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Karaktärsdesign till datorspel, om att skapa en samuraj och hans 2-årige son, med 
hjälp av Maya och Zbrush

David Ljungstedt

Sammanfattning

Denna uppsats handlar om hur jag arbetat med att ta fram två spelbara karaktärer, en så 
historiskt korrekt samuraj som möjligt och en 2-årig pojke, som skulle kunna vara hans 
son. Båda ska uppfylla kraven för nästa generations dataspel.

Jag har skrivit om arbetsprocessen, och om de svårigheter jag stött på. De flesta 
problemen har jag lyckats lösa, men några har jag valt att kringgå. 

Det finns också en reflekterande text, som tar upp det allmänna intresset just nu för 
japansk kultur och historia, och där jag bl a försöker förklara varför jag valt att skapa 
dessa två karaktärer.

Den frågeställning som jag anser mig ha fått svar på är vad det innebär att skapa två 
relativt olika karaktärer med hjälp av programmen Maya och ZBrush. Framför allt har 
jag blivit väl bekant med ZBrush, där jag utnyttjat möjligheten att göra textureringen i 
3D (polypainting), i stället för att på traditionellt sätt arbeta i 2D med Photoshop. 

Jag är nöjd med slutresultatet och hoppas att det kan inspirera andra, samtidigt som det 
finns en del att lära av de svårigheter jag stött på på vägen. 
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1 Inledning

Att jag väljer att göra mitt examensarbete inom området karaktärsdesign, kan bero 
på mitt intresse för människor, och att jag attraheras av den utmaning som det 
innebär att skapa dem 3-dimensionellt i datormiljö. 

Den spelfigur som jag helst ville skapa var en japansk krigare, en samuraj, men 
efter en dialog med min handledare kom vi fram till att det kanske skulle vara 
intressantare att också skapa ett barn, och försöka sätta dem i relation till varandra. 
Då såg jag dem strax framför mig båda två i en känsloladdad scen, med en 2-årig 
pojke på knä vid sin kanske döende far.

Från början hade jag tänkt att min uppsats skulle handla mycket om dessa 
spelfigurer, deras inbördes relation och förebilder i verkligheten. Tyvärr fick jag 
ägna mer tid än jag hade räknat med åt att lösa tekniska problem när jag skulle 
skapa mina karaktärer, något som det därför blev minst lika viktigt att skriva om.

1.1 Mål
Mitt val av ämne var inte helt självklart, och det kom att ändras under arbetets gång, 
men jag försökte hela tiden hålla mig kvar vid min första tanke, att en del av detta 
examensarbete skulle kunna användas som ”portfoliomaterial” (d v s ingå i den 
”portfölj” med arbetsprover, som man måste ha när man söker jobb).

Därför var det viktigt för mig att se till att jag använde en del av tiden till att 
förbereda mig för ”ett liv efter skolan”, genom att förbättra de kunskaper jag redan 
hade inom modellering, texturering, skapandet av ”normal map” (högupplöst 
modell), riggning och skinning (= transpose). Om man vill visa att man behärskar 
alla dessa områden, ligger det närmast till hands att pröva på karaktärsdesign.

Samtidigt är jag medveten om att de stora spelföretagen behöver många andra 
kompetenser, men lyckas jag visa att jag klarar de svåraste uppgifterna, nämligen 
att skapa karaktärer, hoppas jag att det också ska räcka som bevis på att jag klarar 
andra uppdrag som en modellerare kan få på ett företag.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet var att skapa två figurer, en samurajkrigare och hans 
son, och att göra det ”med tillräcklig spelbarhet och realism” inom den tid jag hade 
till mitt förfogande. Tyvärr har jag inte hittat någon officiell definition av begreppet 
spelbarhet, men när det kommer en sådan bör den säga något om max antal 
polygoner (se avsnitt 1.4 om avgränsningar) och förutsättningar för animeringen. 
När det gäller begreppet realism, redovisar jag en mindre litteraturstudie jag gjort 
(2.1) med tillhörande diskussion (avsnitt 5.1).

Samtidigt som huvudsyftet med examensarbetet varit att skapa två 3-dimensionella 
karaktärer i datormiljö, har jag funderat mycket över varför jag valt just en samuraj 
och ett 2-årigt barn som skulle kunna vara hans son. Därför hoppas jag att det 
framstår som naturligt att även redovisa en del av det jag lärt mig under arbetets 
gång om japansk kultur och historia, och att man idag diskuterar det japanska 
inflytandet på den s k västvärlden, inte minst på våra barn och ungdomar.
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1.3  Frågeställningar
Hur skapar man karaktärer till ett dataspel? Hur fungerar de verktyg som jag haft 
möjlighet att använda? Vad är skillnaden mellan en fullvuxen man och en 2-årig 
pojke? Hur skapar man en samurajkrigares utstyrsel? Kan jag uppnå tillräcklig 
realism utifrån mina begränsningar i tid och antal element, för att karaktärerna ska 
kunna användas även i andra sammanhang? Finns det någon bra definition på ordet 
realism, som jag kan använda för att avgöra om jag lyckats? Varför finns det idag 
över hela världen ett så stort intresse för japansk barn- och ungdomskultur och 
japanska hjältar?

