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Abstrakt
Det här kandidatarbetet undersöker en grafikers arbete i en mindre produktion. Målet är att ge en
bättre förståelse inom det grafiska hantverket. För att undersöka problemområdet väljer vi att
tillämpa deltagande aktionsforskning och sätta den i en kontext till en spelproduktion. I texten
kommer det att presenteras tre praktiska exempel som behandlar problematiska situationer för
3D-grafiker. Undersökningen beskriver hur personliga uttryck växer fram när svåra situationer
tvingar en till att utforska sitt hantverk.

Nyckelord: Icke-destruktiv, polygon, 3D modell, modulär, konceptbilder, konceptgrafiker

Abstract
This bachelor thesis examines a graphic designer's work in a smaller production. The objective is
to provide a better understanding of the graphical craft . To examine the problem area we choose
to implement participatory action research and put it in a context to a game production . In the
text will present three practical examples showing problematic situations for 3D artists.
The study describes how personal expressions emerge when difficult situations compels one to
explore their craft.

Keywords : Non-destructive , polygon , 3D object, modular, concept art, concept artist
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1.Bakgrund
Spelindustrin idag blommar och ekonomiskt växer den alltmer. Det är många som utbildar sig till
spelutvecklare och inriktar sig 3D grafik. I Sverige sökte 8746 personer till spelhögskolor år
2015 varav 927 blev antagna. En dramatisk ökning från förra årets 5566 sökande.

Utvecklingsgrupper som behövs för att utveckla mainstream-spelen idag blir allt större när det
kommer till budget, utrustning och manskap i och med att spelen blir alltmer komplexa att
producera. År 2010 var det 1183 personer som jobbade med spelutveckling och bara tre år senare
var motsvarande siffra 2534 (SVT, 2015). Manskapet som eftersöks till projekten blir alltmer
specialiserade inom specifika fält som exempelvis nätverkskodare, karaktärsmodellerare,
animatörer med mera. Vanligtvis är det krav på att man har flera års erfarenhet för
hantverksrollerna. Dessa titlar utvecklas av studios kan variera mellan femtio upp till tusen
anställda och backas vanligtvis upp av ett spelförlag som finansierar projekten. Samtidigt har en
annan sida av spelindustrin under de senare åren blommat upp, indiescenen. Till skillnad från de
stora företagen är indieföretag oftast mindre företag som utgörs utav några få individer. Målet
med en indieproduktion är kanske inte alltid kommersiell framgång, utan en vilja att uttrycka
något, fri från restriktioner som tillkommer när målet är att tjäna pengar. Detta innebär att spelen
som släpps ibland är nischade då de inte nödvändigtvis följer mainstream. För många nya
oerfarna spelutvecklare är indieutveckling ett sätt att skaffa sig erfarenhet på. Vi som skriver är
oerfarna spelgrafiker som precis har avslutat tre års studier och ämnar att börja jobba inom
spelbranschen. Likt många andra oprövade grafiker kan det finnas en oro i vad den grafiska
professionen egentligen innebär, speciellt när den sätts i en kontext av en spelproduktion.

För att ta reda på detta väljer vi att försätta oss i en spelproduktion i ett mindre team och använda
oss av aktionsforskning för att klargöra det spelgrafiska yrket. Enligt oss själva är det grafiska
arbetet komplext och i de flesta fall behöver sättas i ett sammanhang för att kunna granskas anser
vi att denna forskningsmetodik passar undersökningen utmärkt.
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Action research is used in real situations, rather than in contrived, experimental studies, since
its primary focus is on solving real problems. It can, however, be used by social scientists for
preliminary or pilot research, especially when the situation is too ambiguous to frame a precise
research question. (Rory O’Brien, 1998)

1.1 Gestaltning
Spelet som vi väljer att gestalta är ett turordningsbaserat strategispel som utspelar sig i en fiktiv
fantasy medeltid där vi lånar estetik från antika Persien. Vi tar inspiration från spelen Darkest
Dungeon (Red Hook Studios 2014) och XCom: Enemy Unknown (Firaxis Games 2012).

X-COM Enemy Unknown (Firaxis Games, 2012)

Darkest Dungeon (Red Hook Studios, 2014)
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(Vänster Tomb of Khalid Nabi. Höger Persepolis City)

Produktionsgruppen består av två designers och två spelgrafiker. Spelet har ett för stort omfång
för att bli färdigt under det halvår vi har till vårt förfogande. Så därför är målet att producera en
vertical slice som ska gestalta den slutgiltiga produkten av spelet.

I följande stycken kommer vi att introducera oss själva så att läsaren ska kunna förstå vart vi är i
vår profession:

Jag heter Simon och studerar på Blekinge Tekniska Högskola. Jag är grafiker och använder 3D
som ett medium för att uttrycka mig. När jag arbetar är det resultatet som står i fokus och därför
brukar jag ta den mest familjära vägen dit. Detta har resulterat i ett litet programförråd och jag
tenderar att arbeta med få verktyg. Jag har ännu inte hittat mitt fokusområde och ser mig själv
som en 3D generalist.

Jag heter Michael Tran och i skrivande stund har jag studerat det digitala grafiska hantverket i
cirka 3,5 år. Det började som en hobby under gymnasiet, något som sedan togs vidare till
högskolan, Blekinge Tekniska Högskola genom en spelutvecklingsutbildning. Under
utbildningens gång har 3D varit fokusområdet vilket har lett till att 2D kunskaperna har fått lida.
I gengäld har 3D kunskaperna expanderats väldigt brett i mån om att jag förstår mig på de flesta
tänkbara program som involverar en 3D-grafiker. Detta resulterar i att arbetssättet blir mer på en
5

teknisk nivå snarare än en artistisk nivå. Styrkan i mitt hantverk ligger i min varierande kunskap
om de tekniska verktygen vilket gör att jag passar in i rollen av en teknisk grafiker. I skrivande
stund aspirerar jag att bli en 3D-miljögrafiker.

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att skapa en förståelse för en grafikers roll och ansvar i en
mindre produktion och att ge uppslag till vad en grafiker bör vara medveten om i en mindre
produktion. Målet med detta arbete är att göra det grafiska hantverket mer begripligt. Denna text
riktar sig mot dem som har tänkt att börja eller nyss har börjat skapa grafik.

1.3 Frågeställning
Hur kan aktionsforskning synliggöra relevanta delar i en grafikers arbete?

1.4 Tidigare & aktuell forskning
I The Craftsman, skriven av Richard Sennett (2008) professor inom sociologi, beskriver Sennett
sitt perspektiv på hantverk och dess kopplingar till arbete och etiska värderingar. Sennet menar
att ett gott hantverk innefattar att utveckla färdigheter och att fokusera på arbetet snarare än på
sig själv. I boken utforskar Sennett en hantverkares arbete från förr och nu, och identifierar de
gemensamma knutpunkterna. Begreppet hantverkare antyder om en livsstil som har minskat
sedan det industriella samhällets tillkomst. Sennett menar att hantverksbegreppet rör sig långt
utanför gränserna av kroppsarbete och berör till exempelvis datorprogrammerare, läkare, musiker
och kockar.

Vi kommer att använda oss av The Craftsman som en lins för att analysera vårt resultat genom
och kommer därför huvudsakligen ta stöd av boken under diskussionsdelen i denna text.

När vi bestämt oss för att utforska det grafiska hantverket sökte vi information om essentiella
färdigheter för grafiker. Efter att ha kompilerat olika förslag från boken Imagine (Leo Sandberg,
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2009) och internet valde vi de mest återkommande och relevanta . Dessa var traditionella grafiska
kunskaper som komposition, färglära, perspektiv, färgvalörer och ljussättning. Färdigheterna var
något som vi under arbetets gång trodde skulle vara kärnan i arbetet och det med dessa
förväntningar angrep vi produktionen. Under arbetets gång uppenbarade sig däremot helt nya
områden som för oss kändes betydligt mer intressanta. Bilaga 2 är en samling av traditionella
grafiska färdigheter som är viktiga för den grafiska utveckling, men det är inte dessa vi väljer att
undersöka i denna uppsats.

