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Tooniga och Realistiska Texturer

Petter Thomée

Sammanfattning

I detta arbete undersöks skillnaden mellan skapandet av tooniga kontra realistiska 
texturer för polygonmodeller till datorspel. 

För att alls kunna undersöka detta har jag först fått ta reda på vad som faktiskt gör en 
grafisk stil toonig. Detta, har jag kommit fram till, är om det som avbildats dels blivit 
förenklat och även stiliserat (det vill säga ikoniskt abstraherat och även expression-
istiskt abstraherat). Det som definierat en realistisk stil har jag låtit vara något som 
påminner om sådant som kan ses i foton.

Jag har sedan åt fyra olika digitala 3D-modeller skapat texturer i två olika grafiska 
stilar: toonig och realistisk. Därefter har jag jämfört skillnaderna mellan skapande-
processerna av dessa. De tooniga har skapats med hjälp av det jag kommit fram till 
om toonighet, och framförallt med hjälp från grafikerna på det spelföretag som jag 
jobbat på under en stor del av exjobbstiden. De realistiska har skapats med hjälp av 
litteratur om spelgrafikskapande.

Det jag kommit fram till av denna undersökning har varit att realistiska texturer inne-
håller en större mängd mindre, diffusa detaljer i och med deras så kallade bastexturer, 
vilket förenklar arbetet med andra detaljer, såsom skuggor och liknande. Tooniga 
texturer har istället ett mindre antal mer tydliga detaljer, vilka kräver mer arbete då 
dessa inte blandas upp med någon bastextur, och sonika blir mer synliga.

Nyckelord: Texturer, grafisk stil, car-/toon, realism, skapandeprocess.



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

Handledare..................................................................................................................................... 1
Peter Zackariasson......................................................................................................................... 1

1. Inledning............................................................................................................................................ 2
1.1. Frågeställning..............................................................................................................................2
1.2. Syfte............................................................................................................................................ 2

2. Metod................................................................................................................................................. 3
2.1. Arbete på Jungle Peak AB.......................................................................................................... 3
2.2. Litteraturstudier...........................................................................................................................3
2.3. Avgränsningar.............................................................................................................................3

3. Bakgrund............................................................................................................................................4
3.1 Toonighet..................................................................................................................................... 4

3.1.1 Den stiliserade tooniga stilen: 50-talets limited animation...................................................4
3.1.2 Scott McCloud's definition av toonighet.............................................................................. 7
3.1.3. Olika grader av toonighet.....................................................................................................8

3.2. Realism....................................................................................................................................... 9
3.3. Toonighet i spel.........................................................................................................................10

3.3.1. NPR och toonighet i spel................................................................................................... 12
3.3.2. Azaya's grafiska stil........................................................................................................... 12

4. Arbetsprocessen med texturerna...................................................................................................... 14
4.1. Läsky Trädet............................................................................................................................. 14

4.1.1. Skapande av toonig textur till Läsky Trädet...................................................................... 14
4.1.2. Skapande av realistisk textur till Läsky Trädet..................................................................21

4.2. Pebble Beast..............................................................................................................................27
4.2.1. Skapande av toonig textur till Pebble Beasten...................................................................27
4.2.2. Skapande av realistisk textur till Pebble Beasten.............................................................. 32

4.3. Banyanträdet............................................................................................................................. 36
4.3.1. Skapande av toonig textur till banyanträdet.......................................................................36
4.3.2. Skapande av realistisk textur till banyanträdet.................................................................. 42

4.4. Stenen........................................................................................................................................46
4.4.1. Skapande av toonig textur till stenen med växter.............................................................. 46
4.4.2. Skapande av realistisk textur till stenen med växter..........................................................50

5. Analys av arbetsprocessen............................................................................................................... 53
6. Slutsats............................................................................................................................................. 55
7. Diskussion........................................................................................................................................55

7.1. Texturering av icke organiska objekt........................................................................................55
7.2. Extrem toonifiering...................................................................................................................56
7.3. Halvtooniga, halvrealistiska texturer........................................................................................ 56

6. Referenser........................................................................................................................................ 57
Bilaga: Ordförklaringar........................................................................................................................59

1



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

1. Inledning
Under tio veckor av min examensarbetetid arbetade jag på spelföretaget Jungle Peak AB i Göteborg. 
Mina arbetsuppgifter där var att skapa modeller och texturer, till Jungle Peaks kommande spel 
Azaya: Azatars Awakening.

Detta spel tar plats i en lummig sagovärld befolkad av antropomorfa (det vill säga 
människoliknande, gående på två ben) djur. Den grafiska stilen i spelet är ganska toonig (det vill 
säga förenklad och stiliserad). Jag antog att denna stil i spelet skulle leda till att det skulle bli mycket 
lätt att skapa texturer till de modeller som jag skapade. Jag hade läst en del böcker om hur man 
skapar realistiska texturer, så jag visste hur man skapade texturer som efterliknar verkligheten. 
Tooniga texturer borde vara enklare att skapa resonerade jag, då sådana är mycket mer förenklade.

Men, att skapa tooniga texturer visade sig vara inte särskilt lätt för mig. Inga av de texturer jag 
försökte göra blev godkända, utan returnerades till mig för att göras om. Jag kunde inte riktigt förstå 
hur det kunde vara så svårt att göra förenklingar av verkligheten, när jag nu visste hur man gjorde 
den icke förenklade varianten av detta, men detta var ett faktum. Jag klarade inte av det.

Efter ett tag lärde jag mig dock, med hjälp från de andra grafikerna på Jungle Peak, hur man skapade 
texturer i denna tooniga stil. Något jag upptäckte i och med detta var att tillvägagångssätt, tankesätt, 
svårigheter och lättheter för skapande av texturer i dessa olika stilar (realistiskt kontra toonigt) skilde 
sig ganska markant. 

Då skapandet av tooniga texturer, till spel såsom The Legend of Zelda: The Wind Waker och Jet Set 
Radio, var något som inte tagits upp i några av de texturerings-/spelgrafikböcker jag läst, men då 
detta skapande ändå förde med sig vissa speciella svårigheter och tankesätt som måste appliceras vid 
detta skapande var detta något jag ville utforska ytterligare. Jag menar att detta kan vara något som 
inte endast jag kan ha nytta av, utan även andra grafiker som skall gå från att göra mer realistiskt 
inriktade texturer till tooniga sådana. 

1.1. Frågeställning
Det jag vill få reda på och utforska är hur man skapar texturer, närmare bestämt diffusemaps (se 
ordförklaringsbilagan) i en toonig stil. Jag vill även i samband med detta utforska hur skapandet av 
dessa skiljer sig gentemot realistiska sådana, vilket ger mig frågeställningen: 

”Hur skapar jag tooniga diffusemaps, och hur skiljer sig detta mot skapandet av realistiska 
diffusemaps?”

1.2. Syfte
Som nämnt fann jag att det inte var helt lätt att skapa tooniga texturer, och att skapandeprocessen 
med dessa skilde sig en hel del mot de skapandeprocesser som togs upp i de böcker om 
texturer/spelgrafik som jag läst. Detta vill jag ju nu utforska närmare, och se mer i detalj på vilka sätt 
som skapandet av realistiska och tooniga texturer kan skilja sig åt. Detta för att lära mig själv, och 
även andra grafiker som kan stöta på liknande problem, hur tooniga texturer fungerar, och hur man 
gör dem på ett förhållandevis effektivt sätt.
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2. Metod
För att få klarhet i hur skapandet av tooniga och realistiska texturer skiljer sig anser jag att ett logiskt 
sätt för att få reda på detta kan vara att skapa texturer av båda sorterna, och sedan analysera och 
jämföra dessa. Då arbetet har en inriktning på just skapandeprocessen bakom texturer i olika stilar 
menar jag att det bästa sättet för att få insikt om dessa skapandeprocesser bör vara att faktiskt själv 
genomgå dem, och inte endast läsa om dem eller dylikt.

Jag har hursomhelst skapat fyra olika modeller, som jag sedan för varje modell skapat två texturer, 
en realistisk och en toonig. För att dessa texturer skall bli gjorda på rätt sätt har jag vidtagit följande 
åtgärder:

2.1. Arbete på Jungle Peak AB
Jag har under 10 veckor av exjobbsperioden jobbat på Jungle Peak AB och där skapat modeller med 
tillhörande texturer. De andra grafikerna där har givit mig råd och tips för att de texturer jag gjort 
skulle passa in i Azayas grafiska stil. Detta gäller själva innehållet i texturerna, och även det till-
verkningstekniska, vilka funktioner som skulle användas i Photoshop och dylikt. Då grafikerna på 
Jungle Peak är erfarna sådana, och då de jobbat ganska länge med detta spel och utvecklat stilen till 
detta, så antar jag att de metoder de lärt mig är bra.  Förvisso kan jag inte med total säkerhet säga att 
de tekniker jag lärt mig där är de ultimata teknikerna för skapande av tooniga texturer, men, jag tror 
att de fungerar tillfredställande nog. Det jag fick lära mig där gav mig bättre insikt om toonighet, och 
jag tror att så kan vara fallet även för andra personer.

2.2. Litteraturstudier
För att ytterligare få förståelse för vad toonighet är har jag även studerat litteratur om klassisk 
animation och liknande, något som tas upp i kapitel 3.

För att skapa realistiska texturer till mina modeller har jag studerat en del litteratur om just 
texturskapande (och spelgrafikskapande överhuvudtaget) och sedan, efter de anvisningar som funnits 
i dessa böcker, skapat dessa realistiska texturer. Dessa böcker är alla skrivna av ”folk i branschen”, 
vilket bör garantera att dessa texturer görs enligt ”rätt” metoder.

2.3. Avgränsningar
Jag kommer endast att skapa så kallade diffusemaps till modellerna. Med andra ord, det blir inga 
shaders där jag har texturer för specular color, detaljer och liknande, utan endast färgtexturen. Detta 
av anledningen att vid skapande av tooniga modeller till spel brukar inte avancerade shaders 
användas, sådana används (oftast) för att få en realistisk effekt, och i vilket fall som helst användes 
sådant inte vid grafikskapandet till Azaya. För att jämförelsen mellan de två stilarna skall bli på så 
lika villkor som möjligt, så kommer jag endast att göra diffusemaps, även för de realistiskt 
texturerade versionerna. De övriga texturerna som skall ingå i shadern brukar för övrigt ofta vara 
baserade på diffusemappen på ett eller annat sätt, så jag anser därför att utvärderande av endast 
diffusemaps räcker för min undersökning.

En ytterligare avgränsning är att de objekt som får texturer skapade till sig endast är ”naturliga” 
sådana, sådant som kan stå att finna i naturen. Detta av anledningen att det endast är sådana saker 
som finns i Azaya-världen, det är en naturvärld där det inte finns människor längre (dock finns en 
del ruiner). De objekt som jag modellerat och som skall textureras är ett djur (en så kallad ”Pebble 
Beast”), två olika träd och en sten med inskriptioner på.
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3. Bakgrund

3.1 Toonighet
För att kunna beskriva hur jag skall göra tooniga texturer måste jag först definiera vad ”toonighet” 
är. Vad jag vet finns ingen direkt motsvarighet på svenska som har samma innebörd som ordet 
”toon”. Tecknad film- eller seriestil beskriver inte direkt den förenkling och överdrivenhet som finns 
i just toonighet; tecknade filmer och serier kan komma i en mängd olika stilar, även realistiska. Så av 
denna anledning kommer jag använda just ordet toon i olika försvenskande böjningar under resten av 
uppsatsen. 

För den som inte visste detta är ordet toon en förkortning av ”cartoon”, alltså ett ord för tecknade 
filmer och skämtteckningar. Just tecknade filmer är något som skall studeras närmare härnäst.

3.1.1 Den stiliserade tooniga stilen: 50-talets limited animation
På 50-talet började något hända med stilen på de (amerikanska) animationer som producerades. 
Tidigare hade de flesta studior slaviskt följt Disneys ”mittlinjeskola”, men det som hände nu var att 
design av karaktärer och bakgrunder började bli mer stiliserad och expressionistisk (Amidi, 2006). 
Denna mittlinjeskola som nämnts är ett angreppssätt för att teckna karaktärer för animation, vars 
kontenta är att man bygger upp dessa karaktärer av klot. På de klot som kroppen består av tecknas en 
mittlinje ut, vilken används som referens för uttecknande av detaljer på karaktären. Detta för att få 
dessa detaljer att hela tiden ligga på rätt plats (se fig. 3.1). Detta underlättar för att ge karaktären en 
följsam känsla av volym vid rörelse, då karaktären, med dessa hjälplinjers hjälp, helt enkelt blir 
enklare att teckna ut vid rörelse, rotation och dylikt.

Fig. 3.1. Karaktärsdesign enligt Disneys mittlinjeskola. Van Beuren-produktion från 1934 (Amidi, 2006, s. 8).

Dock började vissa studior tröttna på denna mycket procedurella metod för skapande av animation, 
och ville testa något nytt, vilket ledde till födelsen av den så kallade UPA-stilen (från 
animationsstudion med samma namn). Den stil som utvecklades och började användas nu var 
mycket mer influerad av samtida konst och design, såväl som äldre konstverk så som grekiska 
illustrationer på vaser och dylikt. Man tillät sig själv att experimentera mer, vilket ledde till många 
intressanta resultat (Amidi, 2006).  Karaktärer och omgivningar blev mer stiliserade, något som kan 
ses exempel på i figur 3.2.
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Fig. 3.2. Var finns klotformerna och mittlinjerna här? Från UPA-produktionen Public Opinion Polls från 1947 (Amidi,  
2006, s. 116).

Den studio som i mångt och mycket var den som kan sägas ligga bakom denna stilförändring var 
United Productions of America, förkortat UPA. Grundarna av denna studio var bland annat 
avhoppare från Disney, som tröttnat på bristen på konstnärlig frihet och liknande, och under 50-talet 
blev UPA studion som var stilsättaren, den som alla andra animerade produktioner kom att jämföras 
med (i likhet med den roll Disney hade haft på 1930-talet). Deras mest kända titel är antagligen Mr 
Magoo, men de var också skaparna av den oscarsvinnande Gerald McBoing Boing och mycket 
annat.

