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Abstrakt 

Tv-spel är ett fenomen som ständigt expanderar och utvecklas 

med tiden, även visualiseringsmöjligheterna för denna typ utav 
interaktiva underhållning uppdateras kontinuerligt, vilket 

möjliggör att man idag inte måste begränsa sig till att skapa spel 

i 2D-miljö utan även 3D är möjligt. Oavsett vilka dimensioner 
man grundar ett spel på så är design och stil något utav det 

viktigaste i helhetsupplevelsen, inte enbart för att spelet ska stå 

ut ur mängden men också ge ett individuellt intryck och gynna 

spelupplevelsen. Information och hänvisningar inom vanligare 
stilar som exempelvis ”realistisk spelgrafik” går oftast lätt att 

hitta, men hur är det då med andra stilar som den japanska 

”anime stilen”? en vanligt förekommande stil i japansk kultur och 
tv-spel. Även om denna stil är vanligt förekommande inom tv-spel 

så saknas det information och hänvisningar hur man kan 

återskapa denna form av spelgrafik på ett bra vis, kanske för att 
stilen härstammar från Japan samt språket har varit en faktor i 

varför det är svårt att finna riktlinjer samt information inom detta 

område? Denna studie tar upp hur man kan designa en 
animekaraktär för att sedan bygga upp den i 3D och 

avslutningsvis rendera karaktären i en spelmotor med anpassad 

shader. Studien resulterade i en spelapplikation för PC där man 

kan granska en animekaraktär som renderas i realtid. 
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1 Inledning 
I denna del beskrivs studiens bakgrund, frågor och mål. Den tar även upp 

förväntade resultat samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Med dagens teknologi har möjligheterna att visualisera tv-spelsgrafik ökat 

enormt. För bara några år sedan representerades spelkaraktärer av ett 

fåtal pixlar på våra tv och pc-monitorer. Idag har vi möjlighet att 

visualisera karaktärerna så pass realistiskt att man inte längre kan se 

skillnad mellan inspelat och dator genererat material. Det är dock inte 

alltid man önskar skapa spelgrafik som strävar efter att uppnå ett 

realistiskt utseende. Mycket spelgrafik försöker efterlikna redan befintliga 

konststilar eller till och med försöka skapa en helt ny stil. Bara för att man 

idag har möjlighet till att skapa spel i 3Dmiljö betyder inte heller det att 

2Dgrafik slutar användas, målet med spelgrafik är att ge spelet ett 

individuellt intryck och gynna spelupplevelsen. 

    Om man önskar efterlikna vanligare stilar som realism eller pixelart så 

finns det gott om vägledning och hänvisningar i både böcker samt på 

webben. En vanlig stil inom tv-spel är den japanska animestilen, trots att 

den är vanligt förekommande i spelgrafik så finns det inte mycket 

information om hur man återskapar den. Då animestilen är en 

tvådimensionell tecknarstil kan det vara svårt att efterlikna den i ett 

tredimensionellt medium samtidigt som man strävar efter att få det att se 

tecknat ut. 

I en artikel ”Computer graphics advances the art of anime” skrev Krikke 

[1] att ett verktyg för icke fotorealistisk rendering som ger känslan att 3D-

objekt framstår som handmålade är toon shading, vilket inte är något man 

applicerar direkt på objektet utan är en del utav själva 

renderingsprocessen. 

Syftet med denna studie var att behandla termen ”anime”, detta genom 

sökande av information över speciella drag som kännetecknar anime samt 

hur man går till väga för att designa en karaktär. Utifrån fakta från en 

litteraturstudie designades en spelkaraktär i animestil för att sedan 

återuppbyggas som en 3D-modell. Modellen byggdes utifrån tidigare 

kunskaper samt med en analys om spel med animegrafik. Efter att 

modellen blev klar placerades den i en spelmotor för realtidsrendering. 

Jason et.al. [2] har arbetat fram toon shaders för spelet ”Team fortress 

2” där grafikrenderingen efterliknar en cartoonistisk stil som kanske kan 

modifieras om för att efterlikna den Japanska animestilen mera. 

1.2 Frågeställning och målsättning 
Hur återskapar man den japanska animestilen i spelmiljö? Kan man 

anpassa en Toon-shader för animestil så 3D-objekt får en mer 2D-look? 

Studiens mål var att skapa en spelapplikation som visualiserar en 

spelkaraktär i 3D, dess visuella stil skulle även spegla den japanska 

animestilen. En fallstudie över begreppet ”anime” skulle genomföras samt 

ligga som grund till designen och uppbyggnaden utav karaktärsmodellen. 

Målet var att lyckas designa en karaktär som följer animestilens kriterier 

för att sedan återskapa designen som en spelkaraktär i 3D. En passande 

shader skulle programmeras utifrån en kortare fallstudie fokuserad på 
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Toon-Shading, målet var att experimentera fram en shader som gynnar 

3D-modellens animestil och skulle få den att se mer 2D-aktig ut. 

 

Denna studie resulterade i:  

▪ Design av karaktärsmodell som efterliknar animestilen. 