2. Metod
2.1 Undersökningsmetod
2.1.1 Aktionsforskning
Aktionsforskning är en undersökningsmetod som involverar praktik, utvärdering och reflektion
baserad på insamlad data från det praktiska arbetet. Forskningen är deltagande och utgörs av flera
individer med samma syfte och denna deltagande aspekt gör forskningen kontextuell. Detta
innebär att resultatet potentiellt kan bli svårt att applicera i andra fall på grund av hur annorlunda
förutsättningarna är för mottagaren av resultatet. Däremot ger aktionsforskningen chansen att
överbrygga teori med praktik och resulterar i att deltagarna inte bara ökar sin färdighet, utan även
sin förståelse för ämnet. Informationsinsamlingen inom aktionsforskning sker under det praktiska
steget och reflektionen av detta görs av deltagarna och kan således ha en subjektiv prägel. (Rory
O’Brien, 1998)

2.1.2 Vad innefattar aktionsforskning?
Aktionsforskning är en iterativ process som innefattar planering, utförande, observation,
reflektion samt planering inför nästa iteration. Genom iterationsprocessen arbetar man mot en
bättre förståelse om undersökningsområdet.
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2.1.3 Hur använder vi aktionsforskning som metod?
Aktionsforskning är vår undersökningsmetod som vi valt att integrera i produktionen. I början av
vår process är produktionen viktig för den senare kommer vara nödvändig när vi gör vår
undersökning. Vi kommer att skriva loggbok, spela in diskussioner och fotografera .
Dokumentationen ska användas som material för examensarbetet.

Vi skiljer på en lyckad produktion och en lyckad gestaltning. Vi måste nödvändigtvis inte lyckas
med gestaltningen för att få en bra undersökning. Vi anser att en produktion där vi arbetat för lite
är det som kan skada undersökningen. En produktion som ger material är det vi strävar efter.
Med dokumentationen och produktionstiden kommer vi att i bagaget bära reflektionsmaterial,
processkunskap och en professionsförståelse.

2.1.4 Analysmetod
För att göra oss medvetna om vilka reflektioner som är betydelsefulla under gruppdiskussionerna
använder vi oss av metoden Peter Emsheimer (2005) presenterar i sin bok Den svårfångade
reflektionen. Emsheimer avhandlar en reflektionsmetod som han kallar ”Delarna och deras
förhållande till helheten”. Metoden handlar om hur delar av en uppfattning relaterar till helheten
av sagda uppfattning. Hur helheter inte kan bli tydliga utan de delar som bygger dem och vice
versa. Hur en helhetsbild kan ändras när man tittar närmare på delarna samt hur en del kan ändra
helhetsuppfattningen.

Emsheimer uppmanar i sin förklaring att under diskussion fundera på om man pratar om en del
eller helhet. Han förklarar sin metod som ”Om man börjat i delen och byggt upp en förståelse
utifrån denna så bör man lägga denna förståelse av delen på helheten”.

Detta är oerhört relevant för oss då vi har tidigare arbetat med 3D och vi har många förutfattade
meningar om hur det grafiska hantverket ser ut idag. Vi kommer under arbetet att betrakta de
delar vi arbetar med förhoppning att kunna se ämnet på ett nytt vis. Under diskussioner vill vi att
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de delar vi tittar på ska tillföras till helheten och att helheten formar nya funderingar så att vidare
diskussion kan föras.

Craftsman av Rickard Sennet (2008) är den litteratur vi kommer att titta mest genom.
Boken handlar om hantverk och livsstilen som hör därtill och även vart den är på väg idag.
Vi ämnar att använda den som en lins för att analysera vårt resultat som vi får ut av
aktionsforskning.

2.2 Produktionsmetoder
2.2.1 Produktionsplanering
Vi jobbar under aktionsforskningen med två designers. Deras roll är att programmera och skriva
designdokument. I gruppen saknas en persons kunskap att teckna konceptbilder, en
konceptgrafiker.
En av konceptgrafikerns uppgifter är att ena produktiongruppens visuella estetiska vision.
Resultatet som de producerar är konceptbilder och är vanligast 2D-ritningar men kan även göras i
3D som beskriver komposition, ljus, form med mera. Dessa resultat använder en 3D-grafiker sig
sedan av för att skapa objekt och karaktärer som matchar konceptbilder. Genom att följa en
central referenspunkt kan man jobba med 3D utan att tänka på om estetiken av resultatet kommer
att passa in i den övergripande estetiken. I många fall fungerar även konceptbilder som ritningar
för en 3D-grafiker. (Leo Sandberg, 2009)

Vi 3D grafiker kommer inte att fokusera på att teckna konceptbilder då vi inte har de tekniska
kunskaperna eller avsikt att utvecklas inom 2D i detta skede. Resultatet av bristande kunskaper
leder till att vi inte kan jobba tillräckligt effektivt när man förhåller sig till tiden som det tar att
göra konceptbilderna. Däremot har vi en tillräckligt utvecklad teoretisk kunskap i
konceptualisering för att kunna skapa en intressant estetik, men det kommer bli problematiskt för
oss att visualisera den genom konceptbilder. Ett verktyg för att få ut den grafiska visionen till
övriga gruppmedlemmar är moodboards1. Moodboards behöver inte tecknas av oss då vi istället
1

Kollage av bilder som presenterar en estetik
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kan använda vårt grafiska omdöme till bildgranskning. Vi kommer därför att använda oss av
denna metod för att förmedla den grafiska visionen till övriga gruppmedlemmar som inte jobbar
med grafik. Moodboardens syfte för oss är att ersätta konceptbilder och de kommer att markera
viktiga punkter som färg, form, detaljnivåer och antal objekt. (Leo Sandberg, 2009)

2.2.1.1 Agilt
Agil mjukvaroutveckling är en samling av mjukvaroutvecklingsmetoder som främjar adaptiv
planering, utveckling, tidig leverans, förbättring och något som gynnar snabba och flexibla svar
på handlingar. Ett agilt arbetssätt är iterativt genom korta och små delmål som man färdigställer
under en period. Resultatet analyseras och används sedan som underlag inför nästa iterativa
period där nya nya mål sätts upp. (Colin B., 2014)

Agil metodik (Screenmedia)

Den agila arbetsfilosofin är perfekt för oss i och med avsaknaden av en konceptgrafiker.
Utvecklingsmetoden tillåter oss att påbörja arbetet tidigare och fångar innerstående arbete som en
naturlig del av processen. Detta agila arbetssätt tillåter oss att behandla estetiken på ett sätt där vi
kan utmana oss oss själva som hantverkare och även produktionen. Den agila modellen påminner
om arbetsmetodiken för aktionsforskningen vilket gör att dessa två kan fungera i symbios med
varandra. Aktionsforskning kräver reflektion och en agil arbetsfilosofi tillåter oss att ta steg
tillbaka för att tillämpa reflektioner på arbetet.
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En annan vanlig utvecklingsmetod är vattenfallsmetoden som till skillnad från den agila metoden
är en linjär metod som består av en planeringsfas, utförandefas och en resultatsfas. Vi räknade
bort denna metod på grund av dess oförlåtenhet för misstag och utan konceptbilder som annars
hade agerat som ett slags säkerhetsnät är denna metod helt enkelt för riskabel för att användas.
(Colin B., 2014)

2.2.1.2 Modularitet
Vi insåg tidigt att bristen av en konceptgrafiker skulle skapa visuella estetiska problem i
produktionen. Att ha så stora ramar att jobba inom kan göra det svårt att orientera sig i och att
pricka rätt kan likna en trial-and-error process. En metod som vi kommer att tillämpa för att på
bästa sätt kringgå eller reducera effekten av misstag som vi gör är ett mer modulärt arbetssätt.
Det innebär att vi kommer att försöka forma vårt arbetssätt så att man kan hoppa fram och
tillbaka under en process utan att förlora något. Man behöver med andra ord inte vara helt för att
går vidare till nästa steg, och möjligheten att backa finns utan att man riskerar att förlora arbete.
En sådan process brukar även kallas för ett icke-destruktivt arbetssätt. Detta är naturligtvis ett
idealt modulärt arbetssätt men från erfarenhet vet vi att man inte riktigt kan uppnå en fullskalig
modularitet där varje steg på vägen kan ändras oberoende av varandra.

