eld.
Kameravinkel Kameran är låst i en position, och karaktären 

vandrar över skärmen. Karaktären tar upp stor 
eller lite del av skärmen beroende på hur han kan 
gå.
Kameran påverkar spelarens upplevelse, att hen 
kontrollerar en karaktär, inte är en karaktär.
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4.2 Återskapande av visuell identitet
Resultat av arbete baserat på analys av karaktärer (inklusive specifika tematiska 
parametrar givna av SkyGoblin.)

Jag har återskapat den visuella identiteten från det videospelet i punkten ovan 
(punkt 4.2.1). För att återskapa den identifierade jag dess visuella markörer och 
integrerade dem i de nya objekten. Markörer såsom ansiktenas inspiration från 
afrikanska masker, det tydliga utseendet och enfärgade klädesplagg.

Karaktärer WIP, SkyGoblin
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5 Diskussion

I följande punkter förs en diskussion om resultaten framtagna med 
analysmetoden.

I punkterna ovanför (punkt nr 4 och vidare) har jag använt en tabell med syfte att
användas för att analysera videospels visuella identitet, med målet att finna dess 
visuella markörer.

5.1 Resultatförklaring

Denna metod med en tabell med flera kategorier har använts för att definiera 
markörer. I och med att man har identifierat dessa markörer kan de återanvändas
som riktlinjer i en process för att skapa nya objekt med liknande visuell identitet.

Analysmodellen användes flera gånger i varje visuell identitet, uppdelat efter 
vilken typ av objekt som analyserades. Typ av objekt var: vapen och kläder.  

5.2 Nackdelar

Bäst vore det om man endast behövde göra denna analysmetod en gång och 
sedan har man riktlinjer för varje typ av objekt som ska byggas, textureras och 
läggas in i spelet. Metoden måste dock användas flera gånger beroende på hur 
många olika typer som finns.
Nackdelen med att analysera ett spel flera gånger är att det tar tid. Utöver det kan
viss information och detaljer missas som en mer utförlig Art Style Guide kan 
förklara.

5.3 Fördelar

Om man har tillgång till en lista över markörer att tänka på när man ska 
återskapa en specifik visuell identitet, kan det vara till hjälp att snabba på den 
processen.

5.4 Resultatanalys

När man har analyserat flera olika objekt av olika typer från samma spel och fått 
fram deras markörer, kan vissa markörer vara likadana, fast det är ett helt olika 
objekt, t.ex. en möbel och ett klädesplagg. Det är sådana markörer som har en 
stor del i ett spels visuella identitet, eftersom de är integrerade i många objekt. 
Det ger ett intryck av en enhetlig visuell identitet, och kan då lättare skapa 
inlevelse och intryck hos en spelare.

En visuell identitet kan bara förmedlas om allt visuellt i ett videospel är enhetligt,
att det följer vissa egna regler som har definierats för det spelet. Om dessa regler 
inte följs och rätt markörer inte används på ett av objekten har det objektet inte 
samma visuella identitet.
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I Blackguards blev både kläderna och vapnen mer avancerade och utsmyckade 
beroende på hur hög nivå de skulle representera. I Alien Isolation är kläderna 
vanliga arbetsuniformer, och de flesta vapnen vanliga arbetsverktyg eller vanliga 
objekt kombinerade till ett vapen. I Bioshock Infinite har vapen och kläder 
gemensamt att de har tydliga, om inte överdrivna former och silhuetter, och klart 
tydliga färger.

Saker som stämmer över med The Journey Down Chapter 2 och karaktärerna jag 
skapade är inspirationerna för ansiktena, och ett block-aktigt utseende i 
formerna.  Det är sådana likheter man kan upptäcka, och inkludera i andra typer, 
t.ex. miljö, byggnader, fordon etc.

Låt oss tänka oss att t.ex. ett vapen från Bioshock Infinite hamnade i Alien 
Isolation eller Blackguards. Annan tidsålder, annan genre, annan känsla försöker 
den väcka hos spelaren, på grund av hur de presenteras med visuell 
kommunikation. Det skulle märkas att det var någonting udda med det vapnet, 
även om man inte visste varför. Min mening är att det skulle förstöra inlevelsen 
och spelupplevelsen.

5.5 Frågeställning och syfte

Min fråga när jag påbörjade denna rapport var om det gick att bryta ner en 
grafisk stil till några få riktlinjer, med syfte att finna ett sätt att finna det som 
definierar en visuell identitet.

Analysmetoden jag satte ihop är utformad för att besvaras med korta, precisa 
svar. Genom att jämföra svaren kan man finna det som är likadant genom stora 
områden i ett spels visuella element, d.v.s. en definierande aspekt av dess visuella
identitet.

Jag föreslår att man använder denna metod tillsammans med andra metoder, 
referensbilder, concept art, eller med en art style guide för att visa en önskad 
visuell identitet.
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6 Slutsatser

Genom att identifiera ett videospels markörer för dess visuella identitet har man 
underlättat för att återskapa just den visuella identiteten. Markörer är 
återkommande karaktäristiska drag inom ett objekts olika visuella egenskaper, 
såsom linjer/form/siluett/rytm, färgpalett, material, detaljer, miljö, ljussättning 
och kameravinkel. Dessa markörer, återkommande karaktäristiska drag, som 
finns integrerade i flera olika objekt i samma spel, gör att ett videospel upplevs 
som enhetligt.

Markörerna är baserade på visuell kommunikation, en etablerad metod att 
förmedla information och idéer.  
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