▪ Återskapande av karaktären i 3D lämpad för spelgrafik på PC. 

▪ Programmerad shader anpassad för att gynna animestilens utseende. 

1.3 Studievärde, syfte och avgränsningar 
Då stilen är vanligt förekommande inom spel men information om hur 

man efterliknar den är väldigt svår att finna så låg det mycket värde i att 

färdigställa detta projekt. Om resultatet skulle bli lyckat kunde det 

innebära att folk kan vända sig till denna studie för att både kunna 

granska hur man kan skapa animestil i spel samt nyttja studiefakta till att 

reproducera animestil i andra medier. Då tid var begränsad lades mindre 

fokus på hur man ska anpassa 3D-modellen för spelrendering på olika 

plattformar, fokus kommer endast ligga på nuvarande generations PC-

kriterier för spelgrafik. En annan avgränsning var att inte jämföra 

animestilen med andra stilar då detta ansågs ta för lång tid och inte bidra 

med nödvändig information för studiens mål. 

1.4 Beräknat resultat 
Vid projektets avslut skulle en Unity-applikation finnas färdig, 

applikationen innehöll en spelkaraktär som designats utifrån de kriterier 

som definierar animestilen. En programmerad shader låg applicerad på 

modellen och även denna var programmerad på så vis att den passar för 

just spel och anime rendering. Modellen placerades i simpel miljö med 

orbit-kamera, även en simpel idle-animation skapades. Då författaren har 

tidigare erfarenheter inom design, 3D-modellering och tv-spels skapande 

förväntades resultat hålla hög produktionskvalité.  
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2 Teoretisk bakgrund 
En fallstudie om anime utfördes och dokumenterades under följande 

kapitel. Denna studie låg sedan som grund för till designarbetet. 

2.1 Anime 
Vad är anime? Shinobu Price [3] hävdar att termen lånades från det 

franska språket av Japan för att referera till hela deras medium av 

animation, västvärlden har senare adopterat termen för att referera till 

animation som kommer från just Japan. Animation klassificeras som 

anime när det är skapat i Japan av japanska konstnärer.  

Det rörliga mediet anime härstammar från termen manga, en term 

formad av konstnären Hokusai Katsuhika (1760–1849) enligt R. E. 

Brenner [4]. Manga betyder något i stil med excentriska, irrationella eller 

oförutsägbara bilder alternativt skisser. Dessa bilder som ansågs 

underhållande samlades in för reproduktion och såldes i bundna böcker 

som med tiden blev Japans definition av serietidningar. Med tiden började 

den japanska konsten influeras utav den västerländska. Detta ledde till att 

japanska konstnärer började efterlikna västerländsk tecknarstil genom att 

arbeta in den i deras egen stil och traditionellt sätt att rita och måla. 

Genom att korsa de två ländernas stilar började en ny form utav 

tecknarstil växa fram, denna hybridstil har med tiden blivit mycket 

populär världen över samt att stilen i sig har expanderat och utvecklats på 

ett mer visuellt sett. Även om animestilen är lätt att känna igen så kan det 

se extremt olika ut beroende på vilka läsare eller tittare den är skapad för. 

Det finns forskning av W. Chu [5] om manga för killar ”shonen manga” 

samt manga för tjejer ”shojo manga” skiljer sig i stil. Dock anser jag inte 

att detta är relevant för att generalisera animestilen och kommer därför 

inte att försöka definiera skillnaderna på så pass specifik nivå utan endast 

generell.  

Shība [6] upplever att stilen skiljer sig mycket beroende på konstnären 

men även på seriens genre. Författaren nämner dock att många har en syn 

på hur själva stilen vanligtvis ser ut. ”Often times, most would associate 

manga with large eyes, small noses or heads that may be larger than they 

would be if properly proportioned. [6]”  

Stilen kan också försöka rikta sig mer åt ett realistiskt utseende, det är 

dock upp till konstnären hur denne väljer att avbilda.  

Anime stilen har vissa märkbara drag enligt D. C. Mannar [7]. “These 

key factors include exaggeration of the eyes, often paired with understated 

nose and mouth, and elongated anatomy. Physically impossible hairstyles, 

or big hair, are also found frequently within this style. [7]” Givetvis är detta 

upp till konstnären då han har fria händer att avbilda som denne önskar. 

Stilen har också två väldigt populära metoder för att färglägga bilderna, 

"cel shading" samt ”screen tone”. Cel-shading inom tecknande innebär att 

man delar upp ytan i olika delar där ljuset förändras och färgar dom 

utefter om ytan eller cellen ligger i skugga eller ljus. Screen tone är ungefär 

samma process fast görs med speciella rasterpapper som inte är lika 

vanligt idag då man numera färglägger och skuggar digitalt.  