 

1.4 Avgränsningar
Jag har försökt anpassa mina karaktärer för nästa generations spelkonsoler, t ex 
PlayStation 3 och XBox 360, och fått hjälp (se 7.4) att ställa upp följande 
kravspecifikation: 

Antal polygoner 
(månghörningar)

Antal pixlar (minsta 
grafiska element en bild 
kan ha) 
diffuse/normal/specular 
(2D-texturer)

Samurajens huvud 
och händer

Max 10000 1024 x 1024

1024 x 1024
Samurajens 
överkropp 1024 x 1024

Samurajens 
underkropp

Pojkens överkropp Max 6000 1024 x 1024

Pojkens underkropp 1024 x 1024

Detta visade sig också vara en lämplig detaljeringsgrad med tanke på den 
”datorkraft” jag hade tillgänglig vid skapandet av mina båda karaktärer. 

1.5 Disposition
De viktigaste frågorna har varit av allmän karaktär och finns samlade i avsnitt 1.3. 
Under arbetets gång har andra frågor och problem uppkommit. Många har varit av 
teknisk karaktär och redovisas bl a under rubrikerna 2.2 Bakgrund, Teknik och 
4.3.1 Problem med modellering. Jag har försökt besvara de estetiska och 
kontextualiserande frågorna i avsnitten 2.1, 2.3, 4.1, 5.1 och 5.3. I avsnitten 5 och 6 
kommer jag tillbaka till frågorna från avsnitt 1.3.
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2 Bakgrund

2.1 Estetik
Eftersom ett viktigt mått på hur man lyckats, när man i datormiljö skapar karaktärer 
och bildkompositioner, är hur realistiskt resultatet blir, har jag funderat mycket över 
vad jag själv menar med realism, och om det finns någon bra definition av detta 
begrepp inom bildkonsten. 

I boken ”Målarkonstens historia” (Krauβe 1998) finns förutom definitionen ”en 
exakt avbildning av verkligheten” (s. 123), också ett fördjupande resonemang kring 
två av realismens stilriktningar. Först och främst avhandlas naturalismen under 
perioden 1840-1880, som var en reaktion mot romantikens betoning av fantasin och 
den konstnärligt skapade världen. Författaren betonar att strävan efter en realistisk 
avbildning långt ifrån var ny. I själva verket hade det ju varit målares och 
bildhuggares mål genom hela konsthistorien, från renässansen och framåt (Krauβe 
1998, s. 64-65). Nästa liknande period inträffade 1965-1975 då flera konstnärer 
eftersträvade fotorealism och försökte fånga omgivningen exakt som en kamera, 
genom att bl a kopiera fotografier via en diaprojektor på en linneduk (Krauβe 1998, 
s. 115 och 117). 

Även om det förmodligen inte kommer att betraktas som en tredje period inom 
konsthistorien, kan det vara intressant att notera att det idag finns många skickliga 
3D-grafiker och animatörer som jobbar för filmindustrin, och där skapar karaktärer, 
miljöer och olika specialeffekter, som nästan inte går att skilja från dem som filmats 
på traditionellt sätt. 

Jag försöker i likhet med dem ”göra ett bra hantverk” och är inte ute efter att hitta 
någon egen stil när jag skapar mina båda karaktärer, ännu mindre att försöka 
kopiera någon annans. 

I så fall skulle det ha legat närmast till hands att skapa samurajen och hans son i den 
stil som kommit att dominera den japanska populärkulturen under snart ett 
halvsekel. Begreppet ”manga” tillkom f ö redan på 1800-talet, enligt författarna till 
boken ”Drawing great manga – a complete guide” (Elvin & Felder 2005, s. 186), 
och kännetecknas bl a av ansikten där ögonen förstorats, samtidigt som näsa och 
mun nästan försvunnit (Elvin & Felder 2005, s. 32). Inom den tecknade filmen 
heter motsvarande begrepp ”anime” (Elvin & Felder 2005, s. 186-187). 

2.2 Teknik
Vilka tekniska problem ställdes jag inför och hur löste jag dem? Var det några som 
jag inte lyckades lösa? Många problem kunde direkt hänföras till de program, som 
jag använde mig av, främst ZBrush och Maya, och de redovisas under huvudrubrik 
Arbetsprocessen, avsnitt 4. En annan fråga som jag tidigt ställde mig var hur mina 
båda verk skulle presenteras, för att visa att de uppfyllde de tekniska krav som jag 
fått hjälp att ställa upp.
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2.3 Kontext
Sedan tiden närmast efter andra världskriget pågår något som av främst debattörer 
på vänsterkanten brukar kallas för ”kulturimperialism”. Västerländska ideal, främst 
de nordamerikanska, sprids via film, TV, dataspel och serietidningar till unga 
människor i hela världen.

Samtidigt börjar man nu uppmärksamma hur nya generationer utsätts för den 
östasiatiska kulturen, speciellt den japanska, där man använder sig av i stort sett 
samma medier. 

