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Förord

Troll som förstenades. Ringen som skulle flyttas. Stjärnan som inte var en måne. De 
där fyrkanterna på dataskärmen som faktiskt var en Ork. När mitt huvud fylldes av 
för många rymdskepp, drakar och sjörövare, så det var svårt att hålla reda på allt.

Man var ju tvungen att spara dem någonstans. Kritor var praktiskt men kladdigt. 
Blyerts blev en favorit för man kunde sudda bort det som blev fel. Med kalkerpapper 
blev allt jätte snyggt! Men egentligen inte precis så det skulle se ut. Det var inte min 
bild.

Med åren blev jag ganska duktig på att teckna, fast jag märkte att jag i stort sett 
ritade samma motiv hela tiden. Jag ville utmana mig själv. Jag återgick till färgens 
värld igen som jag övergav för så många år sen. Denna gång var det inte på papper 
utan digitalt på datorn. 

”Jag vill kunna måla sådär, men hur får han till det precis så?” 

Det är frågan som detta arbete bygger på. Även om man under flera år strävat efter 
originalitet och sitt eget uttryck faller man tillbaka på imitation när man ska lära sig 
nått nytt.

Något liknande hände när jag började praktisera på Southend Interactive AB. Där fick 
jag bland annat uppgifter att ta fram och skapa, samt texturera 3d objekt som skulle 
användas i en dataspels-prototyp. Här var det inte min fantasi som skulle bestämma, 
utan jag skulle istället imitera en väldigt speciell och förutbestämd värld, tillsammans 
med andra grafiker. Vår gemensamma fantasi skulle bara komplettera och utveckla 
denna värld. Kändes inte som en svår uppgift i början, eftersom det fanns färdiga 
bilder och exempel på hur världen skulle se ut. Men det visade sig vara inte så enkelt 
som man kunde tro. Vissa saker jag gjorde tyckte jag inte platsade in i spelets 
universum, och jag kunde inte riktigt sätta fingret på varför.

Problemet försvann med tiden, men nu i efterhand kom det mig att fundera om man 
kan förenkla denna inlärning och bli skickligare på att se vad som är det primära i en 
grafisk stil. Så nu har jag tagit på mig en ännu svårare uppgift:

Att analysera denna upplevelse samt beskriva den i ord.

Jag vill tacka mina handledare Fredrik Erlandsson (VD) och Peter Ekstrand (Lead 
Artist) för min tid som praktikant. Samt alla andra på Southend för ett varmt 
välkomnande.

Tobias Bartels 



Sammanfattning
Denna rapport undersöker hur en grafiker kan förstå, analysera och skapa nya 
grafikstilar. Hur grafikstilar kan påverka produktionen, samt hur man kan 
standardisera en grafik pipeline för att producera liknande material. En analys av ett 
par populära grafikstilar inom dataspelsgrafik utfördes för att hitta hur dessa stilar 
kom till och att jämföra likheter och fördelar emellan de olika stilarna. Ett experiment 
utfördes för att hitta moment att förbättra i en grafisk pipeline.

Resultat pekar på att olika grafikstilar har en påverkan på utvecklingstid och 
kostnader, samt mottagande beroende på kultur och målgrupp. Ett extra fokus på 
planering av grafikstil och dess pipeline i produktionen rekommenderas, för att både 
underlätta för grafikerns arbete och att dra ner på utvecklingskostnaderna. 

Abstract
This report examine how a graphic artist can analyze, absorb and create different and 
new art styles. How the chosen art style can influence the production, and how one 
can standardize the work flow pipeline of a specific art style to produce similar 
results. An analysis of a couple of popular art styles within the game industry was 
conducted to find how these styles evolved and compare likenesses and advantages 
amongst the different styles. An experiment was conducted to find areas for 
improvement and streamlining in a graphic pipeline.

Results points to that different art styles have an effect on response from culture and 
intended target group, as well as development time and costs. Additional focus and 
planning on the graphic art style and pipeline is advised, to both ease the artists 
workload and lower costs.



Innehållsförteckning

1 Inledning..............................................................................................................6
1.1 Introduktion...................................................................................................................6
1.2 Frågeställning................................................................................................................6
1.3 Syfte...............................................................................................................................7

2 Metod..................................................................................................................8
2.1 Metod Experiment 1......................................................................................................8
2.2 Metod Experiment 2......................................................................................................9

3 Resultat..............................................................................................................10
3.1 Experiment 1................................................................................................................10
3.2 Experiment 2................................................................................................................19

4 Diskussion..........................................................................................................24
4.1 Experiment 1................................................................................................................24
4.2 Experiment 2................................................................................................................25

5 Slutsatser...........................................................................................................26
5.1 Experiment 1................................................................................................................26
5.2 Experiment 2................................................................................................................26

6 Referenser..........................................................................................................27
6.1 Bild referenser.............................................................................................................27

4



Ordlista
Ambient occlusion: En shader teknik vilket försöker simulera hur ljus studsar och 

lyser upp objekt.

Bake: En term från 3D program där de "bakar" in uträknad 
information i form av en gråskala eller ett rbg koordinat system 
till en 2D-bild.

Konsol: En TV spels maskin.

E3: Electronic Entertainment Expo i Los Angeles. En av de största 
elektronik mässorna i världen.

Lod: Level of Detail. Ett begrep inom 3D grafik vilket innebär 
förminskning av ett objekts detaljnivå beroende på 
betraktarens avstånd.