Sycra Yasin [8] säger i en utav sina lektioner om konst att han inte 

tycker att animestilen är en specifik stil utan att det mer handlar om hur 

konstnären väljer att överdriva vissa saker utifrån verkligheten och anser 

att det är detta som skapar en specifik stil. Han anser att det finns många 
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animestilar och att man inte riktigt kan säga att det bara finns ett sätt att 

efterlikna stilen utan flera olika. Sycra påvisar dock att animestilen har en 

tendens att just överdriva ögonen, håret, anatomin och munnen. Han 

menar på att även om animestilen inte går att specificera så finns det 

många konstnärer som väljer att just tänja på just dessa gränser när man 

avbildar och att det är därför man associerar animestil med just stora 

ögon, små munnar, spretigt hår och förvrängda proportioner. Han anser 

också att animestilen är mer “stylad” för att tilltala tittare, även om stilen 

är baserad på realism så väljer man gärna att överdriva vissa aspekter för 

att få en mera attraktiv look. I sin videolektion A talk about styles (2013) 

(Se figur 1) målar Sycra upp några exempel på olika stilar, han väljer att 

avbilda samma karaktär från en mer realistisk stil längst åt höger, en 

något mer stiliriserad version. I mitten samt avslutar med att avbilda 

animestilen till vänster. 

 

Figur 1: Stillbild från A talk about styles (2013) av Sycra Yasin [8]. 

2.2 Kroppsproportioner 
När man tecknar anime och manga så använder man oftast ett mätsystem 

baserat på karaktärens huvudstorlek för att få korrekta proportioner. Man 

mäter alltså kroppens proportion i förhållandet till huvudet och använder 

sig därför av begreppet body-to-head ratio som talar om hur många 

huvuden som får plats i karaktärens totala längd. En karaktär som är sex 

huvuden i läng har därför en body-to-head ratio av 6:1 när en karaktär 

som är åtta huvuden lång har en ratio på 8:1. Illustratören Office Go [9] 

säger att body-to-head ratio är den totala längden delat på huvudets 

längd, detta gör att man kan dela upp en karaktär med ration 8:1 i åtta 

lika stora sektioner där man vet vad alla sektioner ska innehålla, 

exempelvis huvudet i en sektion och bröstkorg i en annan. Se figur 2 åt 

vänster för body-to-head ratio exempel. 
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Figur 2: Urklipp från More How To Draw Manga Volume 1 (2004) av Go [9]. 

 

I figur 2 åt höger ser man lite olika höjdskillnader som vanligtvis 

används I stilen. 8:1 ratio lämpar sig oftast bra till lite äldre karaktärer i 

20 till 25-års ålder. 4.5:1 används mycket till väldigt unga karaktärer 

såsom dagisbarn. 7:1 ratio är vanligt förekommande hos gymnasieelever, 

givetvis bestämmer tecknaren själv för hur lång en karaktär ska vara men 

använder sig ändå utav denna metod för att lättare kunna återskapa sin 

karaktär i rätt proportioner. Detta leder även till att huvudets storlek 

förblir samma storlek och det endast är kroppen som blir längre eller 

kortare på karaktären. Kvinnan är oftast runt ett eller ett halvt huvud 

kortare än mannen beroende på ålder.  Office Go tar även upp några regler 

som hjälper till att med stilens utseende. Halfway mark är en enkel linje 

som skildrar överkroppen från underkroppen, tanken är att den placeras i 

mitten av karaktärens längd och man ser till att den nedre delen består av 

endast benen. Detta gör att figuren ser längre ut samt ger ett mer 

tilltalande utseende, kan också höjas lite för extra långa ben. Över och 

underarm är alltid lika långa utifrån armbågen till handleden och 

armbågen till armhålan, armbågens höjd skall även vara i midjans höjd 

samt att handleden ska vara i höjd med könet på karaktären. 

Ovannämnda gäller för samtliga karaktärer unga som gamla, även kön är 

irrelevant för dessa regler. De drag som skildrar manliga karaktärer från 

kvinnliga är oftast att kvinnan har mindre axelbredd, smalare händer, 

rundare former, bredare höfter samt är något mindre detaljerad. På 

mannen förstärker man oftast linjer på saker som knogar, fötter och 

muskulatur. Även detta påvisas i figur 2 till höger, pojken har avbildats 

med ett lika brett bröst som den äldre kvinnan samt att vi kan se tydligare 

muskulatur över hans bröstkorg och hals.  

Det finns även regler för ansiktets proportioner trots att man förvränger 

ögon, mun och näsa till hög grad. I How to Draw Manga Volume 1: 

Compiling Characters [10] visar en teknik som är baserad på mänsklig 
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anatomi. Då huvudet är uppbyggt av två delar, övre skallen och käken, så 

delar man upp dessa som olika partier när man tecknar. När man 

illustrerar ansiktet börjar man med en cirkel som representerar övre 

skallen, på cirkeln gör man sedan ett diagonalt streck och ett horisontellt, 

båda centrerade utifrån cirkeln. Efter dessa två linjer lägger man till en 

horisontell linje som är lite lägre än centersträcket, detta är för ögon och 

öron när den vertikala är till för näsan. Efter detta lägger man till käkens 

form som börjar vid ögonhöjd och sträcker sig en liten bit under cirkeln för 

att sedan sammankopplas med huvudet och skapa käken, se figur 3.  