Jag kan inte låta bli att tänka på hur jag själv under mina första levnadsår i Peru 
påverkades av den barn- och ungdomskultur som kom från andra sidan av Stilla 
Havet. Jag tror att jag hann se minst lika många kampsportfilmer på bio och anime-
serier på peruansk TV, som jag såg Disney-filmer och TV-serier producerade i 
USA och Europa, innan jag flyttade till Sverige 1983 med mina bröder och 
adoptivföräldrar. 

Här i Europa verkar det som om det japanska inflytandet på barnen är ett nytt 
”problem”, när det sker genom företeelser som Pokémon och Lego Exo-Force. De 
svenska debattörerna och journalisterna Maria Küchen och Lotta Olsson, menar i 
sina artiklar ”Tro inte på den här bilden” i ”Existera #4 2007” respektive ”En 
blodig historia” i ”Dagens Nyheter den 15 januari 2008” att samurajerna, ”de goda 
krigarna”, kan ha ett farligt inflytande på barn som växer upp idag. Maria Küchen 
går längst i sin kritik, och varnar för att blanda ihop krigarkonst med andlighet, 
eftersom samurajen ju ska vara vältränad inom båda områdena. Lotta Olsson 
skriver i sin artikel att ungdomen idag har för många valmöjligheter, och att de 
därför kan bli lockade av samurajkulturen, ”där reglerna var enkla och 
konsekvenserna tydliga”. Båda författarna gör i sina artiklar en koppling till dagens 
religiösa fanatiker, och jämför samurajen med s k självmordsbombare. 

Det är intressant att notera att den amerikanska författare, Annie Manion, vars 
forskning ligger till grund för de svenska debattörernas påståenden, har en mer 
sansad och positiv inställning till ”samurajkulturens” inflytande på det 
västerländska samhället. Hon skriver bl a i sin artikel “Global Samurai” i Japan 
Railway & Transport Review No. 45 (2007): ”Samurai, rather than being an exotic, 
impenetrable other, are perhaps now something akin to knights in armour or 
cowboys, which vaguely embody a sense of their cultural origins, but have also 
come to represent universal ideals such as chivalry, independence or courage.” 
Vidare skriver hon att: “Samurai are cool because they are different and they have 
slowly become an idealization that other cultures long to be”, samt “with Japan no 
longer a menacing threat, consumption of their popular culture no longer constitutes 
a betrayal or a threat to local identities”.
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3 Metod

3.1 Arbetsflöde (workflow)
Mitt sätt att arbeta skiljer sig inte på något avgörande sätt från vad som blivit 
standard inom branschen. Här är ett exempel från AMC Studios, ”creating a next 
generation character”, som jag försökt följa [1]: 

När konceptskisserna är klara sker modelleringen, och därefter görs textureringen 
med UV-mapping och texturbakning. En mer detaljerad beskrivning av 
arbetsprocessen följer i nästa avsnitt. Under rubrik 4.4.4 Polypainting visar jag att 
jag hittat ett alternativ till Photoshop som också fungerar.

  

Concept 
Art

Pre-high Model using 
Maya

High Poly Model 
using ZBrush 
(normal map)

Low-Game Mesh + 
UV using Maya

Final Textured Model using 
Photoshop and ZBrush
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4 Arbetsprocessen

4.1 Förberedelser
Jag började med att leta efter material på Internet och på bibliotek, där jag hittade 
några böcker om samurajer. Det mest användbara bildmaterialet fanns i ”Samurai – 
an illustrated history” (Kure 2001) medan ett annat bildverk ”The way of the 
Samurai” (Storry 1978) hade de bästa texterna. Genom en artikel i Dagens Nyheter 
den 15 januari, se avsnitt 2.3 Kontext, kom jag också i kontakt med den 
kulturdebatt som pågår om samurajen som förebild för dagens ungdom. 

Tyvärr räckte tiden inte till att försöka leta rätt på och spela några dataspel som 
utspelas i samurajmiljö, annars finns det ju titlar som Samurai Shodown Anthology 
[2], Samurai Warriors [3], och Samurai Warriors: Katana [4]. (Se fig. 1, 2, 3 och 4).

       
fig.1. Samurai Shodown Anthology                                                            

fig. 2. Samurai Warriors
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fig. 3. Samurai Warriors

fig. 4. Samurai Warriors: Katana

Däremot såg jag om den mest kända filmen ”The Last Samurai” med Tom Cruise. 

Det viktigaste i inledningsskedet var alltså att samla ihop så mycket bildmaterial 
som möjligt, helst riktiga fotografier från museer. Jag hade väntat mig att finna mer 
på Internet, men hade svårt att komma in på japanska hemsidor, eftersom de flesta 
saknade engelsk text. De samurajdräkter som fanns på museer var inte tillräckligt 
detaljerade, och det var svårt att avgöra hur autentiska de samurajdräkter var, som 
avbildades hos dem som sålde nytillverkade sådana.

Senare insåg jag att gamla japanska träsnitt också kunde ge en sann bild av 
verkligheten. Jag hittade detaljerade skisser som visade hur många olika lager med 
klädesplagg som ingick i en riktig samurajdräkt, se ”Samurai - an illustrated 
history” (Kure 2001, s. 36-37). I ”The way of the Samurai” (Storry 1978, s. 50), 
fanns en uppgift om att en samurajdräkt består av minst 23 delar, och jag tänkte 
först skapa alla dessa, och sedan ge spelaren möjlighet att köpa till dem till sin 
samuraj under spelets gång. Ganska snart insåg jag att det inte gick att ha med mer 
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än de nödvändigaste yttre klädesplaggen, om jag skulle kunna hålla mig inom de 
begränsningar som vi satt upp för ”en spelbar karaktär”.  