Kitbashing2 är ett exempel på hur vi i vårt hantverk utövar modularitet där man återanvänder
gamla objekt för att skapa något nytt. Processen är semi-modulär. Skapar man objekt som är
anpassade för kitbashing kan man så småningom producera komplexa modeller under en relativt
kort tid. Ett exempel på detta kan vara om man tidigare har gjort flera individuella tegelstenar.
Dessa kan då användas för att skapa olika tegelväggar på en mycket kortare tid än om man hade
gjort allting från grunden. Under produktionens gång kommer vi att försöka skapa så mycket som
möjligt med avseende på att objekten ska kunna kitbashas. Detta satte kraven på att objekten
behövde se generiska ut i förhållande till spelmiljöns estetik men samtidigt intressanta nog för att
fungera individuellt. Detta koncept är användbart för allt från miljöer till karaktärer där man
bland annat kan bestämma vissa arketyper och genom att endast arbeta med dessa arketyper kan

2

Återanvändandet av objekt för att skapa något nytt
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man återanvända modeller, riggningskelett och animationer med minimala justeringar när man
vill skapa nya objekt. (Stephen Hauer, 2014)

2.2.1.3 Feedback
Under aktionsforskningen kommer det att läggas ett stort fokus på feedback. Detta huvudsakligen
eftersom vårt arbetssätt utan konceptgrafiker följer trial-and-error metodik när det gäller både det
estetiska tillvägagångssätten vilket uppmanar till frekventa konversationer. I det estetiska ingår
formgivning, färglära och detaljnivå. Under metodikdiskussioner kommer vi att försöka
effektivisera sättet vi jobbar på och saker som tas upp i diskussioner handlar då om hur mycket
nytt individen måste lära sig samt sannolikheten för att metoden fungerar.

När det gäller de mer tekniska aspekterna av produktionen låter vi våra mjukvaror ge
huvudfeedbacken. Genom våra modelleringsprogram, bakningsprogram, skulpteringsprogram
och spelmotorn kommer vi att få en konkret och direkt teknisk feedback. Spelmotorn som ger
den slutgiltiga feedbacken kommer tala om för oss hur väl implementerat vårt hantverk är, både
tekniskt genom detaljerad information och estetiskt genom visualisering. Eftersom spelmotorn är
slutdestinationen för allting som skapas behöver vi förhålla oss efter dess principer som kan
variera markant från spelmotor till spelmotor. Det är därför extra viktigt att ha en god förståelse
för hur en spelmotor fungerar innan man börjar skapa och implementera 3D objekt i den.
Informationen brukar finnas i dokumentationer som utvecklaren till spelmotorn publicerar. Detta
innebär att arbetssätten förändras från spelmotor till spelmotor och ännu mer när ett
generationshopp uppstår då nya tekniska principer blir möjligt tack vare bättre
beräkningskapacitet. Ett exempel på detta är hoppet mellan Unreal Engine 3 till Unreal Engine 4
där materialrenderingssystem byttes ut från legacy-shaders till Physically-based-rendering, en
arbetsprocess som tidigare varit approximativ till något som istället strävar efter att vara fysiskt
korrekt.
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2.3 Tekniska metoder
2.3.1 Traditionellt arbetssätt
Ett traditionellt arbetsflöde för att skapa ett 3D-objekt brukar vara att skapa en bas modell,
skulptera, omtopologisera, UVW-unwrappa och slutligen texturera.
Skapandet av bas modellen är en utblockningsfas3 av geometri, något som kan jämföras med
uppsättning av balkar och pelare för ett hus. Geometrin bör fånga föremålets silhuett så nära som
möjligt, oftast är det en bra praktik att försöka sträva mot att ha alla polygoner fyrsidiga.
Vanligast sker denna process i en 3D-modellerings program som 3ds Max eller Maya och
resultatet man får ut kallas bland annat för en bas modell.

Bas modell ~20 polygoner

I nästa steg, skulptering definierar man geometrins detaljer. Processen kan jämföras med
lerskulptering där man graverar in detaljer i geometrin. För att kunna uppnå dessa detaljer måste
man öka upplösningen på modellen och genom att man tidigare har använt sig av fyrkanter kan
varje polygon divideras med fyra tills man uppnår önskad upplösning. Resultatet kallas för en
högupplöst modell.

3

Motsvarigheten till att skissa i 3D
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Högupplöst modell ~2 miljoner polygoner

Eftersom alla polygoner som används i skulpteringsprocessen inte kan användas i ett spel på
grund av prestandalimitationer behöver man decimera4 geometrin till något mer hanterbart för
spelmotorn. Processen för detta kallas för omtopologisering vilket liknar utblockningsfasen
väldigt mycket, fast denna gång projicerar geometrin direkt från den högupplösta modellens yta.
Här sker en balans mellan att hålla det så prestandaeffektivt som möjligt samtidigt som man
lyckas fånga alla silhuettdetaljer från den högupplösta modellen. Resultatet kallas för en
lågupplöst modell eller en omtopologiserad modell.

Lågupplöst modell ~1200 polygoner

4

Reducera polygoner på ett 3D-objekt
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När processen är avklarad UVW-unwrappar man den lågupplösta modellen. Det innebär att man
försöker klippa upp den lågupplösta modellen och lägga den platt mot en yta så att man därefter
kan texturera den.

UVW-karta

Textureringsfasen kan ske på många olika sätt men något som alltid görs i början av denna
process är att man bakar ut diverse olika modell-konformerade texturer där man projicerar
detaljerna från den högupplösta modellen till lågupplösta modellen. Detta får den mycket lägre
upplösta modellen att se ut som att den är lika detaljrik som den högre upplösta.

Lågupplöst modell texturerad med detaljer från den högupplösa modellen
15

3. Resultat
Under produktionen skapades många objekt och vi har valt att se på processerna för dessa
hantverk som vårt resultat. Vi valde ut tre distinkta processer: skapandet av en tunna, en klubba
och ett monster. Dessa processer rymmer hela vårt projekt men skiljer sig samtidigt från varandra
i utförandet. Resultatet är tänkt som en processbeskrivning ur vilket vi väljer att dra slutsatser
senare i diskussionen.

3.1 Trätunna
När utförandet och resultatet av tunnan planerades uppstod frågor kring detaljnivå, estetik och
tillvägagångssätt. Detta skulle sätta prägel på det grafiska utseendet för resten av spelet vilket
gjorde det viktigt att tunnan var lätt att iterera på för att kunna förhandsgranska de olika
kombinerade visuella estetiker.

Till en början gjordes tunnan enligt ett traditionellt sätt. Objektet skulpterades först i en
högupplöst modell där en lågupplöst modell sedan skapades genom en
omtopologiseringsprocess. Detaljerna från den högupplösta projicerades sedan ned till den
lågupplösta genom en normal-map. Problematiken med detta arbetssätt var att det var destruktivt.
Processen var linjär vilket betyder att varje del i processen är beroende av den föregående, vilket
leder till att det blir problematiskt att göra ändringar tidigare i processen utan att förstöra det som
redan gjorts.

Efter den första iterationen diskuterades den allmänna estetiken för tunnan. Bland annat bestämde
vi antalet brädor som tunnan skulle bestå av samt bredden på järnbanden och deras antal. För att
skapa dessa olika varianter var vi tvungna att göra allting från grunden för varje iteration och vi
kom fram till att detta arbetssätt inte alls var lämpade sig för projektet.

Vi började istället vända blickarna mot andra metoder och diskuterade flera potentiella
tillvägagångssätt. Vi bestämde oss för att prototypa ett nytt arbetssätt genom mjukvaran
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Substance Designer. Programmet är ett nodbaserat programmeringsprogram där man kopplar
olika noder som motsvarar variabler och funktioner i ett linjärt flöde som tillsammans kan
generera ett material beroende på hur det används. Styrkan i programmet är att man när som helst
kan justera värdena på noderna vilket gör programmet till ett icke-destruktivt program. Genom
mycket experimenterande lyckades vi till slut skapa ett procedurellt material5 som kunde
generera alla de olika varierande egenskaperna av en tunna som vi efterfrågade. Genom detta fick
vi otaliga varianter typer av tunnor vilket sparade mycket tid.