 

Figur 3: Urklipp från How to Draw Manga Volume 1: Compiling Characters  

(1999) av Society for the Study of Manga Techniques [10]. 

 

När käken är avbildad lägger man en linje mellan ögonhöjden och käk-

tippen, denna linje är till för näsans höjdposition. Efter detta har man de 

hjälplinjer som behövs för korrekta proportioner och anatomi, man kan nu 

positionera ut öron, ögon, näsan och munnen. Dessa linjer kan användas i 

alla vinklar så länge man ritar sin cirkel i en kub, kuben skall då ritas i de 

perspektiv man önskar ge ansiktet och man kan sedan utgå från kubens 

perspektiv när man avbildar huvudet. Givetvis finns det ett flertal poser 

som kräver fler hjälplinjer för att få korrekta proportioner men grunden 

med cirkel och kub förblir lika. När man sedan lärt sig proportionerna 

korrekt kan man börja utveckla formerna och överdriva dom utan att 

illustrationen ser konstig ut. Större ögon, bredare käke eller alvöron, så 

länge de placeras rätt i förhållande till huvudet så kommer det se bra ut. 

2.3 Ögon och hår 
Margaret O´Connel [11] har skrivit en artikel om varför manga och anime-

karaktärer ser ut som dom gör, hon citerar där Antonia Levis uttalande 

från 2003 Big Apple Anime Fest evenemanget. "Eyes ... are a way of 

indicating emotion, something that is not always easy to do with a black 

and white drawing, or even with the greater flexibility of animation. That 

has carried over into today's anime where sensitive, sympathetic 

characters usually have larger eyes than other characters." O´Connel säger 

även att att storleken på en karaktärs ögon kan vara en ledtråd till dess 

personalitet och moral, exempelvis har många onda karaktärer har 

smalare ögon samtidigt som oskyldiga barn kan ha extremt stora ögon 

jämfört med vuxna.  

Det är tydligt att fokus ligger på ögonen hos karaktärerna, i C. Harts 

[12] ”Manga for the Beginner” påpekar han detta tydligt. “Nothing says 

manga so much as the eyes.” Givetvis finns det en mängd olika sätt att 
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teckna ögon men C. Harts har utgått från vad han anser vara ett mycket 

frekvent sett att avbilda manga och animeögon på. Vanligtvis tecknar man 

kvinnans ögon större än mannens, man visar mindre ögonvita samt att 

båda ögonlocken har fransar. Ögonbrynen tecknas smala och tunnare än 

mannens, hans ögonbryn är oftast något bredare men fortfarande inte 

överdrivet stora. Mannens ögon har sällan fransar och visar mer ögonvita 

än kvinnliga ögon men båda ser vanligtvis väldigt lika ut inom irisområdet. 

I irisen placerar man oftast två högdagar, dessa högdagar placeras 

diagonalt från varandra och den övre tecknas alltid större. Irisen kan även 

tecknas med en mörkare outline och dess pupiller är också mörka. Även 

små detaljer är viktiga i ögonen och därför är det sällan man ser manga 

och animeögon som inte har någon form av textur i sig. Man lägger även 

till en mindre linje i ögats ytterkant för att skildra övre och under ögonlock 

från varandra och ett veck ovanför som påvisar vart det övre ögonlocket 

fälls in. Se figur 4. 

 

 

Figur 4: Bild från Manga for the Beginner (2008) av C. Hart [12]. 

I ImagineFX av Claire Howlett [13] finns det en artikel där frilansaren 

Saejin Oh ger information om manga-ögon. Enligt Saejin finns det två olika 

typer av ögon i stilen, dessa är continuous style samt non-continuous 

style. Continuous försöker överdriva utseendet och fortfarande följa 

reglerna för mänsklig anatomi, Non-continuous är när övre och undre 

ögonlock inte sitter ihop med varandra via en linje. Givetvis finns det för 

och nackdelar med stilarna, continuous skapar ett väldigt realistiskt 

utseende men som ändå är så pass stylat att det blir estetiskt 

tillfredställande att se på. För denna stil behöver tecknaren kunna ögats 

struktur och uppbyggnad, man kan inte heller göra ögonen för stora så att 

anatomin blir felaktig. Non-continuous har inte samma begränsning på 

anatomin och kan därför göras stora, nackdel med denna stil är att den 

inte gör sig så bra i mer komplexa målningar och skuggningar. Non-

continuous-utförande kan ses i figur 4 och continuous-utförande i figur 5. 
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Figur 5: Urklipp från How to Draw and Paint Manga (2014) av C. Howlett 

[13]. 