MMO: Massive Multiplayer Online. En dataspelsgenre.

Normal mapping: En texturering teknik vilket påverkar ljus renderingen på ett 
objekt.

Pipeline: Arbetsätt och utförandet av en process från start till slut.

Polygon: I geometrin en yta av raka linjer med tre eller fler hörn.

RPG: Role Playing Game. En dataspelsgenre.

Shader: Ett litet program som räknar ut renderings effekter.

Textur: En 2D bild som klär ett 3D objekt för att ge det mer detalj.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Efter en tid formar ofta grafiker och konstnärer fram en personlig stil i sin konst. 
Detta kan göras medvetet eller händer omedvetet. Det kan komma fram i olika sätt 
som tex i skiss eller hur personen i fråga använder färg eller material i sin konst. 
Denna grafiska stil är vad som gör att vi kan skilja på vad som är en Rembrant mot en 
Monet. En grafisk stil är inte bara slutet till privatpersoner utan även företag eller 
studios kan bli kända av en viss stil som tex. Disney och studio Ghibli. Ibland kan det 
vara under en speciell tid eller av en känd konstnär inom organisationen som tex Jim 
Lee i 90 talets Marvel comics..

Dataspel av hög kvalitet, speciellt så kallade AAA-spel, kräver en väldigt lång 
utvecklings tid för att kunna uppnå alla kriterier och krav. Detta leder till en stor 
investering innan produkten kan börja ge avkastning åt företaget.

Det kan förekomma att utvecklingsföretag har flera separata projekt, samt nya 
prototyper åt olika förläggare löpande parallellt för att kunna få en kontinuerlig 
produktion och stabil inkomst. Grafiker kan flyttas mellan olika projekt och tilldelas 
nya arbetsuppgifter åt milstolparna med högst prioritet. Detta kan leda till konflikt i 
projektets artistiska helhetsintryck med nytillkomna grafikers egna bildspråk och 
grafiska pipeline.

1.2 Frågeställning
Arbetet utgörs av dessa två frågeställningar:

Experiment 1 – Hur analyserar man en viss grafisk stil eller en konstnärs vision och 
hur förmedlar man den lätt och konkret för ny personal?

Experiment 2 – Hur kan en grafisk pipeline standardiseras så den kan användas 
snabbt och smidigt av flera olika grafiker för ett gemensamt bildspråk?.
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1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att få svar på frågorna i problemställningen. Att förbättra 
och underlätta tillverkningen samt höja förståelsen av grafik i spel.

Stora produktioner, filmstudios eller spelföretag utser oftast en Art-director. Denna 
person har som uppgift att se till så produktionen följer den förutbestämda grafiska 
stilen. Det kan vara att se till att produkten lever upp till märkets ikoniska stil, följer 
den konstnärliga visionen man är ute efter eller att hela produktionen är grafiskt 
konsekvent.

Art-directorn är också den personen som antagligen är mest intresserad av denna 
utredningen eftersom det är art-directorn som ofta har i uppgift att få nya grafiker att 
bli insatta i produktionen.
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2 Metod

2.1 Metod Experiment 1

För att få bättre insikt i grafikstilar och dess effekt tänker jag studera två specifika 
händelser inom Spelindustrin. Första exemplet handlar om realism och Diablo 3 där 
fans reagerar starkt mot spelets grafiska stil. Det andra exemplet är om skillnaden 
mellan den västra och asiatiska marknaden i form av grafik i spel där det uppstår 
problem med marknadsföring och smak. Genom att jämföra och analysera två starka 
skillnader hoppas jag finna essensen av hur man kan hitta det distinkta i en grafisk 
still.

Detta arbete kommer inte gå djupt in i resultat av dessa händelser utan främst 
fokusera på att försöka förstå och analysera olika människors uppfattade av grafik.

2.1.1 exempel 1
Utöver att ta reda på vad konflikten är och innebär så måste jag ta reda på 
information om hur denna konflikt uppstod för att förstå dillemat.

Jag tog reda på information om företaget bakom Diablo 3, Blizzard entertainment, 
och dess historia och andra utgivna spel. Letade efter belägg för olika argument som 
förekom i dispyten, samt undersökte olika termer.

2.1.2 exempel 2
I detta exempel tittade jag på mode och trender i den Asiatiska spelindustrin, främst 
fokuserade jag på den Japanska kulturen eftersom det är en av de största 
spelindustrierna för tillfället. Sen tog jag reda på historien bakom dessa trender, samt 
sökte information om deras konsthistoria och dess påverkan på deras nuvarande 
konst och bildspråk.

Sen letade jag upp bra exempel på dessa trender och jämförde dem med dåtidens 
motsvarigheter i västvärldens spelindustri och bildspråk.
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2.2 Metod Experiment 2

Först ska jag förklara de olika stegen i en enkel grafisk pipeline. Visa vad som är 
grafikerns uppgift och ansvar. Ta upp de moment i varje steg som kan sätta hinder för 
en grafiker och ge exempel på hur man kan undvika eller ta itu med de problemen. 
Jag kommer också ta upp metoder som hjälper till att få grafik ha en genomgående 
kvalitet och stil.