För att ytterligare förklara och belysa denna stil kan det sägas att något som det fanns gott om, som 
till viss del definierade stilen var platta ytor (se fig. 3.2 och 3.3). Det vill säga, det fans inte lika 
många mjuka övergångar mellan färger (detta gäller framförallt bakgrunder, då karaktärer mer eller 
mindre alltid färgläggs med enfärgade fält i tecknad film) och liknande. Mjuka övergångar mellan 
färger kan ofta ses i disneyproduktioner till exempel, där större tonvikt lagts på att påminna om 
verkligheten. Även karaktärer och dylikt kunde ge ett platt intryck (volymmässigt vill säga), just då 
centerlinje-angreppssättet inte användes, till mer expressionistiska stilars fördel. Perspektiv och 
liknande tecknades heller inte längre lika minutiöst korrekt, utan även detta kunde få bli mer 
expressionistiskt och svängigt/stiliserat (Amidi, 2006). 

Något som delvis kan ha spelat in vid framtagandet av denna mer svängiga, stiliserade stil kan för 
övrigt ha varit hur arbetsförhållandena såg ut vid denna tidpunkt. En sak som hände runt denna tid 
var nämligen att tecknad film började visas på TV, och dessutom gjordes en allt större andel 
reklamfilmer just i tecknad form. Detta ledde förvisso till att det fanns mycket jobb för 
animationsstudiorna, men, dessa jobb betalade inte lika bra som de jobb som innefattade att göra 
filmer för den vita duken. Detta ledde till att animationsstudiorna fick ta till diverse knep för att 
kunna skapa filmer med de budgetar de hade, vilket ledde till skapandet av limited animation. Det 
som kännetecknar denna sortens animation är att det helt enkelt inte är lika många animationsrutor i 
ett visst antal sekunder tecknad film, jämfört med biografproduktioner, så kallad full animation. 
Detta berodde alltså på att studiorna inte hade råd/tid att teckna lika många bildrutor. Limited 
animation kan leda till tecknade filmer där det i första hand är munnarna på karaktärerna som är det 
animerade. Panoreringar över stillbilder är också ofta vanligt, såväl som helt stillastående folkmassor 
(Furniss, 1998). Just detta faktum att studiorna inte alltid hade råd att skapa snygga och vackert 
flödande animationer, detta kan säkerligen i vissa fall vara anledningen till den stilisering av 
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karaktärer och bakgrunder som skedde då. Detta kunde fånga tittarnas uppmärksamhet trots att 
filmerna inte var häpnadsväckande noggrant animerade.

Då denna grafiska stil dock är något som bör ses snarare än läsas om visar jag här ett par ytterligare 
bildexempel på den stil hos tecknade filmer som kom till under 1950-talet (fig. 3.3). Notera även de 
lite modernare exemplen (fig. 3.4), då denna stil fortfarande (eller kanske snarare återigen) är 
populär.

Fig. 3.3. Filmrutor från animerade 50-talsfilmer. 1: Gerald McBoing Boing, 2: Employee Relations, 3: Toot Whistle  
Plunk and Boom, 4: A Symphony in Slang, 5: Stage Door Magoo (bakgrund (Amidi, 2006, s.125)), 6: Destination Earth  

(bakgrund (Amidi, 2006, s. 53)).
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Fig. 3.4. Filmrutor från nutida exempel på den tooniga stil som uppfanns på 50-talet: The Powerpuff Girls (2002) och 
The Spongebob Squarepants Movie (2004).

3.1.2 Scott McCloud's definition av toonighet
Denna nyss genomgångna stilstudie av toonighet ger exempel och bakgrundsfakta, men besvarar ej 
till fullo frågan om vad toonighet faktiskt är. Serietecknaren Scott McCloud har dock analyserat 
detta ämne, något han beskriver i sin bok Understanding Comics (1993), och kommit fram till en 
definition av vad toonighet är/gör, nämligen:

”...amplification through simplification.” (McCloud, 1993, s. 30)

Det vill säga, det som görs när en teckning (eller något annat visuellt) ”toonifieras” är att det 
”oviktiga” , det som inte behövs för att man skall förstå vad det är som avbildas, tas bort och de 
”viktiga” dragen förstärks. Förutsättningen för att detta skall fungera, att man som betraktare skall 
förstå vad det är bilden innehåller, är det faktum att den mänskliga hjärnan har förmågan att filtrera 
bort det oviktiga och dessutom att fylla i hålen mellan de vikigaste elementen. Det vill säga, man kan 
förstå vad något är tänkt att föreställa, även fast det egentligen inte är likt alls, om bara de 
definierande attributen finns där (McCloud, 1993). Se figur 3.5 för en illustration av detta.

Fig. 3.5. Trots att den vänstra bilden är otroligt förenklad gentemot den äkta varan kan man lätt förstå att den är menad 
att likna ett ansikte.

Förvisso är just ansikten ett särskilt toonvänligt exempel, då våra hjärnor är tränade att känna igen 
just mänskliga ansikten. Människor ser mänskliga ansikten i allting, framdelar av bilar, vägguttag, 
foton av sanddyner på mars och så vidare. Faktum är att människor inte kan låta bli att se avbilder av 
sig själva i allt (McCloud, 1993, s. 32). Denna toonifiering fungerar dock bra även på andra objekt 
än just det mänskliga ansiktet (titta igen på den fjärde bilden i figur 3.3, där man lätt kan förstå att 
det skall vara vatten och palmer i bilden, trots att dessa inte är särskilt lika sina verkliga 
motsvarigheter). Jag gissar att denna ifyllnad av luckor från den mänskliga hjärnan fungerar bäst på 
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saker som man redan har en ganska tydlig mental bild av.

3.1.3. Olika grader av toonighet
Då toonifiering är en förenkling, en ikonifiering av verkligheten kan det vara intressant att konstatera 
att visuella representationer av ting/karaktärer kan vara mer eller mindre tooniga. Även detta 
illustreras väl i Understanding Comics, se figur 3.6, där en bild av en person genomgår olika stadier 
av förenkling, toonifiering om man så vill.

Fig. 3.6. Olika grader av förenkling (McCloud, 1993, s 45)

Tooniga bilder kan alltså vara mer eller mindre förenklade versioner av sina verkliga motsvarigheter. 
Dock är inte detta den enda parametern som inverkar på hur lik eller olik verkligheten en toon-bild 
är. Den ena parametern är förenkling, så kallad ikonisk abstraktion. Den andra är konstnärlig/ 
expressionistisk abstraktion av bilden/representationen. Denna konstnärliga abstraktion är just vad 
som gjorde de animerade filmerna under 50-talet mer svängiga och stiliserade, eftersom det fanns en 
större andel konstnärlig abstraktion i dessa stilar. Jag hänvisar återigen tillbaka till figur 3.3, där det 
står mycket tydligt att skaparna inte endast förenklat det de velat avbilda i filmerna, de har även lagt 
till en viss stilisering av det hela – konstnärlig abstraktion.

Detta ger tre olika krafter som mer eller mindre kan påverka stilen hos bilder/visuella 
representationer av ting: realism, ikonisk abstraktion/förenkling och konstnärlig/expressionistisk 
abstraktion. Av dessa tre olika parametrar kan man skapa en sorts ”stilmatris” i vilken man kan 
placera och stilbestämma bilder och dylikt (fig. 3.7).

Fig. 3.7. Scott McClouds ”stilmatris” (McCloud, 1993, s. 51).
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Man kan även se i stilmatrisen vad som kan anses vara ännu mer förenklat/ikoniserat än den mest 
förenklade bild, nämligen text, men detta är inte något som kommer fördjupas i här. 

För att ytterligare förklara stilmatrisen kan jag placera disney-stilen och 50-talsstilen i denna 
(observera att anledningen till att 50-talsområdet är så stort är att många olika studior gjorde många 
olika filmer i stilar som inte var helt uniforma), se figur 3.8.

Fig. 3.8. 1: 50-talets toon-stil, 2: Disneys stil.

Som kan ses håller sig Disney (i allra största överlag) längst ner i botten på konstnärlig abstraktion-
skalan, och väljer att endast abstrahera sina figurer på ett ikoniskt/förenklande sätt (förenklande till 
klotformer, i enlighet med Disneys mittlinjeskola). 50-tals-UPA-stilen har en liknande nivå av för-
enkling, men har en större andel konstnärlig abstraktion. För att ytterligare förklara: Disney's stil är i 
första hand en förenkling av verkligheten, där man tagit existerande drag och förenklat och förstärkt 
dessa. UPA-stilen har även till viss del förvrängt dessa förenklade bilder, det vill säga abstraherat 
dem på ett konstnärligt/expressioneistiskt sätt, så att till exempel karaktärers volym fungerar på ett 
mer overkligt sätt än i animationer av Disney.

3.2. Realism
Toonighet är alltså en förenkling och stilisering av verkligheten, men vad är verkligheten och real-
ism egentligen? De riktilinjer jag kommer ha för skapande av realistiska texturer gås här igenom. 

Den sortens bilder som jag ser som allra mest realistiska är fotografier, för att citera Owen Demers 
”... a realistic style is one that imitates the real world as a photograph does” (Demers, 2002, s. 167). 
Förvisso finns kan deformationer i bilden uppstå på grund av skärpedjup och vinkel på linsen1, men 
för övrigt ger kameror mycket realistiska resultat. Foton brukar ofta vara den måttstock som används 
när det diskuteras hur realistiskt en målare kan måla, eller hur realistiskt en 3D-konstnär kan rendera 
en bild, om man som betraktare kan ta verket för ett foto eller inte.

Jag kommer därför till stor del att på olika sätt använda mig av foton, och ha dessa som utgångs-
punkt vid skapande av de realistiska versionerna av de olika texturerna i detta arbete.

1 För övrigt kan det vara intressant att att tänka på det faktum att dessa artefakter/deformationer, så som till exempel 
lens flares ibland simuleras i datorspel och dylikt, detta för att ge en känsla av realism. Detta kan te sig lite konstigt 
tycker jag, då det man simulerar inte är en människas synvinkel, utan en kameras synvinkel, vilket inte särskilt ofta är 
det man spelar som.
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3.3. Toonighet i spel
De flesta spels grafiska stilar drar sig onekligen åt det realistiska och försöker efterlikna verkligheten 
i så stor utsträckning som möjligt. Detta har till stor del även varit drivkraften för framtagandet av 
nya grafiska teknologier, viljan att kunna göra snyggare grafik som är mer lik verkligheten (Toma, 
2002). Men, det finns även ett antal spel som går i mer tooniga stilar, något som skall tittas på här.

För att se exempel på hur dessa olika grader av toonighet kan ta from i spel kan det vara intressant 
att försöka analysera dessa med hjälp av toonighetsmatrisen, och försöka placera spelen däri. Detta 
är just vad jag gjort; härunder finns ett urval (närmare bestämt 8) av relativt nya spel som får fungera 
som en snittyta för olika grafiska stilar som kan ses i spel. Jag får dock tillägga att andelen realistiska 
kontra tooniga spel i dessa exempel inte riktigt speglar marknadens utbud totalt sett. Detta arbete 
handlar om tooniga texturer, så jag tillät mig själv att välja ut en större andel tooniga spel.

Fig. 3.9. Stilmatrisen med spel instoppade, se nästa sida för själva spelen.
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Fig. 3.10. Skärmdumpar från ett antal spel av varierande realism/toonighet. 1. Resident Evil 4, 2: Half Life 2, 3: Beyond 
Good & Evil, 4: Final Fantasy Crystal Chronicles, 5: Psychonauts, 6: Okami, 7: Katamari Damacy, 8: The Legend of  

Zelda: The Wind Waker.
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3.3.1. NPR och toonighet i spel
Något som kan vara intressant att nämna i samband med analys av tooniga texturer, är vad NPR-
rendering gjort för att göra tooniga stilar i spel till något lite större. NPR är en förkortning av Non 
Photorealistic Rendering, det vill säga icke fotorealistisk rendering (Thoma, 2002). Detta får det 
förvisso att låta som om ”vanlig” rendering i spelmotorer eller för film automatiskt skulle vara helt 
fotorealistisk, något som inte händer särskilt ofta. Det som får hållas i tankarna är vad skaparen 
eftersträvar. Som nämnt, många spelskapare (och digital 3D-skapare överhuvudtaget) har som mål 
att skapa en så realistisk återgivning av verkligheten som är möjligt med den teknologi som finns till 
hands (eller som de själva skapar). Så är dock inte målet med NPR. Där används teknologin för att 
skapa något annat än just något som eftersträvar verkligheten, något mer grafiskt/stiliserat. Försök 
att efterlikna verkliga medier, så som penna och papper, akvareller och dylikt är också ganska 
vanligt i NPR-sammanhang (Thoma, 2002). 

Den vanligaste sortens NPR som står att finna i spel är så kallad ”cel-shading”, det vill säga när man 
försöker återskapa den sortens skuggning som finns i tecknade filmer (från ordet cel-animation), det 
vill säga skuggor med väldigt skarpa kanter, som inte skiftar färg inom skuggområdet eller liknande. 
Läroboksexemplet på detta är Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo, 2003), se figur 3.10. 
Ytterligare en sak som används en del vid NPR är edge detection, alltså finnandet av ”kanter” på 
modellen och med hjälp av datorn ett ditritande av linjer vid dessa, så som vore modellen tecknad. 
Detta kan till exempel ses i spelet Okami (Capcom, 2006), som även är ett exempel på efterliknande 
av verkliga medier, i det här fallet pensel och tusch (figur 3.10 ännu en gång). 

Detta faktum att NPR ”uppfunnits” har i sin tur lett till att spelskapare har haft möjligheter till fler 
olika grafiska stilar att ta till vid skapande av spel, och framförallt möjlighet till fler tooniga stilar. 
Vill man ha en riktigt toonig stil på spelet är en NPR-stil på renderingen helt klart att föredra, vilket i 
sin tur leder till att man får anpassa texturer och dylikt därefter.