Manga och Animestilen har oftast onaturliga eller extrema frisyrer, se figur 

5. Tecknaren M. Galea [14] ger ut lite tips på vad man bör tänka på när 

man tecknar håret. Det är viktigt att vara medveten om att allt hår på 

huvudet växer utifrån skalpen, detta för att kunna göra val om hur håret 

skall hänga. Man ritar inte heller håret strå för strå i manga och anime 

utan utgår från former som man sedan lägger textur på för att inbilla ögat 

att det är mer utav en klump med hår. Man bör även ta hänsyn till 

gravitation och vind då det påverkar håret. Galea skriver även om några 

olika hårfärgers innebörd, svart hår är vanligt på traditionella karaktärer 

och sticker inte ut ur mängden. Rödhåriga eller orangefärgat hår är vanligt 

förekommande på vilda och energiska karaktärer. Blonda karaktärer 

tenderar att vara till trubbel, det kan även vara omedvetet från 

karaktärens sida. Rosa är vanligt förekommande på karaktärer där man 

önskar förvirra läsaren med vilket kön karaktären har, exempelvis en 

väldigt feminin man eller en pojkflicka. Vitt hår associeras oftast med 

övernaturlighet, Galea avslutar dock med att man själv bara ska använda 

den färg som känns bäst.  

I videon How to Draw Manga Hair, Four Different Ways ritar Mark 

Crilley [15] fyra olika hårstilar anpassade för manga och anime. Crilley 

delar upp håret i olika sektioner utifrån hur det växer, detta gör att han får 

partier att arbeta med och håret faller rätt utifrån karaktärens skalp. Han 

ritar även håret med kurvor som abrupt avbryts för att byta riktning, vilket 

skapar lite mer form i håret. Partierna av håret skuggas olika för att skapa 

djup, exempelvis får underhår en mörkare ton och mycket av håret uppe 

på skalpen får högdagar. Crilley anser också att håret ska spegla 

karaktären, precis som med ögonen så ska det tillföra något till 

karaktärens personlighet. Han ser även till att håret framhäver figurens 

ögon, även om håret täcker ögonen så låter han dom synas igenom, lika för 

ögonbrynen. När det kommer till något vildare hårstilar är det viktigt att 

hårets flöde har en utgångspunkt för att det inte ska se ut som en stor 

röra, även om man har mycket partier med spretigt hår så kan man få det 

att se strukturerat ut om man följer utgångspunkten. Crilley anser också 

att håret kan bestrida gravitationen i vissa fall, exempelvis om det gynnar 
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karaktärens utseende och personlighet, så man ska inte oroa sig att testa 

överdriva hårstilen en aning extra för en mer tilltalande look. 

 

 

Figur 6: Bildserie How to Draw Manga Hair, Four Different Ways (2010) av 

Mark [15]. 

 

2.4 Färg och skuggning 
W. Cheng [16] har gjort en analys över japansk animefärg och dess 

ursprung, i studien tar han upp saker som färgernas symbolik, Japans 

färg-nationalitet och estetik. ”In ancient Japan, the basic colors had the 

white, green, red and black. [16]”  

Färgen vit, en nobel färg som symboliserar ära och livets skönhet, det 

stod även för oskyldighet och rena hjärtan, färgen speglar etik och 

morallära. Färgen har även religiösa meningar som att vit är solens ljus 

och en symbol för liv. Det sägs även att Japans gudar valde att visa sig 

med hjälp av vitfärgade djur, exempelvis en vit ren. Vit är även en färg som 

står för hög social klass då den anses vara elegant och stod för status.  

Grön, en naturell färg klassad som naturens och livets färg. I 

Japanernas sinne sträcker sig färgspektrumet grönt hela vägen till blått, 

detta för att man har en stark relation till naturlivet och växtvärlden. Man 

ser grön som naturens färg, även berg och hav anses höra ihop med 

naturen och därför den gröna färgen. Färgen används ofta för att 

frambringa harmoni och avslappning men också skönhet samt 

medvetenhet.  

Den röda färgen har dubbla eller multipla karaktärsdrag i Japansk 

estetik, färgen röd inkluderar även färgnyanser av röd som ligger nära gult 

och lila. Färgen kan vara både varnande och farlig då den anses efterlikna 

blod samt eld i brandgult utförande. Man förknippar även färgen med död 

och lidande, har en tragedi lett till en blodig och mörk död anser man att 

den röda färgen är både motbjudande och oren. Även om färgen förknippas 

med hemska saker så har den även en mycket vackrare sida än 

ovannämnda. Röd är nämligen solens färg, den representerar entusiasm 

och kärlek. Det är även en mystisk och värmande färg, den utstrålar även 

skönhet och intensitet.  

Den sista färgen svart är något av en kontrastfärg till vit, denna färg 

anses smutsig, falsk, dyster och skamsen. Man förknippar även svart med 

döden och orena sinnen och speglar den gärna mot färgerna vit samt grön 

då dom står för liv och skönhet. Svart används även ofta för att skapa 

atmosfäriska bilder som genererar en känsla av mystik, vanligtvis används 

färgen när man påvisar framtid eller det förflutna. Det är inte heller 
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ovanligt att svart och rött används tillsammans för att skapa terror och 

skräck, detta för att det röda intensifierar mörkret samt att kontrasten ger 

en känsla av våldsamhet. 

 

 
Figur 7: Stillbild från Spirited Away (2001) av Hayao Miyazaki [17]. 