För att lättare redovisa mina upptäckter, kommer jag skapa en karaktär parallellt med 
min undersökning. Detta kommer hjälpa mig hitta fler sätt som man kan 
strömlinjeforma pipelinen. Jag tänker också basera dess design på World of Warcraft 
för att testa mina insikter från experiment 1.
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3 Resultat

3.1 Experiment 1

3.1.1 Exempel 1

I juni 2008 annonserade mjukvarujätten Activision Blizzard uppföljaren i deras "hack 
and slash" serie titulerat som "Diablo 3". Det blev blandade känslor för en hel del 
fans hade redan bestämt sig hur det skulle se ut, och blev upprörda när Diablo 3 
visade grafik från själva spelet [1]. De kände att den grafiska stilen inte stämde 
överens med de föregångna spelen i serien och bildspråket som redan hade 
etablerats för dem som "Diablo". Som salt i såret liknade grafiken däremot ett annat 
populärt Blizzard spel, nämligen "World of Warcraft" hädan efter WoW. Det är ett så 
kallat MMO spel med ungefär tio miljoner spelare världen över och är ett av de 
största succéerna inom underhållning i modern tid. Inte konstigt att Blizzard vill 
använda WoWs ikoniska grafikstil som ett sätt att snabbt kunna identifiera deras 
produkter.

Olyckligt vis har "WoW graphics" fått en negativ klang hos många och använder 
begreppet när de tycker grafiken i fråga är för tramsig, orealistisk eller naiv. Bara 
några dagar efter annonseringen skapades en online petition där tio tusentals 
personer skrev på för att visa sitt missnöje [2]. Andra ser WoW grafik som en 
uppiggande föränding mot alla de grå-bruna krigs spelen som är så populärt. t.ex. 
"Call of Duty: Modern warfare" eller Epic games "Gears of War". Andra menar 
bestämt att WoW ser inte alls ut som Diablo 3. En term som upprepas ofta är 
"cartoony" vilket betyder "serietecknat". Frågan är då vad detta innebär. ”The  
Simpsons” och Disneys ”Tarzan” är båda tecknade filmer men är betydligt olika i 
realistiskt intryck. Serier har en grund av satir och komik. I satiriskt bildspråk används 
oftast karikatyr vilket innebär att man intensifierar starka karaktärs drag på ett 
humoristiskt vis. Samma sätt använder serietecknare sig av att ge karaktär åt sina 
figurer genom att förstärka vissa attribut.

Med åren och stora tekniska framgångar har man lyckats komma närmare en till 
synes fotorealism. Så hur nära varandra kan man sätta Diablo 3 och WoW på denna 
skala?
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Om World of Warcraft

World of Warcraft annonserades den 2 september 2001 och släpptes 3 år senare den 
23 november 2004. Så vi har att göra med grafik som troligtvis börjades skapas en 
bra bit före 2001 vilket självklart gör att den redan ser rätt föråldrad ut. Blizzard 
Entertainment har med expansionen "Wrath of the Lichking" och den vid skrivandets 
stund senaste expansionen "Cataclysm" gått igenom och uppdaterat miljö och 
monster till en lite mer modern standard. Jag kommer titta på exempel före dessa 
expansioner för att få en inblick i hur det såg ut under tiden WoW först slog igenom, 
och gjorde störst inverkan på industrin – det så kallade första intrycket.

Under Electronic Entertainment Expo (e3) 2002 visade John Carmac sin 
revolutionerande ”normal map” grafik i Doom 3 och själva spelet släpptes i augusti 
2004. Drygt 3 månader före WoW. ”Normal mapping” har blivit en grundläggande 
teknik för hur man får fram realism genom den otroliga detalj nivå det bidrar med 
mot den lilla prestanda kostnad det genererar. Sony Online Entertainment's 
anammade denna teknologi åt sitt kommande MMORPG Everquest 2. Everquest var 
det ledande namnet i genren i den västra marknaden (USA och Europa) och det 
definierade i vad människor förväntade sig av MMORPGn. Everquest 2 var WoW 
största direkta konkurrent. Med den nya ”normal map” teknologin och texturer 
skapade med hjälp av foton på riktigt material, siktade Everquest 2 på en mer 
realistisk eller i alla fall en mer teknologisk grafik. Spelet släpptes två veckor tidigare 
än WoW, den 8 November 2004.

Så redan 2004 var WoW grafik teknologiskt föråldrad. Ett MMO spel är den genren 
som oftast tar mest tid att utveckla eftersom man måste skapa innehåll för en hel 
värld samt många timmars underhållning. Det är inte ovanligt att MMORPGn tar 3-5 
år att producera. Utvecklare kan då, baserat på ökning av datorprestanda per år, 
ungefär räkna ut hur de ska kunna utveckla sin grafik och teknologi för att det ska 
vara konkurrensbart så långt in i framtiden. Ett estimerande blir inte alltid korrekt 
samt den teknologiska utvecklingen tog verkligen ett hopp med ”normal mapping” 
och utvecklingen av den nya generationens konsoler som kom att annonseras under 
2005.Men WoW blev ändå vinnaren över Everquest 2, så att det var grafiskt föråldrat 
eller att grafiken inte såg tillräckligt realistisk ut verkar inte ha påverkat så mycket. 
Däremot kan det faktiskt ha bidragit med en hel del. Till exempel de väldigt låga 
system kraven WoW har för att grafiken ska kunna renderas på datorer gör att 
mindre antal kunder är begränsade av sin dator för att kunna spela spelet, vilket 
bidrar direkt till en större marknad. Det kan mycket väl vara att Blizzard medvetet 
offrade grafisk teknologi för att optimera för en lägre nivå. Den låga polygon 
budgetens blockliknande former lämpade sig till de mer karikatyriska proportionerna 
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och det i sig bidrar med tydligare skillnader i siluett för lättare igenkänning av 
karaktärer och arkitektur. Varje objekt som ska skapas behöver också gå igenom färre 
pass (tex. färre modeller för loddning och färre textur varianter) för att komma upp i 
standard med resten av spelet, vilket gör den grafiska pipelinen mycket lättare och 
kortare. Detta bidrar till en mycket snabbare utveckling av ytterligare innehåll till 
spelets expansioner. Är den mer serietecknade stilen i WoWs grafik bara en 
konsekvens av de fördelar med en lägre grafiskt teknologi?