Designer 5 tillät oss göra ändringar under alla delar av skapandet med en precision av detaljnivå
ner till egenskaperna på tunnans träfiber. När vi jobbade i en så mikroskopisk nivå var det viktigt
att bryta ned ett material till dess minsta synliga beståndsdelar för att producera ett så autentiskt
material som möjligt. Egenskaper som detta innefattade var bland annat färginformation,
materialets ojämnhet och reflektion. Detta kontrasterar alltså mot Sennets påstående om att det
digitala arbetssättet förbiser de fundamentala hantverkarkunskaperna som man får när man gör
saker analogt.

Tre iterationer i Substance Designer 5

5

Material som genereras baserat på algoritmer som skaparen definierar
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3.2 Spikklubba
Det första vapnet som gjordes till spelet var en spikklubba. Vi började på ett traditionellt sätt med
en bas modell som skapades i modelleringsprogrammet Blender. Designen hade ett krav, vapnet
skulle upplevas som ett autentiskt medeltida vapen.

Arbetet i Blender på objektets bas modellen var kort och målfokuserat och slutresultatet var nära.
Men när vi påbörjade skulpteringsprocessen ändrades designen drastiskt. Detta var en
kombination av att bas modellen restriktioner försvann när polygon-antalet ökades och att vi inte
hade någon tydlig visuell ledning. Det vi trodde var slutresultatet visade sig ha större potential
och vi behövde bara fortsätta att utforska möjligheterna som skulpterings-verktyget gav oss för
att se vart processen skulle sluta.
Vi vill kalla detta för ett organiskt arbete, med friare manipulation av polygoner och inga
konceptbilder kan designen av ett objekt ändras med processen. Så småningom slutade den
iterativa processen i att vapnet gick från metall till sten och slutade i ett vapen av rent ben.

När handtaget på vapnet skapades bestämde vi oss för att det skulle vara av läder. Detta passade
bra till benmaterialet. Lädret var mer problematiskt än organsiskt och gick inte igenom några
visuella förändringar. Detta var för att vår kunskap om läder inte var lika bred som metall,sten
och ben. Till skillnad från lädret hade vi arbetat med dessa tre tidigare. Detta fick oss att fundera
kring vikten av materialkännedom i det som arbetas på. När vi inte behövde reflektera om till
exempel metall materialet var korrekt gestaltat kunde vi fortsätta att utforska istället för att
fokusera på vad som var rätt och fel. Lädret blev istället en tidskrävande process i
materialförståelse och kopiering.

Spikklubbans tredje iteration
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3.3 Fågelmonster
En av spelets många varelser skulle vara ett fågelmonster. Fågeln hade fyra krav, att påminna om
en gam, att den skulle kunna flyga, hålla i ett vapen och animeras. Arbetet började med
informationsinsamling och referensstudier och resultatet av detta blev att monstret skulle stå på
två ben, bipedalt, ha två armar med vingarna separat placerade ovanför axlarna.

Det största utmaningen med monstret var att den skulle hålla i vapen och animeras. För att skapa
ett objekt som ska animeras behövdes en idé på vilka egenskaper objektet behöver. Vi
skulpterade en fågelklo som grund och såg att den inte kunde hålla i vapen. Så vi gick tillbaka till
referensstudier och kom fram till att klon behövde låna anatomi från en mänsklig hand. Position
på leder och muskler blev samma som en mänsklig hand med en utsida av en fågelklo. Detta
uppfyllde kravet att klon skulle hålla i vapen.

Monsterdelar

När huvudet på monstret skapades följde vi referensfoton. Arbetet skiljde sig från klon då
huvudet inte hade några krav utöver att likna en gam. Huvudet var viktigt för det satte tonen på
monstrets personlighet. Vi använde oss av Guillermo del Toro som stöd för monstrets
karaktärsdrag. Guillermo säger att det är viktigt en varelse upplevs grundad i miljön den befinner
sig i. I vårt fall var monstret intelligent men ociviliserad. Därför passade en gams naturliga
uttryck in på personligheten.
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4.Diskussion
Under förproduktionen trodde vi att arbetet skulle vara inriktat på de tekniska principerna av det
grafiska hantverket. Med den förväntningen tog vi oss an vi produktionen, men under arbetets
gång visade det sig att helt andra, enligt oss mer intressanta områden, såsom modularitet, grafisk
förståelse, personligt hantverk fått fokus istället. I nedanstående diskussion kommer vi att belysa
våra upptäckter och använda oss av resultatet för att exemplifiera.

Vi har under förloppet av aktionsforskningen tittat på vår undersökning som en arbetsprocess. Vi
tycker att undersökningen och produktionen fungerade väl tillsammans.

4.1 Planering
Donald A. Schöns begrepp Praktisk rationalitet säger att idealet för en praktiker är att alltid ha en
bästa lösning på en uppgift (Molander, 1996). Men det är alltid inte så verkligheten ser ut och att
praktikern därför måste utöva det Schön kallar ”reflection-in-action” och lita på sin erfarenhet.
Detta är för oss praktiken att i en skapandeprocess reflektera för att undvika problem. Vi ser en
koppling till Bengt Molanders (1996) tankar om att man ska planera så att man utmanar sig,
annars missar man en chans att utvecklas. Vi vet att med vår oerfarenhet kommer oplanerade
problem att uppstå och de är dessa som kan hindra produktionens planerade mål.

När vi planerade detta spelprojekt var det bara fokus på projektets gångbarhet, vi behandlade inte
personlig utveckling. Om vi hade planerat hinder och gjort en riskanalys för oss själva kunde vi
under arbetet reflekterat över dessa på ett mer medvetet vis, istället möttes vi av många
oplanerade hinder och behövde istället fokusera på att lösa dessa till produktionens fördel.
De risker som uppstår utanför riskanalysen kan skapa problem för produktionen men även för
personen som ska lösa det. Då riskerar personen att behöva sätta sina planerade uppgifter åt sidan
och därmed sin planerade inlärning.
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Vi har under arbetet sett en skillnad på hur vi planerat i helgrupp respektive mellan oss grafiker. I
helgrupp var det en allmän planering och idégenerering där gestaltningen behandlades. Det var
här idéer skapades, och med idéerna tillkommer utmaningar och problematik för oss grafiker.
Men för att inte störa idégenereringen behandlade vi inte problemen i helgruppen då många av
dessa problem kunde vara för professionsinriktade för att vara relevanta för samtliga.
Det var när vi grafiker i enrum kunde titta på idéerna och spelgestaltningen som vi började se
problematiska situationer och hur dessa påverkar vårt hantverksarbete. I den tekniska planering vi
gjorde om objektskapande tittade vi rationellt på problematik som uppstår för oss. Med
problemen identifierade gick det att se trådar hur det praktiska arbetet kommer att flöda och
eventuella ändringar som måste göras tas med till nästa idégenereringsmöte.

En övning som hade stor påverkan på hur vi tolkade projektet var skapandet av spelets
objektlista. I objektlistan skrev vi ner allt 3D arbete som ska göras, en tidsuppskattning samt
arbetsfördelning. Detta gav en god förståelse för hur många enkla spelidéer kan leda till väldigt
mycket arbete. Resultatet av rationell planering gav insikt i vilka objekt som effektivast
synliggjorde gestaltningen. Genom att prioritera på detta sätt blev det tydligare att se objektens
betydelse för gestaltningen och kunde när de var färdiga visa om vi var på rätt spår. En tydlig
väg genom produktionen började synas och luckor började fyllas.