3.3.2. Azaya's grafiska stil
De tooniga texturer som jag gjort och kommer att analysera är de som jag skapat under mitt arbete 
på Jungle Peak till deras spel Azaya: Azatars Awakening. Det kan därför vara på sin plats att jag, 
innan jag börjar berätta om arbetsprocessen med dessa, går igenom vad Azaya faktiskt har för 
grafisk stil, för att veta vad som eftersträvas vid texturskapandet. För att starta det hela kan jag visa 
en skärmdump från just detta spel (eller snarare en prototyp av spelet, som ändå ger en förhållande-
vis korrekt representation av spelets grafiska stil), se figur 3.11.

 
Fig. 3.11. Skärmdump från Azaya: Azatars Awakening.
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Som kan ses i denna bild från spelet innehåller stilen mycket skarpa kontraster mellan färgfält, både 
inom texturer och även vad gäller skuggor, då renderingen i spelmotorn är av så kallad NPR-sort, 
celshading närmare bestämt. Ytterligare innehåller stilen en del stilisering, vilket bland annat kan ses 
i de svängiga formerna på till exempel träden, och roten som växer upp vid stenen med inskriptioner. 
Denna stilisering finns även i texturerna, men syns inte så bra i denna ganska lågupplösta bild. För 
övrigt, som en förlängning av stiliseringen, finns det många ”snirkliga” former (när tillfälle ges för 
att skapa sådana). Exempel på detta är roten vid stenen än en gång, och även texten på stenen.

Detta ger en placering av Azaya's grafiska stil i stilmatrisen, se figur 3.12. Detta ger (vid jämförande 
av fig. 3.9 och 3.12) att Azaya ligger någonstans mellan Final Fantasy: Crystal Chronicles 
(Nintendo, 2004) och The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo, 2003), vilket verkar 
stämma bra vid jämförande av dessa skärmdumpar (fig. 3.10 och 3.11). Stilen ligger måhända 
närmare Wind Waker. Detta placerar Azaya's stil mitt i toon-området; en stor andel ikonisk 
abstraktion, och en viss andel stilisering/konstnärlig abstraktion. Så, grafiken jag skapat på Jungle 
Peak fungerar onekligen bra som ett exempel på toonig sådan.

Fig. 3.12. Azaya-universumets ungefärliga placering i stilmatrisen.
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4. Arbetsprocessen med texturerna
Här följer i detalj skapandeprocesserna för de olika texturerna som jag skapat som mitt verk till detta 
examensarbete.

4.1. Läsky Trädet
Detta träd skall i spelet ha blivit infekterat av fiender, och därför ser det krokigt och läskigt ut. 
Denna läskighet skall även återspeglas i barken, i trädets textur. Här nedan följer en bild på modellen 
som jag byggde och hade att utgå ifrån vid skapande av texturen:

Fig. 4.1. Modellen för det läskiga trädet.

Konceptbilden var ganska skissartad, så det mesta man kunde utläsa av den var formen på trädet och 
det faktum att det fanns hål här och var i det, ungefär så som det ser ut i figur 4.1 helt enkelt.

4.1.1. Skapande av toonig textur till Läsky Trädet
Konceptteckningen innehöll som sagt var inte mycket information om vad denna textur skulle 
innehålla. Jag diskuterade detta med lead-grafikern och vi kom fram till att det borde finnas någon 
sorts sprickor eller inbuktningar på stammen. Med detta bestämt satte jag igång.

Jag började det hela med att måla ut en enkel ”skiss” av texturen i Maya (det 3D-program som 
användes vid skapandet av verket) med 3D Paint Tool. Detta var något som lead-grafikern 
rekommenderade, och jag fann att detta sparade mig en hel del tid. Hade jag istället startat direkt i 
Photoshop (det bildbehandlingsprogram som vid skapandet av verket) med texturmålandet hade jag 
fått hoppa mellan detta och 3D-programmet många gånger, för att se om de streck jag målat ut låg 
rätt på 3D-modellen. Om jag först målar ut en skiss med 3D paint tool så vet man att de bredare 
dragen hos texturen ligger rätt på 3D-modellen från början. Därefter kan jag i bildbehandlings-
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programmet koncentrera mig på detaljerna.

Så, jag målade ut de sprickor som skulle gå igenom barken, vilket resulterade i det som kan ses i 
figur 4.2. Denna texturskiss som jag då målat tog jag ut från Maya och in i Photoshop för att 
använda som en referens vid texturskapandet, se fig. 4.3.

            
         Fig. 4.2. Läsky trädet med 3D Paint-skiss                               Fig. 4.3. Texturen som utvanns av 3D paintandet. 

I Photoshop fortsatte arbetet. Meningen var att sprickorna skulle bli tooniga. För att de skulle bli det 
skulle jag få förenkla dem, samtidigt som jag förstärkte det viktiga hos dem, och dessutom skulle jag 
ge dem en liten andel stilisering/svängighet. En bra idé tänkte jag skulle vara att använda sig av 
cutout-filtret för detta ändamål. Det cutout-filtret gör är att förenkla former så att de blir mer kantiga, 
samtidigt som den drar ner antalet färger till runt 4-5, och låter lagret bli till ett antal ”fält” (se fig. 
4.4). Detta, tänkte jag, skulle alltså ge mig kantiga sprickor i ett lågt antal färgerm vilket i princip var 
den effekt jag villa ha på de tooniga sprickorna.

       
Fig. 4.4. Före och efter cutout-filtret applicerats.

Så, jag målade på ett nytt lager ut ett antal streck, som mer eller mindre följde skissen som jag fått ut 
från Maya, och applicerade sedan cutout-filtret på detta. Detta fungerade dock inte som den genväg 
till tooniga texturer som jag hoppats på, cutout-filtret visade sig vara ganska svårkontrollerat. Jag 
hade tänkt att resultatet skulle bli förenklade gradienter med en tydlig mittenlinje i sprickan och en 
omgivande lite ljusare färg, men så blev inte riktigt fallet. Mittenlinjen i sprickorna blev väldigt ir-
reguljär, ibland blev den för tjock, ibland försvann den helt, och ibland försvann sprickorna helt (se 
figur 4.5 för resultatet). Så, att helt luta sig tillbaka mot cutout-filtret var inte ett alternativ. Dessutom 
blev kanterna mellan de olika färgfiltren ganska pixliga, vilket inte heller såg särskilt bra ut.
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Fig. 4.5. Cutout-filtret i aktion.

När jag gjorde denna textur var jag ännu i början av mitt forskande och hade ännu inte helt gett upp 
på detta filter och tänkte att något bör jag kunna utvinna ur det här, så jag lät detta cutout-filtrerade 
lager vara kvar, men drog ner dess opacitet till 35 % för att dess mindre vackra aspekter skulle bli 
inte riktig lika tydliga (jag skulle komma att jobba vidare på dessa sprickor). Därefter var det dags att 
skapa grunden till de mindre sprickorna, de som försvann vid filteranvändandet. En teknik som jag 
lärt mig av lead-grafikern, som användes en del vid tillverkning av texturer som innehöll mer 
bestämda former, var användande av polygonal lasso-verktyget1 för att skapa en markering som man 
sedan fyllde med färg. Detta gav en cutout-liknande känsla, men med bättre kontroll över resultatet. 
Detta använde jag för att skapa grunden till de mindre sprickorna, vilket gav ett resultat som står att 
se i figur 4.6.

Fig. 4.6. Lägre opacitet på cutout-sprickorna, och mindre sprickor skapade med polygonal lasso-markeringar.

1  Detta verktyg är ett markeringsverktyg fungerar som så att man klickar ut punkter mellan vilka streck dras, vilket 
resulterar I en ganska kantig markeringsyta.
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Nu var en grund att jobba vidare på klar, och jag var ganska nöjd med sprickornas form, de hade en 
viss stiliserad kantighet, som inte var helt överdriven (Azaya hamnade som nämnt i stycke 3.3.2 inte 
otroligt högt upp på konstnärlig abstraktion-skalan). 

En hel del jobb var det dock kvar, just nu såg det inte så mycket ut som sprickor/inbuktningar så 
mycket som det bara såg ut som streck. Skuggor är mer eller mindre en förutsättning för att man 
skall förstå vad ett föremål (som inte rör på sig) har för volym2 (se fig. 4.7). Så, för att ge en känsla 
av volym i sprickorna skulle jag försöka simulera en skugga i dessa. 

  
Fig. 4.7. Volym blir lättare att uppfatta vid inverkan från ljus.

Då stilen på denna textur skulle vara toonig, så att den följde Azayas grafiska stil fick denna skugga i 
sprickorna bli ganska förenklad och tydlig. För att uppnå detta lät jag ena halvan av sprickorna vara 
”skuggsidan”. På denna sida lade jag ut, även nu med polygonal lasso-markeringar med färgifyllnad, 
en skugga, en mörkare linje. Detta resultat kan ses i figur 4.8. Jag lade även mörka fält i de hål som 
var utplacerade här och var på trädet, för att visa dessa tydligare.

Figur 4.8. Skugga lagd i sprickorna och mörk färg i hålen.

2 Något annat som också kan påvisa volym kan vara om objektet är täckt av en viss textur. När denna textur ”trycks 
ihop” vid rundade kanter och dylikt, detta kan få hjärnan att förstå vad objektet har för volym, även om skugga inte 
finns där. Detta är dock besvärligt att använda sig av för att simulera volym hos något, så som jag skulle simulera 
volym i dessa sprickor.
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Dock var jag inte helt nöjd med detta. Det kändes inte tillräckligt tydligt att detta skulle föreställa 
sprickor/inbuktningar. Något jag såg att de andra grafikerna gjorde i deras spricktexturer vara att inte 
endast ha en skugg- och en ljussida, utan att även ha en mittenlinje, där sprickan var som djupast och 
sonika var mörkare än skuggsidan. Jag testade detta, och det såg bra ut.  Jag var dock trots detta inte 
helt nöjd ännu, och det var inte mina medgrafiker heller (kanske de ännu mindre än jag). Då trädets 
grundfärg var ganska mörk (det skulle trots allt vara ett Läsky Träd) var det svårt att se den ljusare 
sidan av sprickan, som var mörkare än grundfärgen, men ljusare än skuggsidan. Risken var att man, 
om man tittade snabbt, endast skulle se den mörka sidan av det hela. Så, för lättöverskådlighets och 
toonighets skull gjorde jag ett sista tillägg på sprickorna, nämligen en högdager-linje som gick runt 
hela sprickan och förtydligade denna. För att skapa denna använde jag mig av en lagereffekt, 
nämligen ”stroke”, som fungerar som så att en linje formas runt lagret som lagereffekten appliceras 
på. Jag applicerade denna på de lager som innehöll grundfärgen för sprickorna, detta i en färg ljusare 
än trädets grundfärg, se fig. 4.9.

Fig. 4.9. De färdiga sprickorna
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Som dock kan ses i figur 4.9 ser trädet ganska kalt ut, särskilt om det nu skall vara ett läskigt träd. 
Här hade en bastextur kunnat vara av användning för att ge en läskigare stil på texturen. Jag skulle 
kunna ta ett fotografi av bark, blanda detta med ett foto av något något som ser otäckt ut, matrester 
eller dylikt, och sedan applicera några av Photoshops filter på detta (Ahearn, 2006). Detta skulle 
göra det hela ganska lätt för mig, men tyvärr, sådant gillas inte när man skall göra tooniga texturer. 
Då skall allt vara förenklat och tydligt, något en kombination av foton inte skulle vara.

Dock bestämde jag mig för att jag, trots det som nyss sagts, skulle tillåta mig själv att använda en 
sorts bastextur. Det skulle dock bli en ganska toonig och förenklad sådan. I Azayas grafiska stil 
återfinns, som sagt i stycke 3.3.2, många snirkliga former. Jag bestämde mig därför att skapa en 
snirklig bastextur till trädet (detta skulle kunna vara någon sorts besvärjelse ditskriven av fiender, 
eller bara ett mönster). Min tanke var att återigen försöka använda mig av cutout-filtret, detta för att 
göra de snirklar jag skulle skapa på barken kantiga och stiliserade, utan att behöva skapa alla dessa 
kantiga former för hand. Då dessa snirklar inte skulle vara lika viktiga och uppmärksamhetstill-
dragande som sprickorna kändes det mer legitimt att använda detta filter här. Sprickorna skulle trots 
allt finnas överallt över hela trädet, och om de blev för tydliga skulle det kanske vara jobbigt för 
spelaren att inte ha någon bestämd punkt att fokusera sin uppmärksamhet på.

Så, för att skapa dessa sprickor målade jag först ut en mängd snirkliga streck på trädets textur. Sedan 
applicerade jag ett blur-filter på dessa streck, som gjorde dem suddiga. Detta var för att jag ville att 
dessa snirklar vid cutout-filtreringen skulle få två olika grader av färg, en ljusare ytterkant och en 
mörkare innerlinje, vilket denna suddighet hjälpte till med, den skapade övergångsfärger mellan de 
tidigare helt svarta strecken och den ljusare bakgrunden, som cutout-filtret sedan kunde förenkla. 
Detta visade sig fungera ganska bra, vilket kan ses i figur 4.10. Det gav ungefär den effekt jag ville 
ha.

Fig. 4.10. 1: Målade snirkliga former, 2: lätt blur-filter, 3: cutout-filter.
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Naturligtvis skulle denna snirkel-textur inte vara så tydlig som den är i figur 4.10, jag drog ner 
snirkellagrets opacitet till 27 %. För att avsluta det hela, då jag ännu inte var riktigt nöjd, gjorde jag 
ännu en, väldigt svagt synlig, bastextur. Denna var en kombination av olika filter (nämligen noise, 
gaussian blur, palette knife, spatter och watercolor) på ett lager fyllt med grå färg (fig. 4.11). Detta 
lager satte jag opaciteten väldigt lågt för (10 %), så att denna textur skulle bli väldigt subtil. Detta för 
att det inte skulle överösa de viktigare elementen i texturen, sprickorna och hålen i trädets bark.

Fig. 4.11. Bastextur för det läskiga trädet.

När detta då var gjort var Läsky Trädets textur klar. Nu såg det lite mer smutsigt och läskigt ut, utan 
att förlora den tydlighet som toonighet som Azayastilen krävde. Jag var nöjd, och de andra 
grafikerna på Jungle Peak gav den godkänt.