Historien bakom Warcraft.

Från början skulle Warcraft bli ett spel baserat på Games Workshops Warhammer 
värld men projektet lades ner. Blizzard fortsatte och utvecklade konceptet till sitt eget 
spel, vilket kom att bli Warcraft Orcs and Humans. Spelet kom ut 1994 och som 
tioåring var det nog det häftigaste som jag hade sett i dataspels väg. Med en 
upplösning på 320x240 pixlar och med en palett av 256 färger kunde man ta del i en 
brutal fantasy värld.

Det blev en viss förvåning när Warcraft 2 kom ut av att spelet skiftat i attityd. Med 
mer oseriösa enheter och röst samplingar, samt hade det en mer serietecknad grafik. 

Det var under tiden med spelen Diablo, 1996, och Starcraft, 1998, som Blizzard 
började få sitt ryckte av att vara det bästa spelföretaget på att skapa förrenderade 3d 
animerade trailers och filmsekvenser till marknadsföring. De användes till handlings 
narrativ och att ge mer visuell styrka till viktiga händelser i spelet. Warcraft 3, 2002, 
fortsatte med detta lyckade koncept. Med den femte generationens konsoler (1993–
2006) kom 2d grafik att förlora status. Warcraft 3 var Blizzards första spel med full 
realtids 3Dgrafik. 3Dgrafiken var relativt simpel med en väldigt låg polygon på miljö 
och enheter men annars troget sin föregångare med samma färgstarka värld och 
liknande enheter.

Men eftersom dåtidens realtids 3Dgrafik var så limiterad kommer jag ihåg hur jag 
själv  identifierade de förrenderade sekvenserna som jag trodde världen skulle se ut, 
medan spelgrafiken såg bara ut så av teknologiska hinder.

Blizzard kunde välja vilken inriktning de ville. Antingen den mer realistiska stilen som i 
de förrenderade filmerna eller fortsätta med att efterlikna den klassiska warcraft in-
game grafiken. Den senare var helt enkelt mer fördelaktig för deras produktion.
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Vad är karaktäristiskt med WoWs grafik?

WoWs texturer är handmålade med klara färger, med nästan alla mindre detaljer är 
målat i texturerna istället än modellerade. [b.01]

Vi har redan nämnt den låga polygon budgeten vilket gör att detaljer är väldigt stora 
eller har en uppblåst känsla. Allt från vapen och axelsköldar till stolar och kugghjul 
saknar funktion med tanke på sin dimension. Metall som stål är målat med grått 
medan guld är gult, de saknar blänk (specular) och reflektion texturer. Ljusreflektion 
är istället målat. [b.02] Inkonsekvens med textur upplösning och detalj nivå mellan 
stora och mindre objekt. Takkronan har en hög polygon nivå med små detaljer 
medan väggen och taket har tjocka detaljer samt är lite suddiga eftersom de har en 
så låg texturupplösning jämte mot sina ytor. [b.03] Karaktärs proportionerna är av 
mer karikatyrisk sort än realistisk. Människor och orker är bulkiga med stora händer 
och fötter. Medan alverna har långa och smala lämmar men stora långa händer och 
fötter. Alla karaktärs raser har en distinkt siluett vilket gör det lätt för en spelare att 
identifiera de olika raserna. [b.04]

World of Warcraft's påverkan.

Efter WoW med sin succé så har fler spelutvecklare experimenterat eller imiterat 
med mer stiliserad grafik. Många av dem var utan de teknologiska hinder Blizzard 
hade. 

Några exempel på dessa är ”Darksiders” utvecklade av Vigil Games vilket har en 
liknande stil i proportioner och design på karaktärer, rustning och vapen fast 
bakgrunderna är av en mer detaljerad stil. [b.05] 

Valves ”Team Fortress 2” använder sig av de handmålade texturerna. De serie 
liknande  karaktärerna har fått en mängd shaders för att få samma liknande målade 
känsla samt ”normal mapping”. Vilket visar att ”normal mapping” är inte 
nödvändigtvis endast för realistisk grafik. [b.06]

Ett annat populärt spel är Valves Dota 2. Defence of the Ancients 2, mer känt som 
Dota är en mod till Warcraft 3 vilket gör att Dota 2 har naturligtvis en liknande 
karaktärs design som Warcafts värld. Dota 2 använder sig också av målade texturer 
men även andra tekniker för att få sin värld sagolik men samtidigt levande. [b.07]

Runic games, uppstartat av forna Blizzard North och Flagship studios, skapade 
”Torchlight”, ett spel i samma genre som Diablo. De har verkligen anammat WoWs 
grafikstil. Utvecklarna har sagt att grafiken är inspirerad av serier och klassisk 
animerad film och beskrivit det som ”Dragon's Lair möter The Incredibles”, men jag 
tycker det är klart att se att World of Warcraft har varit en stor inspirationskälla. 
[b.08]
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Diablo 3

Ett av de första screenshoten [b.09] från Diablo 3 startade hela kontroversen med 
dess grafiska stil. Denna idylliska bild var illa passande ett diablospel ansåg många. 