 

I filmen Spirited Away avbildas draken Haku i vitt och grönt, om man 

då utgår från det ovannämnda kan det bero på att man önskar ge 

intrycket av att han är nobel med ett rent hjärta, eller möjligen en gud i 

animalisk form. Hjältinnan Chihiro har under denna scen i filmen en 

något grönare klädsel, kanske för att man önskar frambringa en känsla av 

att hon är jordnära och uppskattar naturen, eller påvisar liv.  

Skuggning i anime kan både vara välutförd och simpel, vanligtvis är 

statiska objekt skuggade på ett mycket realistiskt sätt då man inte behöver 

rita om dessa ruta för ruta. Karaktärerna är däremot skuggade med hjälp 

av Cel-Shadingtekniken där man oftast bara delar upp färgerna i tre 

användningsområden, skugga, ljus och högdagar. I figur 7 kan vi se att 

hjältinnan endast har delats upp i två celler att färga, ljus och skugga. 

Draken i bilden har tre celler där man valt att lägga till högdagar för att 

förstärka effekten av att hans kropp är något glansigare. Detta sätt att 

skugga är mycket simpelt men väldigt belönande då det skapar en bra 

känsla av djup samtidigt som man sparar extremt mycket tid på 

renderingen av karaktärer som måste ritas gång på gång. 
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3 Metod 
För att uppnå studiens mål har termen anime studerats och 

generaliserats, utifrån litterär fakta har sedan design av anime-karaktär 

påbörjats och slutförts. Färdig design har sedan reproducerats i 3D och 

genomgått en renderingsprocess i en spelmotor. I kapitlet kommer dessa 

metoder beskrivas mer i detalj samt vilka digitala verktyg som använts 

under projektet. 

3.1 Litteraturstudie 
För att kunna designa en karaktär som speglar animestilen inleddes 

projektet med en litteraturstudie som skulle definiera och generalisera 

animestilen. Studien skulle även innefatta information om lämplig shading 

metod för animerendering samt kort fakta om 3D-modeller för 

spelrendering.  

Sökning utfördes via online-databaser som exemplevis ACM Digital 

Library, IEEE Xplore, Google scholar samt specifika intressegruppen 

SIGGRAPH i ACM Digital Library. Några av sökorden som användes var 

följande: anime, manga, japanese art, cel shading, toon shading, game 

rendering, 3D-anime, japanese games, etc. Information söktes även 

utanför vetenskapliga skrifter och artiklar då ämnet innefattar design samt 

konst och kan därför ses mer subjektivt. Information om ämnet söktes då 

via websidor, blogginlägg, artiklar, videos samt böcker och tidningar. 

3.2 Analys inför design 
Efter att litteraturstudien genomförts påbörjades en analys av animeserier 

och spel. Detta för att både ge design-inspiration men också för att 

granska hur olika tecknare valt att avbilda stilen. Under analysen 

granskades olika tv-spel som använde sig av anime-looken. På så vis 

bildades uppfattning om hur man valt att modellera i 3D samt hur olika 

shaders kunde se ut för ändamålet. Analysen utfördes genom att granska 

anime via Netflix. ”Netflix, Inc. är ett amerikanskt företag som erbjuder 

uthyrning av filmer och TV-serier via sin streamingtjänst [18]. Analys av 

tv-spel och rendering skedde genom internetsökning ihop med sökord som 

exempelvis: anime styled videogames, anime rendering och anime shaders. 

3.3 Design i Photoshop 
Efter analyserna genomförts påbörjades designen av spelkaraktären, detta 

utfördes i Adobe Photoshop tillsammans med en Wacom tablet. Olika 

karaktärer skissades upp för att testa de olika aspekterna som 

förekommer i animestilen, exempelvis skapades en karaktär med ratio 8:1 

när en annan fick ratio 6,5:1. Här testades även olika designer på hår och 

ögon, även proportioner samt anatomi blev beprövade för att finna olika 

resultat. Olika tekniker samt tankesätt beprövades samt att karaktären 

färgades på ett sätt som skulle matcha dess personlighet. 

3.4 3D-modellering 
När designen var färdigställd påbörjades 3D-modelleringen, detta utfördes 

i programmet Autodesk Maya. Modellen byggdes upp på begränsat antal 

polygoner utifrån vad som ansågs rimligt för denna generations spel och 

sedan påbörjades texturering av karaktären. Slutligen implementerades ett 

skelett i modellen för att kunna animera en enkel idle animation samt en 
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pose som skulle göra att karaktären kändes mer levande när den 

renderades i Unity 3D. 

3.5 Efterforskning av kod samt programmering 
Efter att modellen exporterats till Unity 3D påbörjades sökande av fakta 

angående shader-programmering och Unity. Kännedom och kunskap 

fanns sedan tidigare i ämnet shader-programmering, dessvärre kunde inte 

denna kunskap appliceras i Unity då programmet använde sig av ett annat 

kodspråk samt något annorlunda uppbyggnad av shaders. Detta ledde till 

vidare forskning om hur shaders programmerades i Unity. Sökning efter 

information skedde mestadels i manualen för programmet men också via 

webbsökningar. I samband med detta granskades även Toon och Cel-

Shading metoder för att sedan kunna kombinera detta med Shader-

programmeringen i Unity.  