4.1.1 Agilt
Under produktionen jobbade vi agilt med korta sprinter6. I dessa sprinter valde vi att prioritera
tidiga stadier av visualisering vilket innebar att vi först behandlade formgivning, sedan
färgestetik och sist en slutgiltig implementation. Vi började med att blocka ut geometrin på
spelmiljön så att vi tidigt fick en helhetsbild. Detta tillät oss att visualisera skalan av världen och
sätta den i relation till spelets mekaniker. Därefter fortsatte vi att skapa grundläggande material
till geometrin som visade oss den tänkta upplevda estetiken. Här fick vi för första gången
visualisera det potentiella slutresultatet med alla element på plats som. Under alla dessa steg
förhöll vi oss till ett modulärt skapande vilket förenklade arbetet för oss när vi experimenterade

6

Korta arbetsperioder med ett fokusområde
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med den visuella estetiken. Detta agila arbetssätt blev i slutändan ett av de många verktygen som
vi använde oss av för att hantera problematiken utan en konceptgrafiker.

4.2 Hur synligjorde aktionsforskningen konceptgrafikers roll?
Under många tillfällen har våra samtal slutat med att vi pratat om konceptbilder. Därför har vi
börjat se hur avsaknaden av konceptbilder påverkade 3D arbetssättet. Moodboarden är som vi
tidigare nämnt en del av gemensam förståelse för gestaltningens riktning. Avsaknaden av en
person som kunde tydligöra idéer genom visualisering gjorde det svårt för vår grupp att förstå
varandras vision och fortsätta den idéväxling som kan bidra projektets helhet.

Så den metod vi använde för att jobba runt detta ohållbara nätverk resulterade i att vi grafiker
med vår teoretiska kunskap inom konceptualisering skapade en moodboard. Men moodboarden
var inte tillräckligt tydlig för att ge en klar bild av det den skulle förmedla. Den var skapad i ett
vakuum från resterande grupp och levde endast i den dialog som vi grafiker haft mellan oss. En
utomstående eller våra designers kunde inte relatera till den på samma vis. Därför brast
moodboardens allmänna funktion och blev mer ett verktyg för oss som hade utformat den.
I syftet att jämföra moodboard och konceptbilder anser vi att konceptbilder är mer skräddarsydd
och ger en en mer korrekt representation för hur ett objekt ska se ut.

Hur påverkades då det praktiska 3D-arbetet av detta? I och med att vi inte hade en helt korrekt
representation av objekten som skulle skapas togs det frihet med utformandet i 3D. Hur vidare
den frihet fungerar i en produktion med en tydlig gestaltning och röd tråd är svårt att säga. Men
för vårt arbete blev det tack vare denna frihet en orsak att reflektera under den praktiska
processen.

Spikklubban som gjordes, tog sin slutliga form på den tredje iterationen. Friheten och tiden att
iterara tre gånger är bra för objektens fristående estetik. Men detta är inte något att sträva efter
och det kan omöjligt finnas tid att ge alla objekt i ett spel så mycket tid.
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Därför har vi dragit slutsatsen att det i början av en produktion är viktigt se över konceptbilder,
sin visuella estetik och om det går att se en röd tråd går det påbörja 3D arbetet. Längre in i
produktionen när spelet är inne i spelmotorn och slutresultatet är tydligare är det lättare att avgöra
om ett objekt behöver fler iterationer. Om vi arbetat med konceptbilder hade vi inte behövt att se
objekt som ofärdiga, för de hade genom konceptarten varit färdiga första iterationen då de följt
konceptartens ritning.

4.3 Förståelse
To say that we ”grasp something” implies physically that we reach for it. In the familiar physical
gesture of grapsing a glass, the hand vill assume a rounded shape, suitable for cupping the glass, before
it actually touches the surface, The body is ready to hold before it knows whether what it will hold is
freezing cold or boiling hot. The technical name for movements in which the body anticipates and acts
in advance of sense data is prehension. (Sennet 2008, s 153).

Richard Sennet menar att kulturen med hantverkare har försvunnit. Att vi har tappat det som
enligt honom är en god livsstil. Vi kan inte relatera 3D grafiskt arbete till Sennets förklaring av
hantverk, men vi ser det som en bra övning att fundera över fysiskt hantverks relation till det
digitala. Det första vi kan jämföra med är hur det digitala objekt skapas. Med våra händer skapar
vi objekt i en 3D rymd, men vi vidrör dem aldrig. Objekten manipuleras med datormus och
tangentbord. Då säger Sennet att vi förlorar relationen till det vi jobbar med och vi slutar att tänka
konstruktivt på hantverket. Vi menar att även när vi jobbar digitalt sätts vi i en position där vi
tvingas att tänka på materialet vi arbetar med, på hantverket, för att göra en lyckad illustration av
verkligheten.

Om en illusion av verkligheten är det vi vill uppnå behöver vi se på det Sennett benämner och
materialkännedom blir återigen viktigt. Bakom kulisserna på filminspelningar ser vi tydliga
exempel på hur fysiska objekt skapas för att ge en förståelse hur dessa fungerar. Även i
spelstudios tillverkas modeller som ska återskapas digitalt.
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Personligen använder vi oss av foton från internet eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att få
förståelse för objekt som ska skapas. Men vid vissa tillfällen har vi besökt platser för att
dokumentera och skapa en uppfattning på egen hand.

You don't wait to think until all information is in hand, you anticipate the meaning. Prehension signals
alertness, engagement, and risk-taking all in the act of looking ahead; it is in spirit the very opposite of
the prudent accountant who doesn not exert a mental muscle until he or she has all the numbers.
(Sennet 2008, 154).

Med detta citat vill vi visa hur ett 3D arbete som utgår från konceptart kan leda till nya
upptäckter som i sin tur leder till nya beslut för designen. Alla objekt som vi arbetade med under
aktionforskningen har gått igenom detta exempel. En kanske inte så uppenbar problematik är att
som regel jobbar 3D grafiker efter konceptart och kan därför inte byta riktning på objekten de
skapar. När vi jobbar efter konceptart gäller fortfarande idén om att handen informerar hjärnan
och nya tankar uppstår om objektet. Men då kanske det inte alltid är till projektens fördel att
avvika från den tydliga röda tråden som är spelets visuella estetik. Skapandeprocessen på
spikklubban är ett exempel där idén om objektet tog över under produktionen och istället för att
arbeta mot projektets tydliga mål fick utforskandet av det egna hantverket störst fokus.
Spikklubban fick därför i vår mening en större betydelse än tidigare, främst för vår egen
personliga utveckling, och detta visade oss att den första idén inte alltid är det som måste följas
för att nå bästa resultat.
När vi jobbade utan konceptgrafiker kunde vi ana hur objekten skulle se ut i slutresultatet. Vi var
mer alerta på de beslut vi valde att ta och varför vi tog dem. Det var när vi testade nya, spännande
arbetsmetoder som våra verk verkligen blev genomtänkta och varje enskilt objekt fick mer
betydelse för helheten än vad vi någonsin kunnat ana. Om konceptartens röda tråd hade funnits i
vår produktion hade det inte varit lika betydelsefullt att undersöka nya alternativ.
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4.4 Arousing tools
Likt alla former av hantverk börjar man med att lära sig det tekniken med avsikten att få saker
och ting att fungera korrekt. Denna inlärning sker enligt Sennett (2008) efter en noggrann och
strukturerad plan av repetition baserad på individens kapacitiva koncentrationsförmåga. Ju mer
ens färdigheter utvecklas desto mer växer även kapaciteten att utföra fler repetitioner. Detta
kallas enligt musikens termer “Issac Sterns regel”, ju bättre teknik desto längre kan man repetera
utan att bli uttråkad. (Sennett, 2008)

När en person så småningom börjar bemästra tekniken skiftas fokuset istället till
problemlösningar. Man behöver inte längre kämpa för att få saker och ting att fungera, processen
är inte mekanisk längre. De tekniska kunskaperna kan sättas i en mer levande sammanhang som
bland annat kan involvera etik, estetik och produktion och individen kan känna och analysera
resultat.

Denna kunskapssyn kunde vi applicera på verktygen som vi använde. Medan vissa program var
ämnade för ett tekniskt arbetssätt öppnade andra program upp möjligheterna till ett friare
arbetssätt.