Diablo utspelar sig nämligen i Sanctuary. En hårdare och svårare värld än den 
krigshärjade, fast samtidigt lättsamma och lite humoristiska världen i World of  
Warcraft. Men mycket hände sen annonseringen och när spelet släpptes fyra år 
senare 2012. Klagomålen avtog efterhand när man fick se mer av spelets olika 
miljöer. Det är svårt att avgöra om Blizzard påverkades av petitionen eller det redan 
var planerat, för senare visades mer bilder på mörkare och dystrare miljöer. Diablo 3s 
art-director Brian Morrisroe avgick också strax efter kontroversen började, även om 
det officiellt var av andra orsaker, så kan det ha påverkat Diablo 3s slutliga grafik.

Hur lik är Diablo 3s och World of Warcrafts grafik?

Första likheten är förstås vid det här laget de målade texturerna. Lövverken är nästan 
enfärgade former, vilket emellanåt ser ut som färgstänk från en pensel. Marken är lite 
suddig men annars håller texturerna en jämnare och högre detaljnivå än WoW. Man 
märker ett större fokus på ljus och skuggor, speciellt i den första akten av spelet vilket 
introducerar spelaren till en liten medeltids by, ansatta av obehagligheter som sitter 
och lurar i skuggorna. [b.10] Former och objekt i världen som ska vara handskapade 
har dimensioner som stämmer mer överens med människornas storlek. [b.11]

Man hittar liknande arkitektur i WoW. [b.12] Gaveln och träpartierna är mycket 
tjockare. Annars ser man stora likheter på fönsterna, material och utseendet överlag. 

Karaktärerna, trots starka karaktäristiska drag har mer natur trogna proportioner. 
Man ser detta speciellt på händerna och fötterna vilket stämmer mer överens med 
huvudstorleken. Metallen är målad för hand precis som i WoW samt man ser likheter 
på rustnings design med de tjocka kanterna av metall på rustningen, främst de 
markanta axelsköldarna. [b.13]

Ett annat grafiskt element som förekommer ofta i både Diablo 3 och WoW är 
mönster ofta som ornament i ett smått geometriskta mönster på tyg och arkitektur 
som ska ses som mer exklusivt. Magiker från WoW har ofta kläder med en relief 
främst runt kanter men också som dekoration som förekommer genom hela klädseln. 
[b.14] Ett exempel från Diablo 3s juvelerare vilket har mattor och möbler med 
liknande mönster. [b.15] De regala färgerna, Purpur och Ultramarin, används för att 
förstärka tygets exklusiva värde. Detta färg spektrum används ofta i båda spelen i 
samband med magi och esoterism.
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Michah ”Bashiok” Whiple, Diablo 3 Community manager hade detta att säga om 
Blizzards grafiska strategi:

"We're not particularly interested in pushing graphical limits with Blizzard games. Our 
intent is always to provide a timeless stylized aesthetic, while allowing for a broad 
range of machines to view the game with similar results. The art style for Diablo III is 
specifically intended to appear as a moving painting, which in general avoids very 
crisp textures, hard lines, or graphical effects." ... "It's more important for us to serve 
the gameplay as well as design a timeless game. "Realism" in games is really only as 
real as the next version of DirectX or video card product cycle. By approaching with a 
stylized and painterly approach, we intend for Diablo III to be playable and visually 
appealing for as long as possible." [3]

Michah Whiple tar fram argumentet att vad vi kallar realism i spel idag är hindrat av 
dagens hårdvara och menar att ge Diablo 3 en stiliserad grafik gör spelet mer tidslöst 
och når ut till fler datorer. Han menar också att för mycket detalj i grafiken kan störa 
ögat när det händer mycket på skärmen.
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3.1.2 Exempel 2

Manga är en Japansk tecknar stil som utvecklades under efterkrigstiden 1945-1952. 
Manga är egentligen det japanska ordet för tecknade serier men har en sån distinkt 
stil så vi i väst använder begreppet manga för att poängtera att de är just från Japan. 
Inspirerad under ockupationen av USA comics och Disney men största influensen är 
nog deras egen konst och kultur från Meiji eran.

Grund principen är egentligen samma som för våra serietidningar. Det förenklar och 
förstorar de viktiga detaljerna hos karaktären för att ge starkt intryck men samtidigt 
hålla nere detalj nivån, vilket snabbar upp produktionen och håller nere budgeten. 
Samma princip som för World of Warcraft grafik. 

I väst förknippar man oftast manga med stora ögon eller något man sett som man 
inte är van att se i tecknad film som tex "över våld" ett begrep som kom att beskriva 
filmen Akira. Ansiktsdrag domineras oftast av ögon och mun medan näsan syns 
knappt eller väldigt liten. Många ansiktsuttryck komprimeras bara till streck eller en 
form. När någon är glad blir ögonen bara två bågar. Andra känslor visas ibland som 
små ikoner vid huvudet till exempel en svettdroppe om personen är i en pinsam 
situation eller när nån blir arg får personen ett plus vid huvudet vilket ska 
symbolisera blodådror. Detta uttryckssätt är limiterad till komedier eller mer 
lättsamma scener.

Även om majoriteten av anime är för barn och ungdomar förekommer också drama 
och äventyrs anime för en vuxnare publik, de brukar ha en mer realistisk stil fast 
fortfarande är dragen av manga tydligt. 