Förberedelserna för att skapa pojken inleddes relativt sent i arbetsprocessen, 
eftersom jag började med honom när jag var klar med modelleringen av samurajen, 
och skulle börja med den högupplösta modellen. Bland de böcker och bilder jag 
redan hade samlat på mig, fanns även några som visade japanska barn och hur de 
kunde vara klädda på samurajernas tid. Jag märkte att jag behövde bättre bilder på 
ett barns anatomi, och fick min 2-årige son att ställa upp som fotomodell. 

4.2 Konceptualisering
Eftersom jag inte gjorde examensarbetet i ett företag, fick jag vara min egen art 
director, där jag bl a plockade delar till samurajdräkten från flera olika bilder. Jag 
gjorde inga skisser, utan använde mig enbart av de fotografier eller inskannade 
bilder jag hade till mitt förfogande. Dessa bilder hade jag på min högra bildskärm, 
samtidigt som jag skapade karaktärerna på min vänstra.

Beträffande speldesignen har jag följt jag de regler, som funnits så länge som jag 
haft kontakt med dataspelsbranschen (c:a 8 år), och exempelvis gjort tre 
”edgeloopar” runt lederna. (”Edgeloops” har till uppgift att isolera och definiera 
viktiga fysiska egenskaper, och gör det möjligt att lägga till detaljer och forma 
element som ger karaktärerna personlighet, realistisk form och naturliga rörelser, 
enligt [5].)

För att hålla nere antalet element bestämde jag mig för att inte göra fötterna så 
detaljerade att karaktärerna skulle kunna visa sig barfota eller bära sandaler. 
Fötterna har bara så många leder som behövs för att figurerna ska kunna röra sig 
naturligt.

4.3 Modellering
Eftersom jag tidigare hade erfarenhet av att använda Autodesk Maya 8.5, var det 
naturligt för mig att börja bygga upp den lågupplösta modellen i det programmet. 
Jag började med att från ”nätet” ta in en referensbild på den blivande samurajen, 
som tyvärr inte finns kvar där längre. Å andra sidan finns ingen anledning att 
redovisa just denna bild, eftersom jag sedan dess hittat många andra bilder av 
japaner som jag kunnat använda mig av, förutom fotografier på mig själv. För att 
skapa alla kroppsdelar använde jag mig av polygoncylindrar och kuber, som jag 
sammanfogade till en primitiv kropp. Denna kunde jag sedan bearbeta genom att 
dela vissa ytor i mindre delar. Hela tiden såg jag till att kroppsdelarna fick rätt 
storlek, genom att jämföra med en bild på skärmen bredvid, som visade mannens 
proportioner vid olika åldrar [6]. 

Sedan fortsatte jag med de lösa delar som rustningen bestod av. De bilder jag 
använde mig av fanns bl a på s. 6 och s. 51 i ”The way of the Samurai” (Storry 
1978), s. 29 och s. 139 i ”Samurai - an illustrated history” (Kure 2001) och s. 9 i 
”Samuraj - Krigarens väg” (Louis & Ito 2007). Även här använde jag 
polygoncylindrar och kuber men också torus och fyrhörningar, s k ”planes”. 

För den högupplösta modellen valde jag att använda programmet ZBrush 3.0, som 
är bättre anpassat än Maya för detta ändamål. Tack vare att man nästan kan arbeta i 
realtid i ZBrush, kan man fokusera mer på den artistiska processen. Det är här jag 
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arbetat vidare med de detaljer som ska finnas i ”normal-mappen”, se avsnitt 4.4.2 
Texturbakning. 

4.3.1 Problem med modellering
När jag sedan väl kommit igång med att skapa mina karaktärer, fick jag använda en 
stor del av tiden till felsökning och testning. Här är några exempel på sådant, som 
försenade mitt arbete, men som också gav mig nyttiga erfarenheter:

Då ”meshen” består av många delar, en traditionell ”mesh” består av minst 23 
delar, är det svårt att veta hur många polygoner som ska läggas på detaljer och hur 
många detaljer som ska tas upp i texturen. När det gäller rustningsdetaljerna valde 
jag att ge dem många polygoner för att försäkra mig om att få med de detaljer jag 
ville ha med. När jag märkte att jag överskred mitt max antal polygoner i 
kravspecifikationen, fick jag förenkla (se fig. 5) de delar som jag ansåg inte 
behövde vara så detaljerade. Jag har heller inte hört att det skulle finnas några 
generella regler i branschen för vilka detaljer som kan skalas ned.

fig. 5. Lågt antal polygoner.