Modelleringsprogram som exempelvis 3ds Max, Maya och Blender är generellt väldigt tekniska
program där utmaningen ligger i att optimera polygon-antal,topologi och UV-kartor. De är vad
Sennett beskriver ett 'allt-i-ett verktyg' vilket innebär att det är ett mångsidigt verktyg som klarar
av att behandla många aspekter inom det 3D-grafiska hanverket.

Zbrush, 3D-industrins mest använda skulpteringsprogram kan också ses som ett 'allt-i-ett verktyg'
men används huvudsakligen för dess skulpteringsmöjligheter. Detta för att dess
skulpteringsmöjligheter är överlägsna andra program men när det gäller andra funktioner utanför
skulpteringen erbjuder andra mjukvaror helt enkelt bättre tekniska lösningar vilket resulterar i att
det brukar betraktas vad Sennett kallar för begränsat verktyg för de flesta.
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Substance Designer 5 klassas som ett begränsat verktyg eftersom det endast kan behandla
2D-bilder som slutgiltligen definierar ett materials egenskaper.

I ett traditionellt arbetssätt låter man programmen avlösa varandra beroende på faser, man låter
de specialiserade verktygen avlösa de mer mångsidiga modelleringsprogrammen beroende på
fall, kunskap och personlig preferens. Under projektets gång märkte vi att ett traditionellt
arbetssätt inte skulle fungera för oss på grund av avsaknaden av konceptbilder samt arbetskraft
när det gäller det grafiska vilket försatte oss i en situation där verktygen inte var lika optimala
som de är i vanliga förhållanden. Vårt arbetssätt var därmed trasigt eftersom vi inte kunde förlita
oss på det traditionella arbetssättet och vi sökte efter olika sätt att reparera detta problem. Vi bröt
ned verktygen, jämförde dem sida vid sida, kollade på likheterna och olikheterna, identifierade
vilka element av verktygen som liknade varandra och hur de särskiljde sig. Genom dessa
utbrytningar kunde vi tilldela ett syfte till individuella element utav ett verktyg som tillsammans
bildade ett nytt fungerande svar till problematiken.

Ett exempel på detta var när vi jämförde Zbrush och Designer 5. Båda programmen producerar i
slutändan 2D-bilder som definierar ett materials egenskaper. Skillnaden är att Zbrush också har
kapaciteten att redigera en modell, något som kan bidra till formgivning av ett objekt. Designer 5
behandlar bara 2D bilder men har istället kapaciteten att iterera materialdefinitioner med endast
några få knapptryck. Arbetssättet för Zbrush kan liknas vid lerskulptering, en mer påtaglig
process som ger en otrolig precision men som även ofta kräver längre tid. Designer 5 jobbar
istället med programmeringslogik där man använder sig av olika sorters noder som utgör olika
funktioner. Dessa noder kopplas samman och bildar slutligen ett material. Kontrollen som man
har i programmet utgörs av värden som reglerar funktionernas effekt, exempelvis om man vill
göra något skarpare kan man justera skarphetsvärdet på motsvarande nod. Detta innebär att
Zbrush i allmänhet är bättre för detaljer som kräver en hög grad manuell precision medan
Designer 5 bättre simulerar generella detaljer som följer ett visst mönster. I exemplet jämförs
programmen mot varandra men det går också mycket väl att använda de tillsammans med
varandra, vilket skulle överbrygga det bästa av två världar om behovet finns.
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Resultatet av dessa verktygsstudier blev ett mer organiskt arbetssätt som kretsade mer kring
individens värderingar än konceptbilderna själv. Detta tillät oss att utforska våra hantverk på en
mer personlig nivå. Verktygen som vanligtvis var familjära upplevdes som främmande när vi
valde att se bortom vad programmen var designade för och istället vad de faktiskt kunde göra. Ett
exempel som Sennett (2008) ger i Craftsman är skillnadenmellan en stjärnmejsel och en
plattmejsel. Båda två är designade för att användas till att skruva saker med men egenskapen som
den platta mejseln har tillåter den att gå ut över dess tänkta funktion. Denna egenskapsfilosofi om
verktyg var något som öppnade upp en ny sida utav hantverket för oss.

Processen med tunnan visar tydligt på hur vi identifierade ett potentiellt problem och bearbetade
svårigheterna genom att identifiera kriterierna för det slutgiltiga objektet, analyserade våra
kunskaper och verktyg för att slutligen jobba fram en fungerande lösning.

4.5 Vikten av att tillåta sig att låna
Det är först under det senaste året vi har börjat förstå att det vi skapar är inspirerat från andra
verk. Dessa verk påverkar våra argument i diskussioner, vilka idéer vi tar till oss, vad vi tycker
om att jobba med.

När du som grafiker lånar och tar inspiration från andra verk gör du detta för att utveckla din
egen förståelse för ämnet du jobbar med. Hur du väljer att ta till dig det du lånar kommer att
påverka dina resultat. Ett exempel på detta är hur vi studerade referensbilder när vi jobbade på
monstret. Vi tittade på redan färdiga tolkningar av fågelmonster, de vill säga andras teckningar.
Då fick vi se stor variation på hur man kan omvandla en fågel till ett monster. Efter tillräcklig
granskning placerade vi ett par vingar ovanför armarna. En liten ändring, men det ändrade hela
karaktären av monstret till något mer hotfullt. Utan referensbilderna hade vi inte nått denna typ
av estetik. En tumregel som vi har är att aldrig utforma en design av endast färdiga bilder. Därför
använde vi oss i detta fallet av foton på gamar som de främsta referenserna Vi gör detta för att
skapa originella karaktärsdrag och sätta personlig prägel på resultatet.
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4.6 Modularitetens sidor
Under projektets gång blev modularitet ett central produktionfokus för oss. Vi försökte integrera
någon form av ett icke-destruktivt arbetssätt i samtliga modeller som vi gjorde och
tillvägagångssättet ändrades beroende på situation och person. Denna metod var enligt oss den
bästa bryggan för avsaknaden av en konceptgrafiker vilket tillät oss att bli mer effektiva ju mer vi
gjorde samtidigt som vi alltid kunde gå tillbaka för att iterera om en speciell del. Mer specifikt
kunde vi återanvända fler 3D modeller som vi gjorde och i många fall var modellerna gjorda för
det, och då tillkom inte bara själva resultatet men även hela metoden för att få fram det. Det var
alltså inte bara resultatet som vi ärvde från tidigare arbeten utan även processen. Detta resultat
var något som vi eftersökte när vi i planeringsstadiet började blicka mot ett icke-destruktivt
arbetssätt något som i vissa tillfällen även överträffade våra förväntan.

En uppenbar nackdel med detta arbetssätt var den initiala tiden som det tog med att sätta upp
arbetssätten. Man var tvungen att identifiera ett objekts problemområde och analysera hur
modulärt det gick att göra objekten, vilken grad av modularitet man ville tillämpa för att därefter
bygga upp ett arbetssätt som behandlade just den typen av objekt. Jämfört med ett mer
traditionellt arbetssätt så tog detta betydligt längre tid än vanligt under starten.

4.6.1 Hur gick det?
På grund av att spelets omfångvar så ambitiöst visste vi tidigt att vi inte skulle klara av att skapa
alla grafiska element till spelet om vi tillämpade de traditionella produktionsmetoderna som vi
var vana vid. Detta modulära arbetssätt gav oss lösningen till bristande arbetskraft, en metod som
bokstavligen definierar "less is more".

Ett exempel från produktionen är tunnans modulära arbetsprocess som överbryggade våra
estetiska problem.Eftersom det var ett av de första objekten som producerades hade den visuella
estetiken inte etablerats. Möjligheten att kunna iterera utan att förlora hela arbetet gjorde det
möjligt att experimentera med estetiker. Hade vi tillämpat ett linjärt arbetssätt hade vi fått göra
om det mesta av ett objekt varje gång vi vill prova något nytt.
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En spelproduktion som vi tog inspiration från var spelutvecklingen av Hellblade (Ninja Theory,
2015), en spelproduktion som fortgår i skrivande stund där ett indieutvecklingsteam på 11
personer försöker utveckla ett spel i samma omfång som ett AAA-spel. Utifrån deras
video-bloggar kunde vi finna likheter med våra gestaltningar med likartade problem som vi
brottades med och lösningar som vi kom fram till. Här gjorde vi reflektionen att det är hälsosamt
att se andra 3D-grafiker och lära sig av dem.