Fig. 4.12. Läsky Trädet med färdig textur.
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4.1.2. Skapande av realistisk textur till Läsky Trädet
Naturligtvis skulle även den realistiska versionen av Läsky Trädet vara läsky. Formen på trädet 
kändes som ganska Tim Burton-aktig, så, jag tänkte att detta var något jag kunde ta fasta på, och 
försöka gå vidare med. För att ha en referens, och för ytterligare inspiration tittade jag närmare på 
The Tree of the Dead, detta från Burton-filmen Sleepy Hollow (1999), se figur 4.13.

Fig. 4.13. The Tree of the Dead.

Som kan ses i denna bild består detta träds bark av större barkstycken. Detta är något jag får försöka 
återskapa när jag gör bastexturen till detta träd. Ytterligare att tänka på är att texturen överhuvud-
taget skulle vara läsky, att det skulle kännas smutsigt och liknande

Jag har redan tangerat begreppet bastexturer litegrann (vid skapandet av den tooniga texturen till 
läsky trädet). Detta är något jag använde mig av i större utsträckning till denna textur. Bastexturer är 
den grund man kan ha vid skapande av texturer till olika objekt, dess material. Till en robot har man 
en metallbastextur, till en liten stuga har man i första hand trä som bastextur och så vidare. Läsky 
Trädet skulle ha bark som en bastextur. 

Jag valde att för denna textur skapa bastexturen av olika filter i Photoshop, en metod som gås 
igenom i detalj i Ahearns ”3D Game Textures” (2006). Det jag eftersträvade vid detta 
filteranvändande var att få en textur med skilda ”celler”, dessa efterliknande olika barkstycken. För 
att få denna effekt använde jag mig av ett antal filter i en ordning liknande den jag använt till 
bastexturen för den tooniga versionen. Dessa filter var först ett noise-filter på ett lager fyllt med grå 
färg, därefter ett blur-filter på detta, eftersom jag hade tänkt avsluta det hela med ett watercolorfilter 
och dessa brukar inte bli så snygga om utgångsbilden är av hög kontrast, vilket ett noisefiltrerat lager 
blir. Jag gick därefter in i filtergalleriet och testade olika kombinationer tills jag hittade en 
uppsättning som gav mig det resultat jag ville, vilket resulterade i den textur som kan ses i figur 
4.14. De filter jag använde i filtergalleriet var för övrigt water paper, följt av spatter och sist 
watercolor. Just watercolor-filtret delar upp bilden i mindre fält, ungefär som cutout-filtret, men det 
blir en lite rundare effekt, vilket var av användning när jag nu skulle skapa celliknande former, 
barkbitarna vill säga.
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Fig. 4.14. En prickig, ”cellig” bastextur för att efterlikna bark

Jag ville dock även ha något som bröt upp bland de runda barkformerna, något som gav en mer 
kaosartad smutseffekt. För att få en sådan textur, som jag sedan skulle kombinera ihop med bark-
texturen, började jag det hela med att applicera cloud-filtret på ett tomt lager. Detta filter skapar ett 
molnliknande mönster i de två färger man har som förgrunds- och bakgrundsfärg (vilket jag hade 
satt till svart och vitt). Sedan applicerade jag på detta lager difference clouds-filtret ett par gånger, 
vilket ytterligare bröt upp och skapade kaos i lagret. Efter att jag gjort detta ändrade jag lagrets level-
inställning (ljus- och kontrastinställningar vill säga), detta för att inte ha en för mörk bild vid den 
avslutande filterkombinationen som nu skulle appliceras. Precis som vid skapandet av barktexturen 
blev det till att testa sig fram med kombinationer av de olika filtren för att se om jag kunde hitta den 
effekt jag sökte. Detta gjorde jag slutligen, nämligen genom en kombination av följande filter: paint 
daubs, watercolor, ocean ripple och spatter. Kontrasten känds dock lite hög, så detta ordnade jag 
genom att än en gång använda mig av levels-inställningen. Resultatet av detta går att se i figur 4.15.

Fig. 4.15. Bastextur nummer två.
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Sedan var det dags att kombinera dessa två bastexturer till en enda. För lagret i vilken denna textur 
nummer två befann sig satte jag blending mode till overlay, detta för att göra den mer genomskinlig 
(textur nummer två-lagret befann sig ovanför textur nummer ett), och drog ner dess opacitet en del. 
Detta för att det trots allt var textur nummer ett, barken, som var det viktigaste i bastexturen. 
Därefter slog jag ihop de båda lagren till ett enda, detta för att underlätta senare manipulation av 
dem.

Därefter var det dags att göra bastexturen mer avlång, så att det skulle se ut mer som den bark jag 
föreställt mig (som man kan se i fig. 4.13 är barkbitarna, till skillnad mot hur det ser ut i fig. 4.14, 
avlånga). För att uppnå denna effekt drog jag ut denna nya bastextur med hjälp av free transform-
kommandot. 

Därefter var det dags att klippa ut bitar av bastexturen och passa in dessa i de olika delarna av uv-
layouten. Som kan ses se i fig. 4.16 är inte alla de olika delarna av trädet vinklade åt samma håll, 
vilket leder till att barken inte kan ha bara en riktning i texturen om det skall se bra ut. Så, jag 
klippte, roterade och klistrade tills jag fick det resultat som kan ses i fig. 4.17. 

        
                              Fig. 4.16. Läsky Trädets UV-layout                    Fig. 4.17. Bastexturen på plats

Färgpigmentdelen av bastexturen var dock ännu inte klar. Den textur som jag gjort hittills var endast 
en svartvit sådan, och förändrade endast mörker- och ljusförhållandena i bastexturen (jag hade nu 
satt denna texturs blending mode till ”multiply”, så att denna textur endast skuggade den 
underliggande grundfärgen). Men, att bara ha det på detta sätt kändes inte verkligt; i naturen har inte 
ytor endast en färg, de har en massa olika variationer och färgskiftningar. Nu hade jag endast en 
enda grundfärg (en brungrön färg, lik den i den tooniga versionen, men med lägre färgmättnad), 
vilket inte var bra om jag ville få ett realistiskt resultat (Demers, 2002).

Det jag gjorde för att bryta upp grundfärgen var att jag skapade ett nytt lager, på vilket jag 
applicerade ett cloud-filter med rött och grönt som grundfärger. Jag applicerade sedan difference 
cloud-filtret ett par gånger på detta, för att bryta upp detta. Sedan gjorde jag ett nytt lager och 
upprepade proceduren, men hade nu istället grundfärgerna blått och gult. Slutligen drog jag ner 
opaciteten på det ovanliggande lagret, och slog ihop de båda, vilket gav figur 4.18. Denna ändrade 
jag färgbalansen för, så att bilden inte innehöll fullt så mycket rött och lila, utan mer höll sig runt 
gult och grönt (vilket var de färger som trädet innehöll mer av), och drog sedan ner dess färgmättnad 
en hel del med ett adjustment layer. Sedan satte jag detta lagers blending mode till ”color”, vilket 
gör att endast färgen på lager under förändras av detta lager, inte dess mörker- och ljusvärlden. Hur 
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mycket det inverkade kunde jag bestämma genom att dra upp och ner färgmättnaden i adjustment 
lagret, och när jag var nöjd med detta var bastexturen klar (se fig. 4.19).

       
                       Fig. 4.18. Färguppbrytnings-texturen.                      Fig. 4.19. Bastexturen färdig.

När nu bastexturen var klar var det dags att börja tänka på sprickorna i barken. Då dessa inte skulle 
vara i samma stil som på den tooniga versionen var det på sin plats att använda en annan teknik för 
att skapa dessa, nämligen att måla ut dem. Jag använde den 3D paint-skiss jag skapat till den tooniga 
versionen (fig. 4.3)  som referens för var jag skulle sätta skuggorna. Ahearn (2006) menar att det 
räcker bra med endast en mjuk pensel för utmålande av skuggor och dylikt om man har en bra 
bastextur, så jag testade detta, en helt vanlig mjuk rund pensel. Jag skapade två lager för dessa 
skuggor, ett för en bredare och mer diffus ytterlinje, och en mer bestämd mittlinje. Till skillnad från 
den tooniga versionen försökte jag inte göra några överdrivna stiliserade former på dessa sprickor/ 
inbuktningar.

Sedan var det dags att måla ut högdagrar runt sprickorna för att göra dem tydligare. Här märkte jag 
dock att det inte fungerade särskilt bra med en mjuk pensel för utmålandet av dessa. När jag skulle 
göra skuggorna, då adderades mörker till en redan ganska mörk textur, så användande av en mjuk 
pensel där märktes inte så tydligt. Men, när jag nu skulle göra dessa högdagrar, som blev det ljusaste 
på hela texturen, då såg det inte snyggt ut med en mjuk pensel. Det syntes tydligt att det var just en 
mjuk airbrush-liknande pensel som använts, vilken stod i hög kontrast mot den gryniga bastexturen, 
och det hela kändes ganska konstgjort. Jag bytte därför till just en mer grynig pensel, för att få en 
effekt som inte skar sig mot bastexturen. Jag tog en av Photoshops färdiga penslar (”chalk 23 pixels” 
i avdelningen ”default brushes”) och modifierade denna så att penseltexturen hela tiden roterade, 
detta för att den inte skulle se allt för ordnad och konstgjord ut. Se figur 4.20 för en jämförelse 
mellan den mjuka penseln och den pensel jag senare kom att använda till högdagrarna. Se figur även 
4.21 för att se hur texturen blev med färdiga sprickor på.
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Fig. 4.20. Photoshops vanliga mjuka pensel och den modifierade gryniga penseln.

Fig. 4.21. Sprickor utmålade på trädet.

Nu var texturen till det läskiga trädet så gott som klar, men vid testande av texturen på modellen 
framstod en sak tydligt: den hade mycket tydliga textursömmar. Textursömmar uppkommer där två 
olika UV-sjok (det vill säga sammanhängande stycken av UV-koordinater, se figur 4.16 för de olika 
UV-sjoken till denna modell) möts. Detta kan bli extra tydligt om det finns mycket detaljer i textur-
en, vilket det också blev när bastexturen till denna version av trädet skapades. 

För att få bort dessa sömmar skapade jag ett nytt UV-set i vilket de delar av UV-sjoken som haft 
sömmar nu var ”hopsydda”. Sedan ”bakade” jag ut texturen från mitt original-UV-set till det nya, 
tog in denna utbakade textur till Photoshop och målade över sömmarna. Sedan bakade jag denna nya 
övermålade textur från mitt nya UV-set till det gamla, allt detta i enlighet med Kojestas anti-UV-
sömteknik (2006). Detta gjorde att textursömmarna inte blev lika tydliga, vilket kan ses i figur 4.22.
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Fig. 4.22. Före och efter sömborttagningen.

När detta var avklarat var den realistiska texturen till Läsky Trädet klart, se figur 4.23.

Fig. 4.23. Läsky Trädet med färdig realistisk textur.
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4.2. Pebble Beast
Nästa modell att texturera var det uråldriga djuret pebble beast, eller som det kallas i Martin 
Fermgårds reflexiva rapport om skapandet av en levnadsmiljö till denna, Chalicotherium (Fermgård, 
2006). Där finns info att läsa om detta djur för den som är intresserad. Det enda jag behövde veta var 
dock att detta djur skulle ha päls av den lite längre sorten.

Fig. 4.24. Modellen av djuret Pebble Beast.

4.2.1. Skapande av toonig textur till Pebble Beasten
Vid tidpunkten när jag skulle börja med denna tooniga pebble beast-textur hade jag invaggat mig 
själv i en känsla av att jag nu kunde allt om grafikskapande. Detta skulle dock motbevisas under 
arbetandet med denna textur. Det var helt enkelt svårt för mig att skapa den.

Jag började som vanligt med att måla upp en lätt skiss med 3D paint tool av hur de olika pälssjoken, 
färgfälten, skulle sitta (fig. 4.25). Detta fanns det konceptbilder för, dock inga för hur pälsens textur 
skulle vara. Detta var min uppgift att ordna.

Fig. 4.25. 3D paint:ad Pebble Beast.

När 3D paint-skissandet var klart satte jag igång med själva pälsmålandet, det vill säga, jag gjorde 
mitt första försök till denna päls genom att just måla den. Efter att studerat ett par tooniga spel med 
pälsdjur i, Fox McClouds inkarnation i Star Fox: Assault (Nintendo, 2005) och dylikt, och funnit att 

27



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

dessa pälsar såg just målade ut, tyckte jag att detta borde vara en bra idé. Så, jag målade efter bästa 
förmåga en toonig päls, som står att se i figur 4.26.

Fig. 4.26. PB’s första textur.

Dock gillades denna textur inte av de andra grafikerna på JP. De menade att den var för realistisk för 
azaya-världen, vilket jag, när jag ser den såhär i efterhand, får hålla med om. Alltså fick jag förenkla 
pälsen på något sätt, för att den bättre skulle passa in i Azayas tooniga värld. Men, hur skulle man 
göra detta? Jag skulle kunna förenkla pälsen så mycket att den bara var enfärgade fält som skiljdes åt 
av en ”pälsig” kant (böjda taggiga former). Men, detta skulle kunna leda till problem om jag skulle 
texturera ett djur som hade päls i endast en färg. Då skulle det inte direkt finnas något som visade att 
detta djur faktiskt hade päls, så jag valde inte detta alternativ. En annan grafiker gav mig ett tips som 
jag testade, att måla ut kanten på pälssjok/pälsbitar. Det vill säga, inte kanten mellan de olika 
färgfälten, utan kanten på tovor av päls. Jag testade detta, och fick följande resultat (fig. 4.27).
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Fig. 4.27. Andra försöket på PB-päls.

Denna textur var förvisso förenklad, men frågan var om den såg särskilt bra ut. Jag var inte särskilt 
nöjd med stilen på den, och JP-grafikerna gav den inte godkänt heller. Jag fick därmed fortsätta for-
ska i detta. Först försökte jag återigen ”måla” pälsen (som i första försöket), men i en lite annan stil. 
Nu hade jag faktiskt fått en konceptteckning till detta, men trots att jag följde denna noga så 
godkändes texturen inte (vilket kan ha varit på grund av att konceptteckningen måhända inte heller 
hade godkänts av lead-grafikern, vilket inte framgått till mig). Även denna var, precis som den första 
texturen, för realistisk och passade inte in i Azayas stiliserade, förenklade stil.