I de tre säsongerna av dokumentären Japanorama från BBC ger den kända engelska 
tv-profilen Jonathan Ross oss en inblick i de många sidorna av Japansk kultur. Det 
sista avsnittet i säsong 2 tar upp ett tema som har kommit att genomsyra Japansk 
kultur och marknad de senaste åren, nämligen Japaners uppskattning av allt som är 
gulligt och sött, på Japanska – Kawaii. [4]

Jonathan Ross kallar det en ”besatthet av gullighet” och menar att den började med 
framgången av Hello Kitty varumärket under 1970 talet. ”Kawaii” med sin enorma 
försäljnings kraft har influerat allt från manga till japanska data och tv-spel. Ett bra 
exempel på detta är marknadsföringen av Det japanska tv-spelet ”Dragon quest” av 
Enix, nu känt som Square Enix. Ett RPG spel till Nintendos entertainment system i 
mitten av 80 talet som inspirerades på de klassiska europeiska äventyr berättelserna 
om drakar och riddare.
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Från den japanska omslagsbilden från Dragon Quest 2 [b.16] ser vi en lättsam 
avbildning på människor och monster i en väldigt stiliserad manga stil. Något som de 
flesta i väst skulle anse var bara till barn. Karaktärerna ser, trotts vapen och rustning, 
ut som små barn med sina stora huvud och ögon och små händer och fötter. 

Detta var antagligen något som Enix utgivare i Nord Amerika tyckte var ett problem, 
eftersom i Nord Amerika döptes serien om till Dragon Warrior och omslagsbilden 
skapades så att den liknade mer vad den västliga marknaden förväntade sig av ett tv-
spel med ett ”Drakar och Demoner” tema. Spelets grafik i sig hade kvar sin 
lättsamma original stil. Kanske det är därför serien aldrig slog riktigt igenom i väst 
förrän Enix gick ihop med deras rival Square. Square hade nämligen lyckats fånga 
många i väst med sin väldigt uppskattade tv-spels serie Final Fantasy. 

Kirby, från drömlandet Pupupu land på planeten Popstar, är en rund fluffig rosa boll 
som räddar världen. I väst, med antagandet att dess målgrupp tillsynes bara vill ha 
häftiga spel, måste Kirby ha varit en ren mardröm att marknadsföra.

Från omslagsbilden av Kirby canvas curse [b.17] ser man ett tappert försök att få en 
rosa boll att ha lite attityd.

Efter att ha sett dessa bilder från manga, spel och anime kan man undra varför 
Japaner ritar sig själva som vita. Vilket är nog mer en projektion från oss i väst. Ljus 
hy, speciellt för kvinnor har länge varit ett skönhets drag i Japan långt innan de fick 
kontakt med västerlänningar. Geishor pudrade sitt ansikte vitt och målade sina läppar 
så de skulle se mindre ut. Även ser man Japaner med vit hy genom hela deras 
konsthistoria.

I manga och anime kan karaktärer ha alla möjliga färger på ögon och hår, däremot 
när det är viktigt att visa att karaktären är från utlandet så försvinner oftast de livliga 
hårfärgerna och ersätts av stereotyper som blont hår, blå ögon och stor näsa. För 
Japaner är alla karaktärer Japaner tills visat motsatts. De stora ögonen har också 
länge varit ett ideal och antagligen influerat mangan. Stora ögon kan få huvudet att 
se mindre ut. Stora runda huvuden har generellt ansetts fult.

Bishonen, vilket ungefär betyder vacker pojke, är ett begrepp i Japan som har sina 
rötter från de män som spelade kvinnliga karaktärer i Kabuji teatern. En bishonen 
beskrivs som en androgyn man, slank, ljust skin och kvinnliga ansiktsdrag. Bishonens 
har visat sig i flera Japanska litterära verk sen meiji eran och har blivit allt mer 
populärt inom Japansk pop kultur sen glam-rockbanden under 1970 talet. I dag har 
Bishonen idealet en stor plats i Japans popkultur och även i manga och spel, oftast 
riktade till flickor och kvinnor. I Spel serien Final Fantasy kan man se dess påverkan, 
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på spelets huvudkaraktärer. Den mest kända bishonen i dataspel är nog Skurken 
Sephiroth i Final Fantasy 7. [b.18] Även huvudkaraktären Squall Leonhart i Final  
Fantasy 8. Väldigt olikt hur västerlänningar ansåg hur hjältar skulle se ut under 
samma period. [b.19]

I den västra filmvärlden började de typiska action-hjältarna som dominerat action 
film under 80 och 90 talet bli omodernt. I stället slog The Matrix 1999, igenom. Med 
Neo, spelat av Keanu Reeves, som ”the average joe” som fick magiska krafter och så 
klart räddar världen. Det kanske ska nämnas att The Matrix var väldigt inspirerat av 
Japansk Manga och Anime.

Även om konceptet i sig inte är nytt så har det sen dess blivit mer populärt att ha en 
ledande roll som är mer öppen till själv insättning. Med titlar som Halflife och Medal  
of honor fick spelaren en anonym karaktär, ofta en vit generisk  man med brunt hår 
och skäggstubb. Utan dialog och lätt att glömma bort, så man kan känna att det var 
sig själv som utförde dessa hjälte dåd.