Innan jag övergick till ZBrush kontrollerade jag med Maya-kommandot ”cleanup” 
om ”meshen” hade några fel. Bland annat kunde jag söka efter polygoner som hade 
för många ”vertes” (hörnpunkter). Det tog tid att hitta alla och att åtgärda vad som 
var fel. En femhörning kunde jag dela upp i en fyrhörning och en triangel, eller jag 
kunde föra ihop två hörnpunkter så att det blev en fyrhörning. Ibland hjälpte inget 
av detta, vilket medförde att jag måste göra en helt ny ”mesh” på den delen.

Jag upptäckte sent att många polygoner hade felvända normaler. De ska peka utåt 
och inte inåt, för att det inte ska bli fel vid renderingen. Det fick jag åtgärda genom 
att markera polygonerna en och en, och använda kommandot ”reverse”. (Se fig. 6 
och 7).
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fig.6. Felvända normaler.

fig. 7. Rättvända normaler.

Att dela upp ”meshen” i ”UV-koordinater” var svårt. Jag fick inte den slutliga 
kravspecifikationen för texturerna, förrän jag var nästan färdig med hela ”meshen”. 
Då bestämde jag mig för att dela samurajens ”mesh” i tre delar, huvudet + 
händerna, resten av överkroppen och underkroppen. När jag bestämt vilka delar 
som skulle ha samma textur, kom jag på att man kunde lägga symmetriska delar 
som vänster och höger arm över varandra, för att på så sätt spara utrymme i ”UV-
mappen”, se avsnitt 4.4.1. 

Det tog lång tid att ”UV-mappa” så många delar. Därför måste man ordentligt tänka 
igenom vilka delar man vill ska ha stor texturplats. Sedan tog det lång tid att lägga 
allting tillrätta, och utnyttja utrymmet i själva ”UV-mappen”, alltså i x- och y-led.
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Ett annat problem var hur man tar in en ”mesh” med flera ”UV-mappar” i ZBrush. 
Två verktyg man använder då är ”subtools” och ”polygroups”. ”Subtools” ger 
möjligheten att dela upp en ”mesh” som är hel i olika delar, där man kan jobba med 
var och en utan att de påverkar varandra. Detta gör att man får bättre kontroll vid 
skulpterandet i ZBrush. ”Polygroups” innebär ett annat sätt att dela upp ”meshen” 
och skapa separata ”selection areas”, och på så sätt behålla ”meshen” oförändrad. 

För att kunna arbeta med höga polygonantal och för att ha tillräcklig kontroll, så att 
man kan skulptera ”meshen” i ZBrush, måste man ha en mängd ”subtools” [7]. Om 
man inte har ”subtools”, så får hela ”meshen” inte tillräckligt många polygoner för 
att man ska kunna förse den med de detaljer som den ska ha. Sedan kan man dela in 
den i ytterligare ”polygroups” [8]. Detta görs för att kunna kontrollera vilka 
områden man kan skulptera, utan att påverka oönskade delar. Om jag t ex enbart 
vill arbeta med axelpartiet, utan att röra skydden för underarmarna, så är det bra att 
ha ”polygroups”.

Ytterligare ett problem var att ”meshen” ”exploderade” när jag gjorde ”subdivide” i 
ZBrush [9] och [10], se också fig.8.

fig. 8. Rätt ”subdivide” och ”exploderad” mesh

Problemet brukar ligga i att den .obj-fil man tar in för andra gången inte ligger på 
samma ställe i ”Maya-världen”. Man tar in den två gånger därför att ”grund-
meshen” blir komprimerad när man gör en eller flera ”subdivides”. Genom att ta 
in .obj-filen en gång till, får man tillbaka lite av grundvolymen, se fig. 9. Man gör 
detta för att ”normal-mapen” sedan ska visas korrekt på ”grund-meshen”. Jag fick 
avstå från detta steg, för jag kunde inte hitta felet trots olika försök.

När ”grund-meshen” var färdig, var min tanke att jag skulle använda karaktärerna i 
en scen. För detta skulle jag använda mig av ”Transpose-verktyget” i Zbrush. Med 
detta ska man kunna forma olika ställningar som en karaktär ska ha. Tyvärr visade 
sig ”Transpose” inte vara så enkelt att använda som man kunde tro av de texter jag 
läst och de demonstrationsfilmer jag sett [11]. Först och främst var det svårt att 
kontrollera kommandot, och det var svårt att få med sig de kroppsdelar som inte var 
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sammansatta med grundkroppen (över 80 st). Detta var ett hinder som jag inte hade 
räknat med, när jag som avslutning hade tänkt göra en bildkomposition med mina 
båda karaktärer.

fig. 9. Komprimerad ”mesh”

4.4 Texturering
Detta avsnitt behandlar dels hur jag hade planerat att arbeta på traditionellt sätt, och 
för övrigt också kommit en bit på väg (avsnitt 4.4.1-3), dels hur jag provade en ny 
väg att gå, med verktyget ”polypainting” i ZBrush (avsnitt 4.4.4 och 4.4.5). Detta 
visade sig vara den effektivaste vägen, som också gjorde att jag kunde avsluta mitt 
arbete inom rimlig tid.