Att hitta en bra pälslösning krävde helt enkelt att man tänkte till, och till slut kom vi (jag och 
grafikern som gett mig linjepälstipset) fram till en lösning som blev ganska bra. Päls kan ju framstå 
som att den består av många pälstovor, vilket kan vara något att försöka utveckla vid toonifiering av 
denna. Detta var också något jag tidigare försökt mig på vid skapandet av texturen som kan ses i 
figur 4.27, men med inte särskilt bra resultat. Det vi bestämde skulle göras nu var att (återigen) 
förstärka dessa pälstovor, men inte genom linjer som skiljde dessa åt, utan att faktiskt skapa en 
mängd förenklade pälstovor i lätt varierande färger. Jag började detta med att måla tre olika 
stiliserade pälstovor (fig. 4.28).

Fig. 4.28. Pälstovor till den fjärde PB-texturen.
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Dessa pälstovor fick jag sedan kopiera och placera ut, en efter en, så att hela texturen slutligen var 
täckt av dessa. Detta var ett mycket tidskrävande, men inte särskilt intressant arbete. Arbets-
processen bestod endast av kopierande av lager, och sedan flyttande och roterande av dessa. En 
användbar funktion för detta var att aktivera ”auto select” för markeringsverktyget. Denna funktion 
gjorde att om man klickade på pixlar tillhörande ett visst lagar, då valdes detta lager automatiskt; 
man behövde inte gå in i lagerfönstret och leta sig fram till det lager man ville flytta, utan kunde göra 
detta från ”bildytan”. Detta var praktiskt, då denna textur innehöll extremt många lager. Se resultatet 
i figur 4.29. 

Fig. 4.29. Pebble Beasten med en nästan färdig textur.

Nu kunde man se att det skulle var päls, men den var ändå ganska förenklad och stiliserad, så nu var 
texturen så gott som klar. Det var dock ett par saker kvar, för det första hade textursömmar uppstått, 
dessa fick jag ta bort, denna process har jag redan talat om i stycke 4.1.2.  Jag kände också att denna 
texturs färger var lite för tråkiga/omättade för att tillhöra en toonig sådan, så jag ökade, med hjälp av 
ett adjustment layer, dess färgmättnad. Jag ökade med samma metod även dess kontrastvärden 
eftersom de olika pälssjoken inte syntes så tydligt som jag ville. Sedan var den tooniga texturen till 
Pebble Beasten äntligen klar, se figur 4.30.
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Fig. 4.30. Pebble Beast med färdig toonig textur.
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4.2.2. Skapande av realistisk textur till Pebble Beasten
Till den realistiska versionen av Pebble Beasten tänkte jag använda mig av en metod som nämnts i 
alla de texturerings-/spelgrafikböcker jag läst, nämligen användandet av foton i texturskapandet 
(Ahearn, 2006, Demers, 2002, Linde 2005). Detta för att spara tid vid texturskapandet, men även för 
att få dessa att kanske bli lite snyggare än vad man själv kan måla. Vissa saker är riktigt krävande att 
måla för hand och få att se bra ut, och päls är onekligen en av dessa.

Jag letade därför upp ett foto på päls som jag tyckte såg bra ut, detta från webbsidan Mayang’s Free 
Texture Library (fig. 4.31). Detta foto inte riktigt i samma färg som Pebble Beastens päls, så detta 
fick ändras med hjälp av färginställningar i Photoshop, så att denna päls blev mer gul/brunaktig. 
Detta modifierade pälsfoto flyttade jag sedan in i den realistiska Pebble Beast-texturens photoshop-
fil, för att fortsätta jobba med den där. 

Fig. 4.31. Foto på ”päls” från mayangs texturgalleri.

Som grund för denna textur, då jag inte ville att den skulle bestå av endast ett foto, använde jag mig 
av den första texturen som jag målat till det som skulle ha varit den tooniga versionen av Pebble 
Beasten (fig. 4.26). Det kändes ganska onödigt att måla en helt ny sådan version, då jag  skulle ha 
skapat den på i princip samma sätt som den textur som jag nu kom att använda. Sättet på vilket jag 
hade skapat denna päls var att först måla ut en 3D-paintbild som visade pälsens riktning, därefter, 
med denna som referens, måla ut päls med en halvmjuk pensel. Denna pensels färgflöde var kopplat 
till min ritplattas tryckkänslighet, detta för att få mjuka linjer.

Jag satte lagret med mayang-pälstexturens blending mode till ”overlay”, detta för att man skulle se 
igenom det och se min underliggande målade textur. Sedan var det dags att, precis som vid 
skapandet av den realistiska texturen till Läsky Trädet (kapitel 4.1.2), klippa detta foto i bitar och 
lägga dessa i de riktningar som pälsen skulle ha. Här var det bra att ha min handmålade päls, 
eftersom denna visade åt vilket håll pälsen skulle riktas, och gick att använda som en referens för 
utplacerande av fotopälsen. För övrigt var den handmålade bra för att förstärka intrycket av att 
pälsen hade just den riktning som jag ville; pälsen från fotot pekade endast åt ett håll, medan det i 
min målade päls fanns många ändringar av pälsriktningen. Att klippa upp pälsen i 200 delar för att få 
den att perfekt följa riktningsförlagan skulle vara alldeles för mycket arbete. Nu när jag istället 
blandade fototexturen med den handmålade räckte det med att man hade ett antal stora 
fotopälsstycken vars pälsriktning var ett medelvärde av de riktningar som fanns i den målade pälsen. 
Den målade pälsen fyllde i hålen vad gällde icke perfekta riktningar i fotopälsen. Se resultatet av 
detta i figur 4.32.
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Fig. 4.32. PB med pälstextur.

Jag var ganska nöjd med hur pälsen såg ut nu, men en del arbete skulle fortfarande krävas. Då detta 
skulle vara en mer realistisk textur var det på sin plats att skapa en del skuggor, detta för att 
förtydliga muskler och liknande som inte fanns inbyggda i modellen. Vare sig det fanns avancerad 
skuggningsteknologi eller inte i den spelmotor som modellen skulle in i, så skulle dessa skuggor som 
jag skulle göra nu ändå vara nödvändiga att ha i texturen. Detta eftersom de som sagt inte fanns 
inbyggda i själva modellen, och inte skulle kunna bli till som ett resultat av ljus som kastades från 
lampor i spelmotorn.

Att måla ut dessa skuggor direkt i Photoshop skulle ta alldeles för mycket tid, eftersom jag skulle bli 
tvungen att hoppa mellan Maya och Photoshop alldeles för många gånger, detta för att se om jag 
faktiskt målat skuggorna på rätt plats. Så, jag målade ut en referens i Maya med 3D paint-verktyget 
som visade var skuggor och ljusare partier skulle ligga (fig. 4.33). 

Fig. 4.33. Skuggreferens målad med 3d paint-verktyget.
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Denna referensbild tog jag sedan in i Photoshop, och lade in i min texturfil. I denna skapade jag 
sedan två nya lager, ett för skuggor och ett för ljusare partier. Skugglagrets blending mode satte jag 
till ”multiply”, så att endast de mörkare tonerna skulle synas, och målade ut skuggor med en mjuk 
pensel efter referensbilden. En mjuk pensel fungerade bra till denna textur, då den hade mer mjuka 
attribut än texturen till den realistiska versionen av Läsky Trädet. Färgen för skuggorna målades ut i 
en gråblå färg, blått eftersom skuggpartierna ofta tar färg av omgivningen, då ljus studsar från 
omgivningen till de områden på det ljussatta objektet dom inte täcks av den primära ljuskällan 
(Harris, 2004). Det blåaktiga i skuggan var tänkt att komma från den blå himlen. De ljusare 
partiernas lagers blending mode satte jag till ”screen”, vilket är som multiply, men gör att svart 
istället för vitt blir genomskinligt. Dessa högdagrar målade jag i en gulvit färg, vilket var tänkt att 
efterlikna att solen lyste på dessa områden. Se resultatet av detta i figur 4.34.

Figur 4.34. PB med mer definierade former efter skuggning.

Nu var den realistiska texturen för Pebble Beast nästan färdigt, endast ett par smådetaljer var kvar att 
ordna. Den ena detaljen var klorna, som jag ville skulle se smutsigare ut. Detta ordnade jag genom 
att använda en pensel liknande den jag använde för att måla ut högdagrar på Läsky Trädet (fig. 4.20), 
och målade ut bruna kulörer med denna på klorna. Något som också behövdes ordnas för klorna var 
att måla dit päls som överlappade dessa, något jag gjorde med en mycket smal, mjuk pensel. De två 
sista sakerna som jag behövde göra för att texturen skulle få kallas klar var dels att ta bort 
textursömmarna (detta på samma sätt som vanligt), och även att med ett adjustment layer dra ner 
färgmättnaden den del, det senare för att ta bort de tooniga kvalitéer som skulle kunna ha ärvts från 
den målade textur som jag använde som grund. Se figur 4.35 för denna färdiga textur.
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Fig. 5.35. Pebble Beast med färdig realistisk textur.
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4.3. Banyanträdet
Detta är ett ganska intressant format träd, det har nämligen flera olika stammar (se fig. 4.36). Detta 
har förvisso mer inverkan på själva modellen (fig. 4.37) än vad det har på texturskapandet, men jag 
ville ändå nämna detta.

Fig. 4.36. Banyanträd i verkligheten

Fig. 4.37. Modellen för banyanträdet, med och utan lövkrona.

4.3.1. Skapande av toonig textur till banyanträdet
Likt tidigare fanns det inget koncept för hur den tooniga texturen till modellen skulle se ut. Faktum 
var att det till detta objekt inte fanns några konceptteckningar alls, endast foton. Det jag fick göra var 
att analysera dessa foton för att se om jag därur kunde hitta några utmärkande drag hos detta träd, 
som skulle kunna förstärkas till toonighet. Detta hittade jag också, nämligen att stammen kändes 
ganska ”slingrig”, som om den bestod av en mängd lianer som slingrade sig runt denna. Detta var 
något jag valde att lägga tonvikt på vid skapandet av denna textur.

Jag började det hela med att med att måla ut ett antal linjer som skulle likna inbuktningar i barken. 
Jag funderade innan detta på om jag skulle använda mig av vektorer eftersom dessa ger fina rundade 
former, men bestämde mig för att just måla ut linjerna, då de skulle bli så väldigt många. Inte bara 
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skulle det ta väldigt lång tid att skapa vektorer till varje linje, när det som sagt också var väldigt 
många av dessa är frågan om en åskådare ens skulle märka skillnaden. Denne/a skulle antagligen 
bara se en samling av slingrande former, detta snarare än de enskilda strecken. Att använda kantiga 
former till inbuktningarna, så som jag gjort med Läsky Trädet (kapitel 4.1.1) var för övrigt inte ett 
alternativ. Läsky Trädet skulle framstå som läskigt, och inbuktningarna i det skulle vara just 
sprickor. Här ville jag ha mer mjuka, lianlika former. Så jag målade, med en skarpkantad pensel, ut 
ett antal linjer, i en lite mörkare ton än grundfärgen i ett nytt lager. Därefter skapade jag ännu ett 
lager ovanför detta, och målade på detta en mörkare innerlinje, likt hur jag gjorde med Läsky Trädet. 
Jag målade även, i ytterligare ett nytt lager, en av sidorna på det bredare strecket lite mörkare, även 
det i likhet med sprickornas skapande för Läsky Trädet, för att ge känsla av volym. Jag länkade 
sedan detta lager till grundlinje-lagret, så att inga pixlar hamnade utanför grundlinje-lagret. Detta 
gav ett resultat som kan ses i figur 4.38

Fig. 4.38. Första steget i tillverkningen av toonig banyantextur.

Jag fann dock att trädet nu såg ganska tråkigt och platt ut. Jag valde därför att skapa ytterligare ett 
lager av ”lianer” som skulle ligga ovanpå denna trädgrund för att skapa variation. Dessa lianer 
målade jag i en ljusare färg än trädets grundfärg för att få dem att sticka ut och bryta upp texturens 
nu ganska uniforma utseende. Jag applicerade även en lagereffekt på detta nya lager, nämligen 
”stroke”, detta för att ytterligare accentuera dessa lianer. För att ge dem en känsla av volym målade 
jag ut skugga på dem i ett lager länkat till lianlagret. Se figur 4.39 för resultatet.

37



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

Fig. 4.39. Banyanträdet med lianer.

Dock kändes det hela fortfarande ganska platt tyckte jag, så jag målade även dit skuggor under 
lianerna och vid vissa av de underliggande barkstyckena, för att ge dessa mer volym. För att 
ytterligare ge den underliggande barken mer volym målade jag väldigt försiktigt, med en mjuk 
pensel med låg opacitet ut ljusa områden i mitten av de underliggande barkstyckena, för att ge dessa 
en antydan om högdagrar. Förvisso skulle texturerna för att passa in i den grafiska stilen mest ha 
tydliga former, men ibland kunde man tillåtas använda sig av lätta gradienter, vilket kändes som 
passande bra i denna situation. Resultat i figur 4.40.

Fig. 4.40. Skuggor ger mer volym åt banyantexturen.

När detta var gjort var stammens textur mer eller mindre klar, och det var dags att skapa texturen till 
lövverket. Jag ville inte att detta skulle bli för avancerat, och inriktade mig på förenklingsaspekten i 
toonigheten, snarare än förstärkandet av detaljer till detta, något även Ribera Olsen (2006) kommit 

38



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

fram till var av fördel vid texturering av tooniga lövkronor. Jag ville dock ändå ge en fingervisning 
om att det skulle vara just löv i lövkronan, så jag skapade med vektorer (detta för att få en mjuk 
form) en ganska förenklad svartvit bild av ett löv som jag sedan skulle använda som pensel för att 
måla ut lövkronan. Denna lövpensel modifierade jag så att det blev ett visst mellanrum mellan varje 
gång penseltexturen placerades ut när man drog ett penseldrag, och även att denna penseltextur 
roterades och placerades på ett slumpvalt sätt vid dessa penseldrag (fig. 4.41).