Här ser man tydligt att kultur är en stark influens på uppfattning på grafik men det 
går djupare än så. Forskare har hittat att uppfattningen av färg är till viss del styrt av 
språk. [5]

Himba folket som lever i norra Namibia, Afrika, har fyra ord för att beskriva färg. Zuzu 
står för mörka nyanser av blått, rött, grönt och lila; Vapa är vitt och gult; Buru är 
några nyanser av grönt och blått; och slutligen Dambu som är andra nyanser av 
grönt, rött och brunt. Detta gör det ibland svårare för dem att skilja på färger som 
faller i samma kategori. [6]

Detta är en klar indikation på hur formbart människans uppfattningsförmåga är, och 
en påminnelse att alla människor inte uppfattar världen likadant.
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3.2 Experiment 2

Koncept.

Under pre-production har konceptartisterna i uppgift att visualisera världen som 
spelet ska utspela sig i. Allt från huvud karaktären och miljöer till arkitektur och mode 
ska tas fram. Med hjälp av skisser eller målningar formar konceptartisterna fram det 
fundamentala grafiska uttrycket, och eventuellt om det planeras att ha en speciell 
artistisk grafikstil eller om man strävar efter fotorealism.

Koncepten kan individuellt vara av olika grafiska stilar men ofta arbetar 
konceptartisterna i designfasen i ett litet team för att förminska dess inverkan och 
lättare samarbeta fram en gemensam stil. En stark, genom arbetad koncept fas i pre-
production är det viktigaste steget för att få alla efterkommande grafiker till projektet 
att arbeta för en gemensam grafisk helhet.

Eftersom hela poängen med koncept ritningar är att se till att alla som arbetar med 
produktionen vet vad det handlar om och hur det ska se ut. 

För den karaktär jag ska skapa med detta arbete gör jag inte egen koncept. Jag väljer 
istället att inspirera mig av World of Warcrafts koncept och screenshots för att 
försöka efterlikna dess redan etablerade grafiska stil.

Namnstruktur.

Det är viktigt att genom hela pipelinen att följa en namnstruktur på alla objekt och 
texturer som ska skapas.

Detta gäller även senare med 3d-scener, texturer och andra dokument att man 
namnsätter tex objekt eller lager så andra i företaget inte behöver leta runt om de 
behöva arbeta med filen i framtiden.
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Modelering.

När man modellerar så ska grafikern efterlikna koncept bilderna så nära som möjligt 
vilket inte lämnar stor plats att ge ett eget uttryck eller förändra det grafiska stilen. 
Men det finns en del sätt att förbereda grafikern och få en mer effektiv 
modelleringsfas.

Först, eftersom modellering är oftast fokuserat på imitation, är väl detaljerad och 
genomtänkt koncept ritningar är det man eftersträvar. Extra olika vinklar av objektet 
som tex bakifrån och profil underlättar och förminskar modellerarens behov av att 
själv fylla i detalj som annars vore undanskymt . Koncepten ska också vara logiska 
med tanke på proportion, dimension och funktion. Speciellt om objektet ska 
animerats. Modelleraren ska också förses med så mycket teknisk information som 
möjligt som tex polygonbudget, mått, pixel-ratio mått till UV mappning och om bitar 
av objektet skall animeras eller kunna bytas ut. Med genomtänkta riktlinjer, 
polygonbudget, detaljrikt koncept och kvalitetskoll kan grafiken enkelt följas och 
produceras.

Bild 1 - Model av karaktären med wireframe.
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Jag valde att modelera en så kallad Deathknight från World of Warcraft expansionen, 
Wrath of the Lichking. Jag lade vikt på att följa proportionerna och siluetten för en 
människa i WoW universumet, och följa rustingsdesignen som är distinkt för stilen. 
Jag valde att skapa karaktären med en högre budget för att demonstrera att polygon 
budgeten inte behöver påverka grafikstilen. 

Texturering

Texturering är det som lättast kan påverka uppfattningen på ett objekt. Skärpa, 
kontrast, färgmättnad, ljushet och färgval är olika sätt som det kan skilja sig från sin 
omvärld. 

För att underlätta att hålla en konstant nivå på alla dessa variabler föreslår jag att 
man i pre-production skapar en mall till antingen hela spelet i sig, eller om man vill gå 
djupare, en mall per miljö. Varje mall är i form av ett dokument av det texturerings 
program grafikerna använder sig av och i mallarna ingår information som krävs att 
skapa alla texturer till det område mallen tillhör. Följande är några exempel på vad 
för sorts information det kan vara. Jag har valt Adobe Photoshop som exempel på 
texturerings program.

Genererade texturer.

Om man genererar textur underlag från andra program som Ambient-occlusion bakes 
eller Normal-maps är det en bra ide att informationen om dessa inställningar redan 
är framtagna och instruktioner följer med. Detta sparar tid så inte varje grafiker 
behöver testa inställningar och göra test renderingar. Det hjälper också till att hålla 
en gemensam kvalitet på alla genererade texturer.

Bild 2 – Exempel på inställning av occlusion bake i Maya's Mental ray.
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Brushes.

I Adobe Photoshop kan man specialtillverka egna penslar eller brushes. Brushes kan 
snabbt ge struktur eller detalj till texturer. Många grafiker har samlat på sig eller gjort 
egna brushes under sin karriär. En idé är att alla grafiker tar sina favorit brushes och 
tillsammans skapar ett gemensamt brushbibliotek. Detta bibliotek delas sedan ut till 
alla grafiker under produktionen. Med samma brushes har grafiker det lättare hitta 
liknande sätt att få fram en viss struktur i sina texturer.