4.4.1 UV-mapping
Detta steg är nödvändigt för att man ska kunna applicera ”diffuse map”, ”normal 
map” och ”specular map”. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att man tar 3D-
objektet och försöker veckla ut det på en 2-dimensionell yta. Denna 2D-textur 
sparas och tas in i Photoshop för att avsluta textureringen. I Autodesk Maya 8.5 
finns det bra verktyg för detta förfarande. Det finns ett bra ”plug-in” som 
underlättar detta mödosamma arbete, men jag valde att fortsätta jobba med det 
traditionella arbetsflödet (avsnitt 3.1), av den anledningen att dessa ”plug-ins” ännu 
inte är helt tillförlitliga och heller inte gör allt jobb åt användaren. Grundprinciperna 
för hur man går tillväga visas bra under ”Maya help” i programmet Maya. 

4.4.2 Texturbakning
För att kunna ”baka ut” 2D-texturerna ”normal map” och ”ambient occlusion” har 
Maya 8.5 verktyg även för detta förfarande. ”Normal map” används för att ”lura” 
betraktaren att det finns mer djup- och höjddetaljer än som är fallet [12].

Med ”ambient occlusion” kan man enkelt säga att man tar ”högpolygonmodellen” 
tillsammans med ”lågpolygonmodellen” in i Maya. Där ”bakar” man in ljusa och 
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mörka partier som bildas av detaljer på en 2D-textur. Denna läggs sedan över 
färgtexturen. Man kan också säga att ”ambient occlusion” används för att ge 
”diffuse-texturen” skuggor, vilket gör att man sparar mycket tid [13]. Mer 
information om hur man gör finns också i ”Maya help”. 

4.4.3 Färgtexturer (diffuse map och specular map)
”UV-map”, ”normal map” och ”ambient occlusion” läggs i olika lager i Photoshop. 
Dessa steg är till god hjälp vid skapandet av ”diffuse map”, och man ser exakt var 
man ska applicera färg [14]. När färgtexturen är färdig, kan man enkelt i Photoshop 
ta fram ”specular map”. Det görs enklast med kommandot ”desaturate”, som gör 
bilden svartvit. Denna metod används för att ”styra” var man t ex vill ha en 
glänsande yta, och det är de vita partierna som får ytan att glänsa.

4.4.4 Polypainting
Min första tanke var att jag skulle gå till väga på traditionellt sätt, alltså använda 
Photoshop, och när jag närmade mig slutet av examensarbetet, kunde jag börja 
”testbaka” texturerna för ”normal map” och ”ambient occlusion”. Tyvärr sa mig 
min erfarenhet av att tidigare ha arbetat i Photoshop, att jag inte skulle hinna med 
detta inom rimlig tid. Tidsbristen gjorde att jag valde att prova på något, som jag 
aldrig använt tidigare.

I ZBrush finns det ett verktyg som heter ”Polypainting”. Som framgår av namnet 
innebär det helt enkelt att man målar direkt på polygonerna i en 3D-värld. Allt görs 
i realtid. 

En viktig anledning till att jag ville prova detta arbetssätt var att jag tidigare i år läst 
intervjuer om att ”polypainting” användes bland annat inom filmvärlden, se [15] 
och [16].

Att hoppa över de steg jag ovan nämnt, och att heller inte använda ett tredje 
program (Photoshop) kan låta som en enkel väg att gå, men den som testat något 
nytt vet att det alltid tar en viss tid innan man vant sig vid nya verktyg. 

4.4.5 Problem med polypainting
Det första problem jag stötte på var att ZBrush inte tolkar färger på samma sätt som 
ett vanligt program som Photoshop. Trots att jag använde mig av samma RGB-
värden (där RGB står för red, green, blue) så skiljde det en del. Det innebar att det 
var svårt att hitta de färger jag ville använda mig av i Zbrush. Se bild som visar hur 
stor skillnaden mellan ZBrush (t v) och Photoshop (t h) kan vara trots samma RGB-
värden. (Se fig. 10).
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fig. 10. RGB värde: 234, 36, 36

Ett annat problem som jag stötte på var, att själva programmet ZBrush hade en del 
”buggar” inom just detta område. De verktyg som jag använde mig mest av var 
”brush” och ”alpha”. ”Brush” var helt enkelt min ”pensel”. Det jag ändrade mest 
var mina ”alphor”, som är en svart och vit bild som utgör själva spetsen på 
”penseln”. ZBrush hade en benägenhet att byta ut den ”alpha” jag ritade med, och 
jag fick på så sätt oönskade effekter. 

Ett stort problem var att programmet ibland inte ville måla de färger som jag hade 
tänkt mig, oavsett färg, och på detta problem hittade jag ingen lösning. Men trots 
alla svårigheter jag stötte på, ångrar jag inte att jag valde att använda mig av 
”polypainting”.
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5 Verket diskuteras
(Se även bildbilagan)

5.1 Estetisk diskussion
Genom att skapa två så olika karaktärer som möjligt, har jag inte bara velat visa 
min bredd som 3D artist. Tanken var också att spänningen mellan den vuxne och 2-
åringen, som i och för sig också skulle kunna vara samma person vid två olika 
tidpunkter, skulle bidra till att göra verket intressant, även om det inte blev den 
komposition med en knäböjande pojke vid en liggande samuraj, som jag från början 
hade tänkt göra. 