Fig. 4.41 Lövpenselns grundbild, och ett penseldrag med denna.

Jag valde sedan ut två olika kulörer av grönt, en mörkare blåaktig, och en mer ljus och gulaktig 
(vilket var tänkt att efterlikna löv i skugga och löv i ljus). Sedan målade jag helt enkelt ut en 
förenklad lövkrona, och bytte mellan de två olika färgerna med jämna mellanrum. Något som jag 
fick använda mig av här, som jag inte behövt använda till de tidigare texturerna var en alfakanal. 
Denna skulle jag ha för att visa genomskinlighet genom lövkronan, vid de partier som inte var täckta 
av löv. Användande av sådant sparar mängder av polygoner; det skulle ha varit ganska slösaktigt att 
modellera ut alla de löv som skulle vara i kanten av kronan, nu kunde denna modell istället se ut som 
i figur 4.37, och inte innehålla särskilt många polygoner. För att skapa alfakanalen kopierade jag det 
lager som jag målat ut löven på och ändrade dess ljusinställningar så att detta lager blev helt vitt. 
Sedan skapade jag, under detta ett helt svart lager, slog ihop dessa två lager, skapade i 
färgkanalsfönstret en alfakanal för bilden och kopierade denna svartvita bild till alfakanalen. Sedan 
var min lövtextur i princip klar. Jag skapade även ett lager innehållande en grön medelfärg under 
mitt lövlager, detta för att det inte skulle kunna bli någon annan färg ute i kanten vid applicerande av 
texturen på 3D-objektet. Hade jag haft en svart bakgrundsfärg hade det kunna bli en svart kant runt 
lövverket, då alfakanaler inte alltid fungerar helt perfekt. Se figur 4.42 för denna lövtextur.

Fig. 4.42. Texturen för lövkronan med tillhörande alfakanal.
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4.43. Banyanträdet med lövkrona på.

Nu började banyanträdets textur närma sig sitt färdigställande. Men, det var fortfarande en sak jag 
inte var nöjd med, nämligen hur de båda texturerna (stammen och lövverket) interagerade med 
varandra. Det kändes som att det var en väldigt stor kontrast mellan de båda, att det var två olika 
objekt som inte var förankrade till varandra, vilket inte är det intryck man bör få, då lövverk och 
grenar faktiskt sitter ihop. 

Jag bestämde mig för att försöka lösa detta genom att låta lövkronan ge intryck av att kasta en grön 
skugga (grön på grund av de gröna löven) på stammen. Jag bestämde mig för att använda en gradient 
för detta. Det kändes som att det skulle bli konstigt med ett hårdkantat grönt fält som skulle 
symbolisera en så stor skugga, och gradienter är också så pass förenklade och linjära att de inte 
känns allt för realistiska.

För att få ut en uniform gradient över min textur, där de olika delarna i UV-layouten nu pekade åt 
alla möjliga håll, skapade jag ett nytt UV-set där jag uv-mappade trädet direkt från sidan (se fig. 4.44 
för jämförelse mellan de båda). Jag skapade sedan i Photoshop, med denna nya uv-layout som 
referens, en gradient som startade vid kronan och slutade där jag ville att kronan inte längre skulle 
skugga stammen. Denna gradient bakade jag sedan från mitt nya UV-set till mitt ursprungliga (fig. 
4.45). 

Fig. 4.44. Banyanträdets ursprungliga UV-layout, och dess nya.

40



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

Fig. 4.45. Gradient före och efter utbakning till trädets ursprungliga UV-layout.

Denna nya utbakade gradient lade jag in i min trädtexturs-photoshopfil. Där skapade jag två kopior 
av denna gradient, en vars blending mode jag satte till ”multiply” som fick fungera som skugga, och 
en version som jag använde som mask på ett lager fyllt med grön färg, med blending mode satt till 
”color” (vilket skapade grön färg på texturen, men endast i skuggområdet). Detta gav ett resultat som 
står att se i figur 5.45, och när det då var klart, då var texturen klar (jag drog även upp 
kontrastinställningarna litegrann, eftersom jag har ovanan att ofta skapa mina texturer med för låga 
kontraster).

Fig. 4.46. Banyanträdet med färdig textur.
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4.3.2. Skapande av realistisk textur till banyanträdet
Då det här trädet (till skillnad från Läsky Trädet) var förankrat i verkligheten, och då jag helt enkelt 
ville testa en annan textureringsteknik för träd den här gången, valde jag att använda mig mycket av 
foton vid texturerandet av den realistiska versionen av banyanträdet. 

Vid skapandet av Pebble Beastens realistiska textur använde jag mig av ett foto från ett 
texturbibliotek, men den här gången tog jag mina egna kort (den största anledningen till att jag inte 
tog kort på päls själv var att jag inte hade tillgång till någon/något med päls att ta kort på). Nu kunde 
jag få precis de träds bark på kort som jag ville, och behövde dessutom inte ge erkännande till någon 
annan än mig själv för texturen. Så, jag begav mig ut och tog ett antal kort på träd, närmare bestämt 
närbilder på dess bark. Även om banyanträdets form kan kännas kaosartad så är dess bark ganska 
slät, och träd med slät bark var det jag tog kort på. I figur 4.47 kan några av de bilder som jag kom 
att använda ses.

Fig. 4.47. Foton som kom att användas till banyanträdets realistiska textur.

Dessa foton tog jag in i Photoshop och lade in i egna lager i banyanträdets texturfil. Jag kombinerade 
olika foton ovanpå varandra i olika lager med olika blending modes för att få en intressant 
barktextur. Sedan klippte jag och klistrade med dessa lager, likt hur jag gjort med de tidigare 
realistiska texturerna, när dessas bastexturer skulle läggas ut. Detta gav ett resultat som kan ses i 
figur 4.48.

Fig. 4.48. Banyanträdet med en bastextur av foton.
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Jag tyckte att kontrasten på denna bastextur som trädet hade fått var för hög, så jag skapade ett 
adjustment layer som modifierade kontrasten (detta dolde även faktumet att de barkfoton jag tagit 
var på så nära håll att barken egentligen var för stor för trädet). 

Sedan var det dags att lägga in lianer i texturen. För detta återanvände jag de lianer jag målat ut i den 
tooniga versionen, men gjorde vissa förändringar. För det första tog jag bort stroke-lagereffekten, 
vilken gav ett tecknat intryck, detsamma gjorde jag med den tydliga skuggan som jag målat dit. 
Sedan gav jag lianerna två nya lagereffekter: inner- och outer glow. Dock förändrade jag dessa så att 
de inte gav intryck av att lysa upp, utan snarare att vara mörka. Detta tänkte jag skulle likna en diffus 
skugga i lianernas ytterkant. Jag drog sedan ner ”fill” för lianerna en hel del, detta så att man skulle 
kunna se bastexturen men fortfarande se mina lagereffekt-skuggor (för att klargöra: fill är en 
opacitetsinställning för lager som inte påverkar lagereffekterna för detta lager). Detta är en teknik 
som används ofta av Ahearn (2006). Jag gav även lianerna en egen fototextur, så att de inte skulle ha 
precis samma sådan som grunden, vilket skulle kunna se fult ut om vissa sammanhängande detaljer 
syntes både i grunden och på lianerna. Jag använde en kopia av lianlagret som mask för denna 
liantextur, och lade lagret under originallianerna, så att denna textur inte skulle skymma 
lagereffekten. Se figur 4.49 för lianer.

Fig. 4.49. Banyanträdet, nu med lianer.

Därefter var det dags att lägga till skuggor. Jag tänkte den här gången testa att baka ut ambient 
occlusion-skuggor som jag kunde använda till detta. Dock har maya 6, det program som jag använde 
mig av, inte någon ambient occlusion-utbakningsfunktion, så jag fick improvisera mig fram till detta 
(jag skapade en vit sfär runt trädet som kastade ut ljus, och bakade ut ljuset från detta). Detta gav 
mig ett någorlunda hyfsat resultat (fig. 4.50). Jag applicerade ett blur-filter på denna textur, för att få 
bort de lite konstiga kanter som fanns här och var. Jag bestämde mig även för att måla dit lite egna 
skuggor, eftersom det inte blivit skuggor på precis alla ställen som jag ville (i retrospektiv hade det 
nog varit enklare att måla alla skuggor själv, men, jag visste inte att AO-bakningen skulle bli som 
den blev). Jag använde mig än en gång av 3D-paintverktyget för att måla ut en skuggreferens, som 
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jag sedan tog in i Photoshop och målade efter på min textur med en mjuk pensel med låg opacitet. 
Jag målade nu även dit skuggor under och på lianerna, det kändes som att lagereffekterna de blivit 
tilldelade inte räckte riktigt hela vägen med att förmedla deras volym. Se figur 4.51 för att se hur 
detta slutligen blev.

      
                        Fig. 4.50. Ambient occlusion utbakad.                       Fig. 4.51. Stammen med skugga på.

Nu var det mesta gjort på stammen, och det var dags att gå över till lövverket. Jag skapade detta på 
ett sätt liknande det på vilket jag gjort den tooniga lövkronan, men med vissa skillnader. Lövet som 
jag gjorde som pensel till denna version var mer definierat, och hade en ådring i mitten (fig. 4.52. 
Vid utmålandet av löven använde jag dessutom mycket fler olika variationer av färger, detta för att 
ytterligare ge någon sorts känsla av realism (mer realistiskt än att ha endast två bestämda färger). Jag 
använde för övrigt mindre mättade färger till denna version (precis som jag gjort med alla de andra 
realistiska texturerna). Därefter applicerade jag Find Edges-filtret på mina löv, för att göra dessa 
tydligare ute i kanterna; jag tyckte att löven blev för diffusa med lövpenseln som bara kunde 
innehålla en färg, och det skulle vara för mycket jobb att gå igenom hela bilden och måla kanter och 
kanske högdagrar på vartenda löv. Jag gjorde även ett nytt lager med blending mode ”multiply” som 
jag fyllde med brus, sedan gjorde suddigt och sedan applicerade watercolorfiltret på, detta för att 
bryta upp lövverket ytterligare. En alfakanal skapade jag på samma sätt som jag gjorde med det 
tooniga lövverket, sedan var texturen för lövverket klar (fig. 4.53).

       
        Fig. 4.52. Lövpenseln.                                Fig. 4.53. Banyanträdet med färdig lövkrona
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När detta var klart var det, precis som med den tooniga texturen dags att binda ihop de båda objekten 
så att de såg harmoniska ut tillsammans. Denna gång kändes det ännu viktigare, eftersom det nu såg 
ganska konstigt ut när jag bakat ut diffusa skuggor till stammen som inte inkluderade trädkronan (se 
figur 4.53). Detta löste jag på samma sätt som i den tooniga versionen, men hjälp av en gradient. 
Faktum var att jag återanvände den som jag gjort till den tooniga versionen av banyantexturen (jag 
ändrade dock färgmättnaden för den gröna färgen i denna skugga). När denna kombinerades med 
AO-skuggorna kändes gradienten inte fullt lika linjär, vilket var den effekt jag sökte. Jag behövde 
för övrigt för denna textur inte gå igenom processen med att försöka ta bort sömmarna mellan 
kanterna där UV-sjok möttes; många av sömmarna doldes av skuggan uppe vid trädkronan, och de 
som gick längs stammen satt nere i inbuktningar i denna och doldes av skugga där. Se figur 4.54 för 
den färdiga realistiska banyantexturen.

Fig. 4.54. Banyanträdet med färdig realistisk textur.
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4.4. Stenen
Detta objekt var ett stenmonument prytt med uråldrig skrift, omgiven av ett par klängiga växter. Se 
figur 4.55.

Fig. 4.55. Modellen för stenen.

4.4.1. Skapande av toonig textur till stenen med växter
Tanken med denna modell vara att basen som monumentet stod på skulle vara en hög av mindre 
stenar, omgivna av grus och jord. Det skulle även finnas en inskription på den stora stenen.
Jag började det hela med en 3D paint-session, under vilken jag målade ut både hur dessa mindre 
stenar skulle ligga, och även den ungefärliga layouten och placeringen av inskriptionen. Resultatet 
av detta kan ses i figur 4.56.

Fig. 4.56. Stenen med en referenstextur skapad med 3D paint.
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Som vanligt tog jag in denna bild i Photoshop och jobbade vidare med denna där. Det jag började 
med var inskriptionen, vilken jag valde att skapa med hjälp av vektorer. När jag till Läsky Trädet 
gjorde sprickorna använde jag mig i större utsträckning av polygonal lasso tool vars markeringar 
skapade med detta blev fyllda med färg. Fördelen med detta var att jag kunde hålla alla sprickor i ett 
och samma lager, vilket gjorde det hela enklare att hantera. Dessutom var det sprickor det handlade 
om, sådana kan se ut lite hur som helst, vilket gjorde att inga särskilda finjusteringar av formen 
behövdes göras. Men, när de former som jag skulle göra nu skulle bli något skriftliknande, då ville 
jag ha möjligheten att lätt ändra dessa så att de verkligen såg ut som någon sorts text, vilket var 
anledningen till att jag valde att använda vektorer. Jag ritade med 3D paintbilden som referens ut ett 
antal vektorer och finjusterade dessa tills de såg ut som jag ville. Dessa former var lite extra 
inbjudande att göra mer stiliserade och svängiga, vilket jag också försökte med. Se figur 4.57.

Fig. 4.57. Stenen med inskription på.

För att ge dessa tecken mer volym, för att ge intryck av att de faktiskt var inhuggna i stenblocket, 
fick jag (som vanligt) skapa skuggor till dessa. Dessa skulle såklart vara förenklade, och jag skapade 
dem med polygonal lasso tool, vilket fungerade bra då jag nu hade en grund att utgå efter. Därefter 
skapade jag en stroke-lagereffekt runt inskriptionen för att ytterligare förtydliga denna. Denna gjorde 
jag i en ljus färg, för att påminna om högdagrar, precis som jag gjorde med sprickorna till Läsky 
Trädet. 