4 Analyser 
I detta kapitel utfördes analyser för att bilda uppfattning om andra 

konstnärers sätt att visualisera manga och animestilen. Även analys på tv-

spel och rendering utfördes för att få en inblick i hur det fungerade med 

3D-modellering och rendering för animestil. 

4.1 Analys av populära animes 
Till en början genomsöktes internet efter olika topplistor på serier med 

animestil som fått höga betyg, ett exempel på använda sökord är popular 

animes. Efter att listor hittats jämfördes de med Netflix utbud av film och 

serier med animestil. Det fanns många populära animes på Netflix vilket 

ledde till gallring, endast tre populära serier granskades och analyserades. 

Dessa animes var: Naruto, Attack on Titan och Sword Art Online då dessa 

animes fanns med på majoriteten av genomsökta topplistor. 

 

 Naruto 

En anime baserad på ninjas med extremt mycket fighting samt en mängd 

olika karaktärer. Mer info finns på officiell webbplats [19]. Efter att ha 

granskat några avsnitt av denna anime märktes några tydliga anime-drag 

som togs upp i litteraturstudien. Precis som Margaret O´Connel [11] sade 

angående ögonstorlek så är det vanligt att barn kan ha större ögon än 

vuxna och detta var något jag lade märke till. Nästan alla yngre karaktärer 

hade större ögon än vuxna, dom få yngre karaktärerna med mindre ögon 

passade dock in på O´Connels andra exempel. Många onda karaktärer har 

smalare ögon, vilket stämde bra då dom yngre karaktärerna med mindre 

ögon hade just smalare ögon och gav uppfattning om att dom var något 

ondare eller lömska karaktärer. Ytterligare observationer som både stämde 

och inte stämde överens med C. Harts [12] information från 

litteraturstudien var skillnaden mellan kvinnliga samt manliga ögon. Harts 

skrev att männens ögonvita oftast syns mer vilket inte var speciellt tydligt i 

Narutoserien då karaktär av båda kön oftast hade liknande mängd vita i 

ögonen eller mer unika ögon. Även påståendet om olika storlek på 

ögonbrynen mellan man och kvinna skulle skilja sig, där mannens skulle 

vara något tjockare. Även detta påstående var inte tydligt i animen då dom 
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flesta karaktärerna hade samma tjocklek på ögonbrynen. Killarna i serien 

tenderade att ha lite feminina ögonbryn då dom var smala, samtidigt gav 

det ett positivt resultat då det var snyggt samt gynnade utseendet. Ett 

påstående som stämde mycket väl var dock att männen sällan har fransar 

på ögonen, ingen man hade fransar i dom betraktade avsnitten. En annan 

observation var att huvudkaraktären hade gult eller blont hår, vilket 

kunde betyda en karaktär som innebär trubbel enligt M. Galea [14]. Detta 

stämde mycket bra då denna karaktär var den ända med gul-blont hår 

samt var en riktig bråkstake. 

 Attack on Titan 

I denna anime kämpar mänskligheten mot titaner för att överleva, också 

en våldsammare anime med många karaktärer. Mer information finns på 

officiell webbplats [20]. Efter att ha sett Narutoanimen märktes skillnad 

hur karaktärer kunde tecknas. ”Attack On Titans (hädanefter Attack)” 

karaktärer avbildades oftast med mycket smalare kroppsform. Detta 

bidrog till reflekterande över anime-karaktärers proportioner och vad 

Office Go [9] hade nämnt som också står skrivet om i litteraturstudien. Go 

skrev om halfway mark som skildrar överkroppen från underkroppen där 

undre delen endast består av ben, detta skulle tydligen göra att karaktärer 

ser längre ut, vilket väckte en fråga om det även kunde bidra till en något 

smalare look? Efter detta jämfördes en karaktär från Naruto med en från 

Attack genom att ställa dem bredvid varandra för att rita ut halfway och 

jämföra skillnader, se figur 8 och 9. Efter att ha ritat ut halway mark på 

karaktärer från de olika serierna visade det sig tydligt att karaktärerna 

från Attack hade avbildats med något längre överkropp. Man kan även se 

att figurerna har olika body-to-head ratio genom att kolla på 

huvudstorleken i förhållande till deras kroppar. Attack-karaktärerna 

verkade använda något högre ratio på sina karaktärer jämfört med dom i 

Naruto, även personer i Naruto som avbildades som äldre karaktärer hade 

mindre ratio än vissa skolungdomar från Attack. Tack vare att Attack 

använder en högre ratio till dess karaktärer verkar de få ett något mera 

realistiskt utseende då huvudet matchar kroppsstorleken bättre. Dock gör 

deras utsträckta överkroppar att de får en längre och smalare look, detta 

är förmodligen en gräns man tänjt på just för att få ett mer stiliriserat 

utseende. Det fanns även flera blonda karaktärer i denna anime, dock var 

ingen speciellt bråkig av sig som i Naruto. Här verkade hårfärgen inte ha 

någon speciell innebörd utan mer ett designalternativ, kanske för att ge ett 

mer europeiskt utseende på vissa karaktärer. Ögonen på karaktärerna i 

Attack var ungefär i samma utsträckning som Naruto men det verkade 

som att man även använde spetsigare ögon på karaktärer som skulle vara 

lite tuffare samt coolare. 
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Figur 8: Arbetad skärmdump från Naruto (2002) av M. Kishimoto [19]. 