För att kunna kopiera verkligheten så nära som möjligt, har jag bara haft tillgång till 
en verklig förebild när det gäller barnets kropp. För att göra barnets och samurajens 
kläder samt samurajens kropp har jag haft ett antal bilder och generella 3D-
modeller att utgå ifrån, och här har utmaningen bestått i att försöka använda allt på 
ett så trovärdigt och övertygande sätt som möjligt. För att nå ett realistiskt 
slutresultat är därför varje steg på vägen lika viktigt. Först och främst måste de båda 
figurernas kroppar ha så riktiga proportioner som möjligt, något som jag redan 
skrivit om i avsnitt 4.3. Under arbetets gång blev jag också medveten om hur svårt 
det kan vara att åstadkomma vad ögat uppfattar som realistiska proportioner mellan 
t ex huvud och kropp. Sedan jag lagt ut min samurajkrigare på ZBrushs hemsida för 
att få veta vad andra användare tyckte om resultatet, var det några som ansåg att 
huvudet var för litet i förhållande till kroppen. Jag kunde ha svarat dem att det var 
ett resultat av noggranna studier, eller att de kanske lät sig luras av att håret var 
kortklippt, samtidigt som kroppen var täckt av en ganska tjock rustning. I stället 
valde jag att ta till mig deras kritik och göra huvudet några procent större. Hade jag 
varit manga-tecknare hade f ö min frihet att välja huvudets storlek i förhållande till 
kroppen varit betydligt större, se ”Drawing great manga – a complete guide” (Elvin 
& Felder 2005, s. 32).

Nästa steg har varit att uppnå tillräcklig detaljrikedom med de begränsningar i antal 
element, som jag satt upp, se avsnitt 1.4. Jag har försökt tänka på att alltför många 
detaljer inom vissa partier kan ha motsatt effekt och verka direkt störande. 
Betraktaren ser först och främst ansiktet med ögonen som det viktigaste partiet och 
därefter händerna. Eftersom en samurajdräkt kan bestå av väldigt många delar med 
många små och olika detaljer, kan det därför bli nödvändigt att göra vissa 
förenklingar för att helhetsintrycket ska bli bra. Det ska synas att det finns en 
människa innanför all utstyrsel, även om en samurajdräkt i första hand skall skydda 
vid och användas i strid. Därmed har den också till uppgift att skrämma 
motståndaren, eller att åtminstone göra honom osäker på var inne i dräkten de olika 
kroppsdelarna befinner sig. 

När jag nu analyserar slutresultatet, ser jag att jag nog inte levt exakt som jag lärt, 
eftersom jag har fått med i stort sett varje stygn i de båda karaktärernas kläder och 
även försett dem med svartvitrutiga flätade snören. Andra detaljer, som jag också 
lagt ner mycket arbete på är broderierna på deras kläder. Till såväl samurajen som 
den lilla pojken har jag använt mig av körsbärsblom, eftersom det är en symbol för 
livets flyktighet, se ”Spegelbilder av det forna Japan” (Warburton 1994, s. 84).
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En svårighet med alla traditionellt japanska kläder, inte minst pojkens kimono, är 
att de innehåller mycket tyg, och att få detta att vecka sig på ett naturligt sätt är en 
svårighet som många konstnärer genom tiderna har brottats med. 

När man samtidigt skapar en mycket ung och en medelålders människa, blir man 
också medveten om att det inte bara är proportionerna på de båda figurerna som 
skiljer dem åt. Även färgerna måste anpassas, t ex ögonvitorna som på den 2-årige 
pojken har en nyans av blått, medan de på samurajen blivit något rödsprängda.

Hur realistiskt slutresultatet blir beror också mycket på hur det ser ut när de båda 
figurerna ska börja röra sig i en spelmiljö. Jag vet i alla fall att jag lagt en bra grund 
för animatörernas och ljussättarnas arbete, genom att följa de regler som gäller 
inom branschen.

Sedan överlåter jag gärna till andra att avgöra vilka estetiska kvaliteter mina båda 
figurer har. 

5.2 Teknisk diskussion
Under arbetsprocessen har jag också jämfört med hur andra 3D-grafiker presenterat 
sina karaktärer, och hur de visat hur de löst de tekniska problemen. Som framgår av 
flera bilder i verket, har jag valt den startposition som just nu är ”branschstandard” 
för en spelfigur. För 4-5 år sedan skulle figuren ha helt utsträckta och raka armar 
med händerna i höjd med axlarna. Idag är det fortfarande raka armar som gäller, 
men de är riktade snett nedåt i c:a 45 grader, för att minska veckbildning på axlar 
och i armhålor, när överarmarna rör sig inom sitt normala område. Jag kan tänka 
mig att om ytterligare några år är inte armarna längre raka. Även armbågsleden har 
kanske då en vinkel, och ett värde mellan 90 och 135 grader skulle vara bättre än 
dagens 180 grader när man börjar animeringen.

Vidare kan man fråga sig varför man inte använder ”polypainting” mer inom 
dataspelsvärlden. Ta t ex det nya spelet ”Prince of Persia” [17] som är helt och 
hållet gjort med handmålade texturer, vilket är ovanligt nu för tiden. Det har med 
stor sannolikhet målats med några av de helt 2-dimensionella program som finns på 
marknaden. I stället kunde man ha gjort detta i programmet ZBrush. Eftersom man 
målar i realtid och direkt på den ”mesh” man tar in i programmet, så borde det vara 
minst lika effektivt som att t ex använda sig av Photoshop.