Då jag inte ville att den stora stenen skulle kännas för ointressant, och då den även skulle se gammal 
ut, lade jag till ett par sprickor på denna, detta med 3D paint-skissen som referens. Dessa gjorde jag 
med polygonal lasso tool, och skapade tre olika lager för dessa: en ljussida, en skuggsida och en 
mörk mittenlinje. Se figur 5.58 för stenen med färdig inskription och sprickor.
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Fig. 4.58. Stora stenen med färdig inskription och sprickor.

När den stora stenen nu var klar var det dags att ta sig an de mindre. Jag började detta med att skapa 
ett lager innehållande det grus som skulle finnas mellan stenarna, vilket jag gjorde med polygonal 
lasso tool, vars markering jag fyllde med en brun färg, detta än en gång med 3D paint-bilden som 
referens. Jag lade på en stroke-lagereffekt för att förtydliga kanten mellan grus och sten. Sedan, för 
att ge ett intryck av att detta fält faktiskt innehöll något grusliknande skapade jag ett nytt lager som 
jag fyllde med brus (noisefiltret på lagret, som redan var fyllt med grå färg). Sedan, för att få något 
liknande stora tydliga gruskorn av detta applicerade jag pointilize-filtret, vilket skapade större 
prickar av detta brus. Detta lager länkade jag sedan till grus-grundlagret och satte dess blending 
mode till overlay, så att man kunde se grus-grundlagrets färg genom detta. Effekten av detta går att 
skåda i figur 4.59.

Fig. 4.59. Grus mellan stenarna ditlagt.

För att stenarna som låg mellan detta grus skulle få volym fick jag ge dessa skuggor och högdagrar, 
detta med en kombination av polygonal lasso och vektorer (på de ställen där jag ville ha rundare 
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former på skuggorna/högdagrarna var vektorer att föredra, annars polygonal lasso). Jag lade även dit 
lite skugga mellan den stora stenen och dess bas. När jag gjort dessa skuggor åt stenarna kändes 
gruspartiet aningen platt, så jag målade även ut högdagrar och skuggor åt detta. Detta gjorde jag med 
en vanlig rund, hårdkantad pensel, vilken jag modifierat så att det blev ett större mellanrum mellan 
varje gång penseltexturen sattes ut (i likhet med hur jag gjorde med lövpenseln, fig. 4.38). Detta gav 
prickiga penseldrag, vilket passade bra ihop med själva gruset. Därefter var texturen till själva 
stenmonumentet färdig, se figur 4.60.

Fig. 4.60. Färdig textur till stenmonumentet.

Det var nu dags att gå över till att skapa en textur åt de växter som fanns runt stenmonumentet. Jag 
gav dessa en grön grundfärg och skapade sedan ådringar längs med stjälkarna i mörkare och ljusare 
kulörer än grundfärgen, detta med min vanliga polygonal lasso-teknik. Jag kom fram till att just 
ådringarna var det jag skulle rita ut efter att ha tittat på foton av växter och funnit att just ådringar var 
något som ibland kunde framträda tydligt. När detta sedan var klart, då var hela texturen klar (fig. 
4.61).

Fig. 4.61. Den färdiga tooniga texturen till stenen, nu med växter.
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4.4.2. Skapande av realistisk textur till stenen med växter
Precis som med den realistiska versionen av banyanträdet valde jag att här använda mig av foton för 
texturskapandet. Denna sten skulle inte se ut på något särskilt sätt, bara som en vanlig sten, och ett 
snabbt sätt för att uppnå detta var att använda foton till texturskapandet. Sagt och gjort, jag tog (eller 
rättare sagt, hade tagit, i samband med att jag tog kort till banyanträdet) kort på stenar, berghällar 
och dylikt som jag skulle använda till denna stens textur. Några av dessa kort går att se i figur 4.62.

Fig. 4.62. Foton på sten.

I vanlig ordning tog jag in dessa foton i Photoshop, och, i enlighet med vad både Ahearn (2006), 
Demers (2002) och Linde (2005) föreskriver, kombinerade jag ihop de olika delarna av mitt 
utgångsmaterial tills jag fick en bastextur som jag var nöjd med, se fig. 4.63. Ytterligare saker jag 
fick göra med dessa stenfoton var att förbättra deras skärpa, då denna alltid inte var den bästa i 
utgångsmaterialet. Jag fick också dra ner kontrasten på denna bastextur, då den annars kändes som 
för detaljerad och plottrig. Detta skulle kunna göra det svårt att fokusera på det ”viktiga” på stenen, 
inskriptionen och dylikt.

Fig. 4.63. Stenen med grundtextur på.
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Därefter satte jag igång med skapandet av just inskriptionen på stenen. Detta gjorde jag genom att 
först måla ut inskriptionens form med en vanlig hård pensel i ett nytt lager. Jag använde mig till viss 
del av den tooniga versionen av det hela som referens (så att det blev liknande tecken på 
motsvarande ställen på stenen), men hade i tankarna att det nu skulle se mer realistiskt ut, inte lika 
svängigt och stiliserat. På detta lager applicerade jag lagereffekten ”bevel”, en effekt som gör att det 
ser ut som att lagret är en urgröpning, vilket passade bra just för en inskription i denna stenyta. Jag 
ändrade med denna lagereffekts inställningar en del så att skuggan inte innehöll endast svart, och 
högdagern inte innehöll endast vitt. Jag har redan talat om anledningen av detta vid skuggningen av 
den realistiska Pebble Beasten (sida 34). Detta lagers fill-värde drog jag sedan ner till noll, så att 
endast lagereffekten syntes (Ahearn, 2006). Detta gav följande resultat:

Fig. 4.64. Stenen med inskription.

Därefter var det dags att ta sig an nederdelen av monumentet, de mindre stenarna. Jag började detta 
med att ta in en grungemap som jag målat på papper, denna för att ha som bastextur till jorden 
mellan stenarna. Att ha en handmålad grungemap, som man gjort på papper, kan bryta upp färgerna 
på mer organiska sätt än vad photoshopfilter och dylikt kan (Demers, 2002). Denna målade jag, med 
3D-painttexturen som referens, ut en mask på, så att man kunde se stenarna mellan vilka denna jord 
låg. Till detta lager länkade jag en kopia av denna grungemap, som jag roterat en del för att 
ytterligare bryta upp gråskalevärdena. För att bryta upp färgpigmentvärdena gjorde jag ett lager på 
vilket jag applicerat ett cloudfilter, med rött och gult som grundfärg, vars blending mode jag satt till 
”color”, detta för att ge jordiga färgvärden. Jag länkade även ett lager fyllt med noise, som jag sedan 
applicerat pointillize-filtret på, för att få en prickig, grusig effekt. Se figur 4.65 för resultatet av detta.

Fig. 4.65. Jord runt stenarna i grunden ditlagd.

Detta såg dock aningen platt ut, vilket ledde till att jag fick måla ut skuggor på detta område. Jag 
målade skuggor på  stenarna, för att ge dessa mer volym, och även till själva jordtexturen. Jag 
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målade även ut en del jord/smuts på stenarna, för att få stenarna och jorden att verka mer som en 
hophörande enhet. Jag målade också ut gröna fält som kunde påminna om mossa, något som ofta 
brukar finnas där det finns stenar och jord. Jag hade testat att måla dit mossa även på den tooniga 
versionen av stenen, men fann att den stack ut för mycket och drog till sig för mycket uppmärk-
samhet. Här däremot, där det redan fanns många små detaljer från stentexturen och grungemappen 
blev mossan inte lika påträngande. Jag tog även en spricka från ett av texturfotona och lade denna på 
den stora stenen (i likhet med hur det såg ut på den tooniga texturen), vilket fick färdigställa stenens 
textur.

Fig. 4.66. Stenen, nu med skuggor, mossa och en spricka

Nu var det bara växternas textur kvar, och denna var ganska lätt att göra. Jag kombinerade ett par 
olika lager med olika filter applicerade på sig, som alla hade den karaktären att de skapade långa 
streck, vilket gav ett intryck av växtfibrer som sträckte sig längs växterna. Exempel på sådana filter 
är ”fibers” och ”sumi-e”. Jag gjorde även ett lager med olika färger skapade med clouds-filtret, så 
som jag gjorde för Läsky Trädet (fig. 4.18) för att bryta upp färgerna. Jag målade även dit skuggor 
för att ge mer känsla av volym, detta med en mjuk pensel. Därefter tog jag bort textursömmarna som 
uppstått på delar av stentexturen, och sedan var denna textur klar, se figur 4.67.

Fig. 4.67. Stenen och växterna med färdig textur.
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5. Analys av arbetsprocessen
Ett antal tydliga skillnader upptäcktes vid tillverkningen och jämförandet av texturerna i detta verk. 
Den allra mest övergripande skillnaden mellan de båda stilarna måste vara mängden detaljer, och 
hur dessa är fördelade. Det vill säga: de realistiska texturerna har mycket större andel små diffusa 
detaljer. De är mer gryniga och kaosartade, så som det kan vara i verkligheten. De tooniga texturerna 
däremot har inte lika stora mängder diffusa detaljer, utan istället ett mindre antal mycket mer tydliga 
detaljer.

Detta leder i sin tur till skillnader i själva skapandena av texturerna. För skapande av realistiska text-
urer är själva bastexturen så mycket mer viktig. Faktumet att man har denna leder också till att man 
inte behöver vara lika noggrann med skapandet av vissa övriga detaljer. För att illustrera detta kan 
jag visa ett par bildexempel från de texturerna jag gjort. Det första exemplet är texturen för den 
realistiska versionen av stenen, som inte alls ser så bra ut utan bastextur (figur 5.1).

Fig. 5.1. Stenen utan och med bastextur.

Något som går att notera (förutom just det faktum att det ser väldigt fult ut utan bastextur) är att de 
penseldrag som skall efterlikna skugga inte är särskilt noggrant utmålade. Men, när dessa penseldrag 
kombineras med bastexturen märks bristen på noggrannhet inte särskilt tydligt, och jag tycker inte 
att det ser lika dåligt ut.

För att ytterligare visa skillnaden mellan detaljarbetet för de olika stilarna visas härnäst närbilder på 
texturerna för Läsky Trädet och banyanträdet. De tooniga versionerna visas bredvid de realistiska 
utan bastexturer (även den tooniga versionen av Läsky Trädet är utan bastextur), se figur 5.2 och 5.3.
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Fig. 5.2. Sprickor i barken i det tooniga och det realistiska Läsky Trädets textur.

Fig. 5.3. Noggranna skuggor i den tooniga banyanbarken, kontra de inte lika noggranna i den realistiska versionen.

Som går att se är detaljarbetet för de tooniga versionerna av texturerna mycket mer noggrant gjort, 
medan så inte riktigt är fallet för de mer realistiska texturerna. En anledning finns också till detta. De 
”större” detaljerna (sprickor och dylikt, detaljer som inte är del av bastexturen) är i de tooniga 
texturerna i princip det enda som finns i dessa texturer utöver grundfärgen, varför man får göra dessa 
tydligare och snyggare för att texturen alls skall se bra ut. I de realistiska texturerna är detta som sagt 
var inte lika viktigt, då bastexturen har en större roll, och på sätt och vis fungerar som en buffert för 
icke noggranna penseldrag.

Något som också skiljer tooniga och realistiska texturer åt, angående detta med bastexturernas in-
verkan på textureringsarbetet, är det faktum att bastexturerna kräver en del extra arbete. Först måste 
man som grafiker alls skapa denna bastextur, utifrån foton, filter eller dylikt, detta är arbete som inte 
måste göras om man skall göra en toonig textur. Dessutom kan dessa bastexturer också i större 
utsträckning leda till tydligare sömmar i texturen, vilket kräver ytterligare tid och arbete för att 
texturen skall se bra ut.

Ännu en sak som skiljer tooniga texturer från realistiska är det mer selektiva tänkande som måste 
appliceras vid planerandet av vad som skall finnas i texturen när man skall göra en toonig sådan. I 
den tooniga stilen förenklar och förstärker man de viktiga elementen. Som texturerare måste man då 
komma fram till vad som faktiskt är de viktigaste elementen, vilka element som inte är lika viktiga, 
hur man förstärker attributen hos de detaljer som man valt att ha kvar och så vidare. Detta var något 
som ledde till svårigheter vid skapandet av texturen till Pebble Beasten. Hur mycket av pälsen som 
skulle vara kvar och hur jag skulle förstärka detta var en fråga som tog lång tid att lösa. Vid skap-
ande av realistiska texturer kan det däremot räcka att bara studera referensfoton och sedan komma 
fram till hur man på bästa sätt återskapar detta i Photoshop. 
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Ytterligare något som kan hända vid toontextur-skapande är att man faktiskt får skapa fler stora/ 
tydliga detaljer än vad som hade behövts vid skapande av en realistisk motsvarighet. Detta av 
anledningen att man inte vill att texturen skall se för tom och tråkig ut. Exempel på detta är 
banyanträdet, där det i den tooniga texturen till detta finns fler slingriga lianliknande former än i den 
realistiska, eftersom den annars hade sett ointressant ut. Detsamma gäller stenen, där det är fler 
sprickor i den tooniga versionens textur.

6. Slutsats
Min frågeställning var angående sättet på vilket man gör tooniga texturer och hur detta skiljer sig 
från skapande av realistiska sådana, och detta tycker jag mig ha fått ett svar på. Hur man gör tooniga 
texturer, och hur detta skiljer sig från skapandet av realistiska sådana är enligt mig som följer:

– Den stora skillnaden på tooniga och realistiska texturer är detaljnivån, realistiska har en större 
mängd mindre detaljer och tooniga har en mindre mängd större detaljer.

– Realistiska texturer har ofta en bastextur vilket kräver en del extra jobb, men som förenklar arbetet 
med många övriga detaljer i texturen.

– Tooniga texturer kräver mer noggrant arbete med de detaljer som finns i texturen, detta då de 
förvisso är färre, men desto mer tydliga. De kräver för övrigt mer tankearbete när man skall välja 
vilka detaljer som faktiskt skall finnas i texturen, och hur man skall representera dessa på ett 
förenklat, tydligt och stiliserat sätt.