4.6.2 Verktyg
De tekniska verktygen var i de flesta fall oftast den faktorn som avgjorde det modulära
arbetssättet vi fick använda oss av. De äldre programmen var de som var mest linjära och ofta
handlade vårt utförande av ett objekt om vilka program vi ville använda. De delar av processen
som vi ville skulle vara linjära och vilka som hade en extra stor nytta av att vara modulära. Detta
reflekterades direkt genom programmen som användes och det är något som inte förrän på senare
år har uppstått, där program har gått åt ett mer icke-destruktivt arbetssätt. De linjära programmen
får alltfler smarta funktioner som gör vissa delar av processen modulär medan de helt nya
programmen ofta marknadsförs som helt icke-destruktiva. För att ett arbetssätt ska kunna vara
icke-destruktivt krävs det att alla verktygen också har kapaciteten att vara det, något som idag
bara är en dröm på grund av att många av de gamla dominerande programmen fortfarande
använder föråldrat arbetssätt. För att de ska bli bättre skulle verktygen behöva göras om från
grunden men dilemmat här handlar om hur många som använder sig av dessa dominerande
program. Användarna har programmens verktyg så integrerade i sin process att det är
problematiskt att byta ut. Istället introduceras små förbättring med jämna mellanrum i årliga
program uppdateringar.

Men trots detta märkte att vi kunde få ut mycket om vi bara valde att prioritera specifika delar av
ett arbetssätt för att få det icke-destruktivt nog för dess syften.
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4.7 Verkstad
Under projektets gång var vår primära arbetsplats ett grupprum huvudsakligen användes av oss
grafiker. Rummet blev en grafikverkstad för oss där vi kunde konferera och diskutera grafiska
utföranden och resultat. Som regel var vi ofta samtidigt på plats vilket ledde till att mycket
kunskap och grafiska värderingar utväxlades mellan oss och detta resulterade i ett mer enat och
förutsägbart arbetsflöde.

Att rummet fungerade som en grafikverkstad där vi kunde arbeta ostörda spelade en stor roll
under processen. Detta kan jämföras mot tidigare produktioner som vi har deltagit i, där ett helt
utvecklingsteam på tio personer jobbade i samma grupprum. Ett utvecklingsteam består vanligen
av minst fyra hantverksprofessioner, utöver grafiker inkluderas designers, programmerare och
ljuddesigners, och dessa kan delas upp i ännu mindre delar men det är oftast mer relevant i större
utvecklingsteam. Även fast vi var indelade med relaterade hantverksprofessioner så gjorde den
öppna rumsytan arbetet väldigt kaotiskt. Det var svårt att sjunka in i sitt eget hantverk när folk
diskuterade öppet i rummet och orelaterad informations trängde in i ens sinne. När man själv
försökte ha diskussioner med andra inom ens hantverk blev det ofta att man fick uppsöka en
annan plats för att konversera ostört.

En annan viktig aspekt var att vi hade tillgång till verkstaden dygnet runt alla dagar i veckan.
Detta innebar att vi kunde vara mer flexibla med våra arbetstider och fick möjlighet att arbeta när
vi var som mest effektiva beroende på vad man för stunden arbetade med. Detta för att man ofta
inspireras av olika saker under olika tider. Mycket arbete gjordes naturligtvis hemma där fördelen
var att man hade bättre utrustning, men nackdelen var att fler distraktioner uppstod. Att kunna
åka till verkstaden när som helst och få ägna sig åt sitt hantverk var därför ett stort privilegium
som oftast underskattas.

Under produktionens gång märkte vi hur vi utifrån våra personliga perspektiv och individuella
tekniska kunskaper valde att bearbeta vissa uppgifter på olika sätt. Genom diskussioner kunde vi
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ta ut de starkaste aspekterna ur varandras kunskap och kompletterade därmed varandra och
överbryggade på så sätt eventuella kunskapsluckor.

4.8 Slutsats
Under diskussionens gång har vi rört vid hur avsaknaden av konceptgrafiker har påverkat oss.
Det har tvingat oss att se utanför det vi tidigare har kallat 3D arbete. Det har tillåtit oss att
utforska våra personliga uttryck. Detta personliga uttryck fick utvecklas när nöden tvingade oss
att med familjära verktyg experimentera och tillämpa dessa på främmande sätt. Detta gav en
förståelse för en grafikers flexibilitet i ett kritiskt produktionssammanhang. Det har gett en insikt
i hur verktyg kan tillämpas utanför sin design och hur verktyg bör tittas på för dess egenskaper
och användningspotential, inte deras tänka design. Resultatet av detta var uppmuntran. En
uppmuntran att titta på sin relation till programmen och se utanför produktionens krav. Att kunna
utforska sin process och göra beslut utan att veta om de är rätt eller fel var uppmuntrande. När
individuellt arbete sker finns tiden att repetera och reflektera, och ett nöje av personlig utveckling
ger oss fortsatt motivation.

En skapelse kan också vara spelprojektet i sin helhet. Att tillsammans i grupp skapa är enligt oss
något av det mest belönande man kan ägna sin tid till. I grupp finns även utrymme för personligt
uttryck, men faktorer som effektivitet och resultat kan få en att glömma sig själv. I produktioner
är det lätt att motiveras av faktorer utanför hantverket, som gruppmedlemmar, prestationsångest
eller pengar. Dessa kan dimma det individuella hantverket i och med produktionens många krav.
Genom att använda aktionsforskning som en ram fick vi chansen att bryta ned vårt hantverk och
bygga upp en ny helhetsbild och det var när vi under processen fick denna insikt som vi tillät oss
tiden att göra något till bra hantverk. Vi hoppas att kunna överbrygga dessa kontrasterna mer
allteftersom vi får en bättre insikt i vårt hantverks alla aspekter.
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Bilaga 1:Programvaror
Denna bilaga är med för att redovisa de mjukvaror vi arbetade med under projektet. Vi
har jämfört samtliga program med varandra och redovisar hur de arbetar tillsammans.
Bilagan är riktad till aspirerande 3D-grafiker

3ds Max 2015
3ds Max (Autodesk 2015) är ett modelleringsprogram som erbjuder en mångsidig lösning inom
modellering, animering, simulering och rendering för både spel och filmer. Programmet är
tillsammans med Autodesk Maya de ledande modelleringsprogrammen inom spel och
filmindustrin och erbjuder således ett arbetssätt som har blivit standard i industrin. Detta innebär
att andra programvaror som spelmotorer och skulpteringsprogram har bra stöd för de mjukvaror.

Michael valde att jobba med detta program på grund av det standardiserade arbetssättet och dess
stöd för andra programvaror. Detta gör integrationen med andra tredjepartsprogram smidigare.
Michael har dessutom mest erfarenhet inom detta modelleringsprogram och med en såpass
begränsad tidsram för att gestalta produktionen var det inte värt att lära sig något annat
3D-program när detta redan täcker alla baser.

Maya
Likt 3ds Max är Maya (Autodesk 2015) tillverkat av samma företag och arbetssättet urskiljer sig
således inte så mycket mellan programmen. Skillnaderna kommer främst in i de mer komplexa
systemen, specifikt inom spelutveckling brukar det handla om animeringsverktygen där Maya
använder ett annorlunda system än 3ds Max. Detta system anses vara det bästa
animeringssytemet och har således blivit det mest tillämpade system i andra
tredjepartsprogram. Simon animerade i Maya på grund av flexibiliteten som verktyget erbjuder
och för dess breda integration med andra program.
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Blender
Likt 3ds Max är Blender ett modelleringsprogram som erbjuder med den stora skillnaden att den
helt gratis och är open source. Arbetssättet urskiljer sig från de standardiserade programmen där
Blender väljer att bryta normen för att effektivisera arbetsflödet med den hela tiden utvecklande
tekniken. Nackdelen är att bleder sällan används i industrin och har således minimalt stöd för
andra tredjepartsprogram. Simon använde programmet för att det är det som han är mest bekväm
inom när det kommer till modellering.