Färgpalett.

Precis som med Brushes kan man i Photoshop skapa sin egen färgpalett. Bara med 
hjälp av färg kan en grafiker få mycket information i typen av texturer han ska göra. 
Grafikern får en känsla av färgernas mättnad och ljushet. Om det är mycket naturliga 
färger eller om det används mycket syntetiskt material i miljön till exempel.

Vill man minska antalet filer till mallarna går det bra med att bara måla färgerna på 
ett separat lager. Det behöver inte vara så många utan bara ett utdrag av de mest 
dominanta färgerna och om det finns något som är viktigt som en nations färger eller 
en karaktärs kläder. Detta gör att grafiker vet att texturen kommer passa in i miljön 
vilket sparar mycket tid.

Lager struktur.

Förbered mallarna med en redan namngivna lager och inställningar så att de snabbt 
kan kopiera in sina genererade texturer

Bild 3 – Exempel på lager struktur i Photoshop.
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Jag renderade en Ambient-occlusion mapp i maya och lade den som ett lager i 
photoshop som med en multiply egenskap och drog ner effekten till 60%. Sen 
kopierade jag lagret och ändrade det till ett overlay lager med 20% effekt. På så vis 
fick jag snabbt fram skuggor och ljus effekt på min textur som en bra utgångs punkt. 
Med en utrenderad wireframe från Maya med lager egenskapen screen kan jag lätt 
se mina UV sömmar och polygon topologi.  Sen målade jag resten för hand med 
vanlig pensel och använde olika brushes för att få fram mer intressant struktur, smuts 
och skador på rustningen.

bild 4 - Slutresultatet av min karaktär
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4 Diskussion

4.1 Experiment 1

Från resultaten av experimentet kan man se att människors bildspråk är till viss del 
skapat av deras samhälles kultur och de produkter de har upplevt under sin uppväxt. 
Dessa intryck har skapat kategorier på hur saker ska se ut. Om dessa förväntningar 
inte tillfredsställs sker det en konflikt eller förvirring på hur detta ska kategoriseras.

Detta kan både ha en positiv eller negativ effekt på personens första intryck. Hamnar 
tex ett spel i fel kategori beroende på sitt utseende så kan andra attribut från denna 
kategori belägga sig på spelet. Människor med mindre erfarenhet med grafik har 
svårare att förklara vad de ser och varför. De använder därför ord som är 
övergripande termer, som realistisk eller cartoony. 

Dessa ord bör försökas undvikas när man ska förklara en grafik stil eftersom de är 
tillgängliga för tolkning. Beskriv istället hur färg används. Färgmättnad, skala, ljushet 
och komposition. Förklara form, siluett och proportioner. Sen beskriv teknik av 
utförandet av grafiken och eventuella inspirations källor eller liknande grafik. 

I ett projekt, lägg stor vikt på ett art-design dokument, också känt som en art-bible, 
med många bilder på färdig koncept och koncept som inte godkändes. Förklara vad 
det speciella koncept bilden visar väl, eller förklara varför en viss bild ej dög, så 
grafikerna både vet vad de ska sträva efter samt undvika.
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4.2 Experiment 2

Efter varje projekt kommer man fram till att många problem hade kunnat undvikas 
om man hade varit bättre förberedd, så det är kanske inte så konstigt att det är 
samma för spelproduktion. Pre-production fasen kan kännas tidsödslande i 
spelproduktion. De otroligt höga kostnaderna att producera dataspel idag kan göra 
det obekvämt att lägga arbetstimmar på något som inte producerar något konkret till 
spelet och istället läggs på tester och kreativitet.

Geoffrey Zatkin President för Electronic Entertainment Design and Research nämner i 
en artikel från Forbes.com "Cooking Up A Blockbuster Game” 

"Only a portion of the games that enter production make it to market. Of those, one 
in five actually make a profit." ... "About 60% of a game's budget is spent reworking 
or redesigning a game.” [7]

Efter min undersökning så står det klart, att få en bra fungerande pipeline och 
utvecklareffektivitet, handlar mest om förarbete. Jag anser att detta gäller även i de 
andra områdena inom utvecklingen, som programmering och design. Jag inser att 
ibland fungerar det inte som man hade tänkt men tycker fortfarande att det inte ska 
behövas lägga 60% av budgeten på att omarbeta projekt. Det är också mycket tid 
som ödslas vilket skjuter fram intäkter. 

I en bransch som växer med en så otrolig fart och vars utvecklingskostnader och 
omsättning konstant stiger förespråkar jag i detta arbete en väldigt styrd utvecklings 
miljö. Emellanåt talar jag till och med mot kreativitet vilket kan vara märkligt när man 
pratar om grafik. 

Jag anser att det har med vilken ambition man har som utvecklare. Är man ute efter 
att sälja eller skapa konst?
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5 Slutsatser

5.1 Experiment 1
Människors uppfattning av omvärlden, bild och grafik är influerat av individens 
uppväxt, språk och kultur. Med ett fokus på ett rikare och mer objektivt språk kan 
man lättare förmedla eller lära ut grafik och finna rätt målgrupp. 

5.2 Experiment 2
Med mer fokusering på pre-production så man får en stark vision och planering, samt 
effektivisering med att se till att arbetarna har bra verktyg, information och material 
de behöver, kan man få ner utvecklings tiden samt minska risken för att omarbeta 
stora delar av projektet.
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