7. Diskussion
Jag är nöjd med de resultat som jag kommit fram till i och med denna studie, att jag kunnat finna ett 
antal moment som är viktiga att tänka på vid texturering av tooniga spelobjekt, som också skiljer sig 
markant ifrån sätten på vilka man gör mer realistiska sådana. Jag hoppas också att det som kommits 
fram till kan vara till hjälp åt andra grafiker i en liknande situation som den jag var i vid början av 
mitt arbete på Jungle Peak. Det finns dock ett antal ytterligare aspekter av tooniga texturer som jag 
inte forskat om, vilka till viss del diskuteras här under.

7.1. Texturering av icke organiska objekt
Detta arbete har endast behandlat skapande av ”naturliga” ting, vilket möjligen har kunnat ge andra 
resultat och slutsatser än om jag inriktat mig på skapandet av mer tekniska, människobyggda objekt.

Det jag delvis kommit fram till här har ju varit att, vid skapande av realistiska texturer behöver man 
som texturerare inte lägga lika mycket tid på detaljarbete, detta då bastexturen tar igen för mycket av 
detta. Dock är jag inte säker på att så skulle bli fallet i lika stor utsträckning om man till exempel 
skulle texturera ett hus eller liknande. Då skulle det vara viktigt att alla plankor var utritade på raka 
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rader, samma sak med takpannor och dylikt, skruvar måste sitta på rätt plats och så vidare. Även om 
man till denna textur hade bra bastexturer skulle detta inte ta igen för icke noggrant detaljarbete, så 
som skeva vinklar och skruvar sittande på fel plats. Dock gissar jag att även här skulle bastexturen ta 
igen för vissa latheter från textureraren, som till exempel skuggning mellan takpannor eller liknande. 
Sådant är det mycket möjligt att man inte varit tvungen lägga lika mycket tid på, i jämförelse med 
om man gjort en toonig version. Om bara takpannans form var utritad rätt och man hade en bra 
bastextur kan jag gissa att detta skulle bidra med en viss förenkling av arbetet.

Jag är dock ganska säker att denna förenkling av detaljarbetet vid realistisk texturering, som ger en 
större skillnad mellan realistiska och tooniga texturer, är större vid texturering av just organiska, 
naturliga objekt. Dessa innehåller i de realistiska versionerna inte mycket mer än bastextur och olika 
skuggor, och det blir då inte många penseldrag/detaljer som måste vara särskilt precisa.

7.2. Extrem toonifiering
Denna stil och nivå av toonifiering, som Anzovin och Anzovin kallar för ”cartoony toons” (Anzovin 
& Anzovin, 2005), skulle givetvis vara lättare att skapa texturer för. Denna stil befinner sig längst ut 
i ikonisk abstraktion-hörnet av stilmatrisen, vilket skulle kunna leda till helt enfärgade objekt utan 
några detaljer alls. En trädstam skulle vara helt brun utan en enda detalj, en sten helt grå, och Pebble 
Beasten helt brun. 

Jag ville i detta arbete förvisso jämföra extremerna av både realistiska och tooniga texturer. Men, om 
det tooniga hade varit för simpelt, detta hade inte utforskat vilka svårigheter och lättheter som 
skiljde dessa stilar åt (då den tooniga stilen, om jag lät denna vara extremt toonifierad, inte skulle ha 
några direkta svårigheter knutna till sitt texturskapande alls). Kan det händelsevis vara denna sorts 
texturer som textureringsboksförfattarna tänker ”tooniga texturer” som, och som får dem att utesluta 
dessa från deras böcker?

7.3. Halvtooniga, halvrealistiska texturer
Det finns också övergångsstilar, vars texturer ligger någonstans mellan att vara mycket realistiska 
och mycket tooniga (exempel på detta skulle kunna vara spel nummer 3-5 i figur 3.10). Dessa 
texturer lånar attribut från båda stilarna. I likhet med de tooniga texturerna finns det inte väldigt ofta 
en tydlig bastextur. Däremot är skuggorna mer åt det realistiska hållet, med mer gradientlika snarare 
än skarpkantade skuggor. Dessa skuggor kan ofta vara handmålade snarare än skapade med en 
photoshopgradient eller liknande. Mycket verkar överhuvudtaget vara handmålat i detta 
mittenområde i stilmatrisen. Delar av en tänkt bastextur kan även i vissa fall ha målats ut, så som 
porer, pälsstrån och dylikt (detta bestäms av vilken detaljnivå man väljer att lägga stilen på). 

Något som skulle kunna fungera som en skiljelinje mellan denna sortens stil och den jag utforskat i 
detta arbete kan vara om modellen med textur skulle passa in i en spelmotor/kontext med NPR-stil. 
Det var dock inte denna sortens stil jag stötte på problem med och ville utforska. Jag vill bara påpeka 
att detta också är en sorts stil, och att man antagligen möter andra utmaningar och får ta till andra 
metoder om man skall göra texturer i denna stil. Dock kan jag tänka mig att om man utforskat 
extremerna, då kan man antagligen plocka en del bitar från båda håll, vilket kan vara till hjälp vid 
skapande av texturer i en halvtoonig stil.
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Bilaga: Ordförklaringar

3D-modeller
Detta syftar på digitala 3D-modeller. Dessa består av ett antal punkter, så kallade verticer. Mellan 
dessa går linjer, så kallade edges, dragna på vissa bestämda sätt, och mellan dessa linjer skapas ytor, 
vilka kallas för polygoner. Se figur B1. Det finns andra saker som modeller kan bestå av, som nurbs 
och dylikt, men, i datorspel används polygonmodeller. Och detta arbete handlar om grafik till just 
spel. Det program jag använt för att skapa modellerna, och som jag sedan testat texturer i och dylikt, 
heter Maya.

Fig. B1. En polygonmodells beståndsdelar.

-UV-mappning. Polygonmodellerna är tredimensionella, men de texturer som skall läggas 
på dessa är tvådimensionella. För att kunna visa dessa texturer på en modell, som är  ifrån en helt  
annan dimension måste modelleraren ”skala” modellen och lägga ut koordinater, så kallade UV-
koordinater på en tvådimensionell yta. Dessa koordinater (som är som en tvådimensionell version av 
3D-modellens verticer) visar vilka polygoner från modellen som ligger var på UV-layouten. Denna 
skalandeprocess kallas alltså UV-mappning. UV-layouten används sedan som  referens för skapande 
av texturen till modellen.

-3D Paint Tool. Ett verktyg i 3D-programmet Maya (det program som användes till 3D-
arbetet i detta examensarbete) som gör att man kan måla på 3D-modeller, vilket man sedan kan ta ut 
som en 2D-textur och jobba vidare på i Photoshop eller liknande.

Ambient Occlusion-skuggor
De skuggor som inte är direkta slagskuggor, utan som uppstår i hörn och vrår, där diffust ljus (så 
kallat ambient ljus) inte kommer åt lika bra.

Lead Artist
Den person i en produktion (som innehåller grafik) som är chef för just det grafiska. Den som 
bestämmer hur den grafiska stilen skall vara. Denne bestämmer även om grafik som andra, lägre 
stående grafiker gjort håller måttet eller inte.

Pixlar
De beståndsdelar en textur/digital bild består av, små fyrkanter som alla har sitt eget färgvärde. När 
man ser folk skriva ut värden angående deras texturer i stil med 256x256, 1024x512 och liknande, 
detta är dimensionerna på dessa texturer i pixlar (texturer till datorspel mår bäst av att vara talet två 
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upphöjt till något, vilket är anledningen till ständigt återkommande värden såsom 128, 256, 512, 
1024 och dylikt).

Rendering
Den process då man med datorns hjälp får ut en bild av sina modeller med de texturer som man valt, 
med den ljussättning som man valt. Det vill säga, man kan först ha endast en modell som ser ut som 
till exempel figur 4.24, sedan kan man lägga till en shader (se förklaring av texurer nedan), man kan 
skapa lampor som belyser den, och bestämma inställningar för dessa, såsom skuggning och dylikt. 
Man kan även göra inställningar för den kamera som man skall rendera ut bilden genom, så som 
skärpedjup, vinkel på linsen, och om bilden skall renderas ut med motion blur (det sistnämnda har 
endast effekt om en sekvens av bilder, i vilken rörelse av något slag sker, renderas ut). Därefter 
utförs ett redneringskommando, och man får av datorn ut en eller flera renderade bilder, som 
innehåller mdellern med de skuggor, texturer och dylikt som man ställt in. Rendering kan ta mycket 
lång tid, vilket brukar vara fallet vid rendering för långfilm, där en enda bildruta kan ta många 
timmar att rendera. För datorspel däremot måste renderingen ske i realtid (minst ca 30 bildrutor per 
sekund), vilket gör att man måste ta till knep och tricks för att få det hela att se bra ut och samtidigt 
bibehålla en hög bilduppdateringsnivå. Ett exempel är användande av normalmappar, vilket kan få 
en modell att se detaljerad ut utan att använda en mängd polygoner, något man inte kan ha hur 
många som helst av i en spelmotor.

Ritplatta
En platta som gör att man som grafiker kan ”teckna” bilder digitalt med en tillhörande penna. Detta 
för att istället använda musen till detta, vilket kan kännas inte lika naturligt.

Texturer
Texturer är (i alla fall i just denna kontext som mitt arbete är i) digitala bilder som appliceras på 3D-
modellerna, och visar vad de har för färg och dylikt. Antingen kan man ha en enda textur, en så 
kallad diffusemap, som då visar både grundfärg, och som även har inmålat i sig högdagrar och 
skuggor från simulerade detaljer i modellen. Man kan också ha en shader, en sorts materialfil 
kopplad till modellen, till vilken flera olika sorters texturer är kopplade. Man kan då till exempel ha 
en textur som visar objektets grundfärger (diffusemap, kallas ibland även colormap), en som visar 
var objektet är glänsande (specularmap) och en som simulerar detaljer i objektet (normalmap).

Vektorer
Ett annat sätt att skapa tvådimensionell grafik än med pixlar. Då man vid pixelgrafikskapande får 
sätta ut varje pixel själv (man kan förvisso sätta ut flera samtidigt om man har en bred pensel i sitt 
bildbehandlingsprogram, men man har i vilket fall kontroll över varje enskild pixel), sätter man vid 
vektorskapande endast ut ett antal punkter, mellan vilka kurvor skapas. Det rum som skapas mellan 
dessa kurvor fylls med en viss vald färg eller dylikt. Dessa kurvor har man sedan en viss kontroll 
över, man kan bestämma hur mycket böjda de skall vara och liknande. Man kan även flytta runt 
punkterna man satt ut i efterhand. Det hela har vissa likheter med polygonmodellering.

Photoshoptermer
-Lager. I ett photoshop-dokument kan man få ha flera ”lager”, vilket fungerar som att flera 

bilder ligger ovanpå varandra. Dessa lager kan vara inställda till olika Blending Modes, vilka 
bestämmer hur de ovanliggande lagren blandas med de undre. Till exempel kan alla de vita pixlarna 
i ett visst blending mode bli genomskinliga, medan de pixlar som har mörkare toner i sig adderas på 
de underliggande lagren och gör dem mörkare (detta är en beskrivning av multiply-blending modet).

60



Petter Thomée                                   Reflexiv rapport till examensarbete i medier, vt 2007

-Adjustment Layers. Dessa är en sorts lager som, utan att själva innehålla pixlar, förändrar 
alla de lager som är under detta adjustment layer. Men hjälp av dessa kan man få ändra kontrast, 
färgmättnad och liknande. Det som är bra med dem är att om man inte tyckte att det blev snyggt kan 
man bara ta bort lagret, och de underliggande lagren är då oförändrade, till skillnad från om man 
skulle ha gjort samma förändring på lagren från image-->adjustments-menyn.

-Layer Effects.  Dessa lägger på en viss effekt runt ett lagers kant. Det vill säga, i 
övergångsområdet mellan genomskinlighet och befintliga pixlar, där blir det en effekt om man 
lägger till en lagereffekt till ett lager. Exempel på Layer Effects/lagereffekter är olika sorters skuggor 
som detta lager då kastar på underliggande lager eller på sig självt.

-Masker. En mask är en svartvit bild som kopplas till ett lager, och som bestämmer 
genomskinligheten för detta lager. Där det är vitt på masken, där syns pixlarna för lagret, men där 
det är svart, där är lagret genomskinligt. Fördelen med detta är att man inte behöver sudda bort delar 
av lagret om man vill det, och därmed förlora pixlar som skulle kunna vara svåra att återskapa; tar 
man bort masken finns lagrets pixlar fortfarande kvar. Något som kan fungera på ett liknande sätt i 
3D-program och liknande är alfakanaler. Dessa är en svartvit bild som ”göms” i bilden och sedan 
kan användas för att göra 3D-modellen genomskinlig på de ställen där alfakanalen är svart.

-Opacitet. Grad av genomskinlighet. Opacitet: 0% = helt genomskinligt, opacitet: 100% = 
inte genomskinligt alls.

-Filter. Dessa används på ett lager, vilket gör någon sorts förändring på pixlarna i detta. Det 
kan ge en mängd olika effekter, så som att göra lagret mer skarpt eller mer otydligt, eller att få 
lagrets innehåll att se ut som om det vore ditmålat i ett naturligt medium eller liknande. Det är en 
sorts effekter helt enkelt. Till skillnad från de förändringar som adjustment layers och layer effects 
gör, så är filters förändring av pixlarna permanent, och kan inte förändras långt senare under arbetet.

-Gradient. En sorts effekt/verktyg som fungerar som så att man kan få en vald färg att målas 
ut mellan två punkter och tunnas ut mellan dessa. Det vill säga, först sätter man ut en punkt, på 
denna punkt kommer färgen att ha 100% opacitet. Sedan sätter man ut en andra punkt, på denna 
punkt kommer färgen att ha 0 % opacitet, och mellan dessa två punkter sker en linjär uttunning av 
färgen. Det finns en mängd olika sorters inställningar man kan göra på dessa, så att övergången inte 
blir linjär, eller att gradienten går mellan två olika valda färger och dylikt, men, detta är 
grundfunktionen av gradienter.
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