5.3 Kontextualiserande diskussion
Jag har redan i den estetiska (5.1) och i den tekniska (5.2) diskussionen nämnt den 
relation som finns mellan de båda figurerna. Samtidigt har min samuraj och min 
pojke också en relation till liknande figurer inom barn- och ungdomskulturen, så 
som jag har beskrivit den i min kontextualiserande bakgrundsdiskussion (2.3). 

Däremot tror jag inte att jag tagit något djupare intryck av eller försökt kopiera 
några av de samurajer eller barn, som finns i dagens eller gårdagens dataspel, men 
precis som när det gäller den estetiska diskussionen har jag kanske inte tillräcklig 
distans till mitt verk för att kunna avgöra detta.

I den debatt som förts på tidningarnas kultursidor (se 2.3) har jag svårt att dela 
Maria Küchens och Lotta Olsons oro, och ser främst de positiva sidorna av att man 
redan som barn får upptäcka hur man tänker och lever i olika kulturer. 
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Eftersom jag själv är småbarnsförälder, har jag speciellt tagit till mig det som 
Thomas Warburton skriver på s. 40 i ”Spegelbilder av det forna Japan” 
(Warburton 1994): ”Tvärtemot vad man skulle kunna tro om det i många avseenden 
rigorösa japanska samhället är barnen privilegierade i fråga om frihet, pojkar såväl 
som flickor (men pojkarna nog lite mera), ända upp i sjuårsåldern. Det var något 
som redan ett par av de tidigaste europeiska resenärerna i Japan, Thunberg på 1770-
talet och von Siebold på 1820-talet, lade märke till. Det förvånade dessa germanska 
män att aga inte förekom, och sällan ens tillrättavisningar av allvarligare slag. Med 
små barn skulle man kela och ha tålamod.”

Mot denna bild av hur det kunde vara att växa upp i det forna Japan kan ställas vad 
två andra författare, Monica Braw och Juhani Lompolo skriver på s. 70 i sin bok 
”Samurajerna, deras historia och ideal” (Braw & Lompolo 2006): ”Mod är en 
egenskap som samurajen uppövades i redan från späd ålder. Det innefattade också 
att uthärda. Ett sätt att öva upp dessa egenskaper var att placera den lille 
samurajsonen ensam på en begravningsplats om natten eller i ett hus där det sades 
spöka. Pojken måste också klara av att närvara vid en avrättning, som ofta skedde 
genom halshuggning. Därefter kunde han skickas iväg om natten till samma 
avrättningsplats för att lämna ett märke på det avhuggna huvudet som bevis för att 
han verkligen varit där. Uthållighet uppfostrades samurajpojkarna tillgenom att de 
emellanåt fick svälta. De skickades också barfota till skolan även när snön låg djup. 
Intressant är, att sådana uppfostringsmetoder till en del lever kvar i dagens Japan.”

Det är därför ingen överdrift att påstå, att den som lär sig mer om Japan och dess 
historia också får mycket att fundera över, när man jämför med det land man själv 
lever i, vare sig det landet heter Peru, Sverige eller USA.
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6 Slutsats 
En nyttig lärdom, som så här i efterhand kanske inte var så överraskande, har varit 
att all modellering tar lång tid. Om man inte gått noggrant och systematiskt tillväga, 
så brukar det avslöjas senare. Jag lärde mig också mycket om texturering och 
hoppas att mina erfarenheter av ZBrush ska inspirera andra att prova på det 
programmet också, speciellt när de ”buggar” jag upptäckt rättats till.

Jag känner att jag gjort ett gott hantverk, som tål en närmare granskning om jag 
använder karaktärerna till min ”portfolio”, när jag söker jobb. Dessutom vet jag att 
både samurajen och den lilla pojken har mycket gemensamt med mig och min son 
och hoppas att även de ska kunna följas åt i framtiden. 
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http://www.pixologic.com/docs/index.php/transpose den 9 maj 2008 

[12] Normal Map:

http://www.bencloward.com/tutorials_normal_maps1.shtml den 9 maj 2008

[13] Ambient Occlusion:

http://en.wikipedia.org/wiki/ambient_occlusion den 9 maj 2008

[14] Diffuse Map:

http://www.3dtotal.com/team/tutorials/leafproject/leaf_4.asp den 9 maj 2008

[15] Underworld evolution:

http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=3452&page=3 den 23 aug 
2008

[16] Beowulf and Grendel:

http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4336&page=3 den 23 aug 
2008

[17] Prince of Persia:

http://uplay.uk.ubi.com/channel.php?c=10 den 23 aug 2008

7.4 Övrigt:

Goda råd från Jhony Ljungstedt, fram till sommaren 2008 verksam som ”character 
artist” på Pandemic Studios i Brisbane, Australien. Han hjälpte mig bl a att ställa 
upp en teknisk kravspecifikation för de båda karaktärerna, se rubrik 1.4 
Avgränsningar
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