Zbrush 4R6
Zbrush (Pixologic) är ett digitalt skulpterings och
målningsprogram som har revolutionerat 3D-industrin med dess verktyg och arbetssätt. Zbrush
har några av de mest avancerade verktygen överlag när det kommer till 3D-skapande. Det har
även till skillnad från många modelleringsprogram kapaciteten att visa miljarder polygoner
samtidigt något som är en omöjlighet i de redan nämnda programmen. Detta tillåter en att skapa
småskaliga detaljer, ett ovärderligt verktyg som tillåter frihet i 3Dskapande. Detta program var
viktigt för oss båda när vi behövde skapa detaljer som vi projicerade till modellerna som
användes i spelet. Med de mångsidiga verktygen lämpade detta program sig även utmärkt till
både koncept och skulptering.

Substance Designer 5
Substance Designer (Allegorithmic 2015) är ett nodbaserat textureringsprogram som tillåter en
att skapa Substancefiler och bitmaptexturer. Dessa noder kommer ifrån ett bibliotek av verktyg är
förinstallerat i mjukvaran och varje verktyg i sig är procedurellt vilket innebär att man nästintill
kan skapa många varianter av samma material som man har kopplat ihop genom noder. Man kan
dessutom baka ut texturer med programmet som utnyttjar grafikkortet vilket leder till att man får
något av de bästa och snabbaste resultaten inom något texturbakningsprogram. Designer 5 är
ickedestruktivt vilket innebär att man alltid kan ändra på allting när som helst under processen
från början till slutet. Michael använde sig utav detta program på grund av ett iterativa arbetssätt
där man hela tiden väldigt flexibelt kan ändra texturen. Nackdelen med programmet är att man
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får starta från noll när man ska skapa något och det kräver således en förståelse för verktygen
man har till sitt förfogande och framförallt förståelse för materialet som man ska skapa.

Substance Painter
Substance Painter (Allegorithmic 2014) är ett 3D-målningsprogram som har unika verktyg och
ett arbetssätt som gör texturskapande i 3D enklare än tidigare. Painter har bland annat ett
partikelsimuleringsverktyg där partiklarna ritar åt en. Michael överbryggade Designer 5 som är
otroligt tekniskt i sitt arbetssätt med Painter som är raka motsatsen där man kan istället kan skapa
texturer på ett mer traditionellt arbetssätt.

DDO
DDO (Quixel 2014) är ett textureringsprogram som tillåter att skapa texturer under en kort tid.
Programmet fungerar ihop med Photoshop och agerar som ett plugin för det. DDO bygger på att
ett bibliotek av färdiga material som är physically-based-rendering korrekta vilket Quixel själva
erbjuder.

NDO
NDO (Quixel 2014) är ett normaltextureringsprogram som jobbar med projicering av former på
ett objekt. Detta är ett komplement till DDO som huvudsakligen fokuserar på
materialegenskaper. NDO är flexibelt på grund av sin integration med Photoshop vilket tillåter
integration med alla Photoshops verktyg. Arbetsflödet är baserat på lager i Photoshop och blir
således ickedestruktivt vilket lämpar sig för ett iterativt arbetssätt.

Photoshop
Photoshop (Adobe 2015) är det industriledande bildredigeringsprogrammet. Det är
mångsidigt och har stöd från andra tredjepartsprogram. Förutom redigering är
programmet också gediget när det kommer till att skissa och måla med.
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3DCoat
3DCoat är ett program som behandlar skulptering, omtopologisering och texturering. Det är
däremot mest känt för sitt effektiva omtopologiseringsflöde som förenklar processen markant
genom dess smarta verktyg.

Unreal Engine 4
Unreal Engine 4 (Epic 2014) är uppföljaren till Unreal Engine 3, en av de mest använda
spelmotorerna. Motorn är fri och öppen vilket gör att den ämnar sig till alla typer av spel och
även filmanimationer. Detta gör verktyget speciellt effektivt eftersom man bara behöver lära sig
ett arbetssätt för att skapa det mesta. Spelmotorn skalar dessutom bra och hanterar både små och
stora spelprojekt.

Speedtree
SpeedTree (IDV) är ett program specialiserad till att skapa vegetation, huvudsakligen träd. Detta
program är tidseffektivt och kan göra samma jobb på några minuter som traditionellt arbetssätt
hade tagit timmar att utföra. SpeedTree har dessutom stöd för Unreal Engine 4 vilket innebär att
objekten som skapas genom SpeedTree direkt kan importeras till Unreal Engine 4 med färdiga
riggar och animationer.

Marmoset Toolbag 2
Marmoset Toolbag 2 är utan tvekan den mest populära materialförhandsgranskaren. Detta beror
på dess mångsidighet av material som man kan förhandsgranska och med rätt inställningar kan
man få ett extremt representativt resultat av slutprodukten vilket gör programmet användbart för
förhandsgranskning av texturer.
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Bilaga 2: Grafiska färdigheter
Färdigheterna som presenteras här är essentiella för grafisk utveckling. Vart man en söker
sig inom grafik stöter man på dessa. Vi har valt redovisa färdigheterna som klargörande
för nya grafiker.

Komposition
Komposition är ett sätt att guida åskådaren för att känna sig som en del av bilden. Det är därför
viktigt att konstruera en scen som är välgenomtänkt så att den inte blir kaotisk att ta in. Exempel
på kompositionstekniker är tredjedels-regeln, det gyllene snittet och ikon. Värt att nämna är att
man kan bryta mot dessa tekniker men det kräver en god förståelse och att det görs som ett
medvetet val.

Tredjedels-regeln (Feng Zhu, 2012)

Det gyllene snittet (Semenov, 2013)
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Färglära
Färger definierar en mängd olika saker, bland annat material, tid på dygnet, plats, årstid och
liknande. Att komma fram till några huvudfärger så tidigt som möjligt är därför viktigt för tidig
helhetsbild. Förutom att bara definiera bildens element bör färger också visa känslor eller
situationer.

(Randis Albion, 2009)

Perspektiv
Perspektiv är en väsentlig färdighet att lära sig för. Det används oftast för arbete som berör
arkitektur och omgivningar men har även många andra användningsområden. Det skapar och
bygger objekt och placerar de på ett korrekt sätt i bild. Perspektiv är beroende av en horisontlinje
till att hitta en riktpunkt där alla perspektivlinjerna utgår ifrån.
Exempel på olika perspektiv är enpunktsperspektiv, tvåpunktsperspektiv och trepunktsperspektiv.
Vilken av teknikerna som ska användas bestäms efter objektet som man ritar ut, hur många sidor
som flödar mot horisontlinjen.

Enpunktsperspektiv (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968)
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Tvåpunktsperspektiv (Lukasz Taborski, 2009)

Trepunktsperspektiv (Zardo, 2011)

Värden
Värden är intervallet mellan ljus och mörker i en bild. Det går från vitt till svart. Allting
däremellan är grått. Detta appliceras även på en bild som har färger. Vanligtvis så brukar det som
är närmast kameran i bilden vara mörkare och ljusare mot horisonlinjen.

Det som olika värden i en bild hjälper att frambringa är en distinktion mellan förgrunden,
mellangrunden och bakgrunden. Detta innebär i sin tur att bilden blirmer tolkningsbar och
framförallt behagligare att se på.

( Andrea Goh, 2011)
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Ljussättning
Likt alla delar av grafik är ljussättning nödvändigt. Det används till att guida flödet i en scen,
definiera material och förmedlar känslor och djup. En åskådare kan oftast avgöra hur realistisk
ljussättning ser ut även om personen inte nödvändigtvis förstår sig på vad det är som gör det
verkligt. Därför är ljussättning extra viktigt att ha en god förståelse för. Bästa sättet för att lära sig
ljussättning är att helt enkelt studera fotografier och verkligheten.

(EA, 2014)
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