Figur 9: Arbetad skärmdump från Attack on Titan (2013) av Isayama [20]. 

 

 Sword Art Online 

Anime där huvudpersonen blir fångad i ett virtuellt rollspel och måste 

överleva spelet för att inte dö i den verkliga världen. Mer information finns 

på officiell webbplats [21]. Denna serie till skillnad från de andra två 

verkade ha mindre karaktärer i fokus och lade mer uppmärksamhet på 

huvudpersonen. Detta i sig ledde till att utbudet av karaktärer var mindre 

än i tidigare serier, vilket ledde till reflekterande över karaktärernas likhet 

mera. I både Naruto och Attack var utbudet av ögondesign stort och med 

många variationer, stora, runda, smala, färgade med högdagar samt 

enfärgade. I ”Sword Art Online (hädanefter Sword Art)” hade i princip alla 

karaktärer samma design på ögonen. Ögonen i denna anime kändes som 

något av stereotypiska animeögon då dom var stora och överdrivna samt 

flertal högdagar, precis som beskrivet av C. Hearts [12] i litteraturstudien. 

Ögonen i denna anime är non-continuous som beskrivs i artikeln 

ImagineFX av Claire Howlett [13] där frilansaren Saejin Oh skriver om de 

två olika ögontyperna för stilen, continuous style samt non-continuous 

style. I alla serier fanns ett utbud av Non-continuous ögon men i både 

Naruto samt Attack hade vissa karaktärer ögon som nästan var 

continuous då övre och undre ögonlinjer nästan satt ihop med varandra, 

mycket liten marginal på vissa karaktärer. I Sword Art var det mycket mer 

tydligt att man använt sig av Non-continuous ögon då alla ögon var väldigt 

stylade och vissa hade inte ens linjer för undre ögonlock. Detta gjorde 

ändå inte att det såg konstigt eller fult ut på något sätt utan endast 

tillförde animestilen väl då man pushat gränserna mycket men samtidigt 

få ett snyggt stylat resultat. Inte heller hårfärg verkade spela större roll i 

Sword Art då denna anime hade väldigt blandade hårfärger som blå, rosa, 

orange, grön och lila. Det kändes mest som att karaktärerna designats 

med sin hårfärg för att få ett snyggt resultat mer än att spegla någon form 

av personlighet. Sword Art hade helt klart mest uddafärgade hår i sin 

design, Naruto karaktärerna hade några färggranna hår men mer fokus 

verkade ligga på stylade frisyrer som inte riktigt följde fysikens lagar, se 

figur 8. Attack var den anime som såg mest realistisk ut när det kom till 
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både hårfärg och frisyrer, inga speciella färger vad jag märkte och inte 

heller ovanliga frisyrer. 

 

 Sammanfattning av animeanalys 

Att granska dessa tre anime serier skapade en bättre uppfattning om hur 

bred stilen kan vara. Trots att alla faller under termen anime skiljde sig stil 

och design väldigt mycket emellan de olika serierna, man förstår att vissa 

personer inte vill kategorisera dessa stilar under namnet animestil då det 

kan se så olika ut. Samtidigt är det märkbart att stilen har upprepande 

sätt att avbilda karaktärer på som gör att man på något vis känner att 

dom hör ihop och liknar varandra. Oavsett vilka proportioner man väljer 

för en karaktär ser man till att inga kroppsdelar ska överdrivas så pass 

mycket att det ser fel ut, snarare stylas för att ändra utseendet i den 

riktning man vill ha. Hårstilar behöver inte ha mening så länge det passar 

ihop med karaktärens design, givetvis är håret något man kan överdriva 

till det extrema då det inte har lika många regler att anpassa sig för som 

exempelvis kroppen. Ögonen i anime tenderar ändå att ha separerade 

ögonlock för att kunna skapa större ögon utan att det ser fel ut med 

anatomin, endast fåtal karaktärer får mindre och sammankopplade ögon 

och då kan det hända att dom inte heller kan göra samma uttryck som 

mer steriliserade figurer. Har man dessutom valt den mer överdrivna typen 

av ögon så får man mer möjlighet att tänja på gränserna på samma vis 

som med håret utan att det ser fel ut. En sak som uppmärksammades i 

alla tre serier var skuggningen, alla använde sig av Cel-Shading. Oftast 

färg för föremålet samt färg på dess skugga, utöver detta fanns det ibland 

högdagar men nästan bara på håret, i ögonen samt på material som var 

lite glansiga, se figur 10. Det kunde även vara så att man endast fyllde i 

färger utan att lägga skugga eller högdagar, detta skedde upprepade 

gånger då karaktärer inte var så nära kameran. Miljöer var också alltid 

mer realistiskt tecknade än dom rörliga elementen i scenerna.  

Efter denna analys bildades en uppfattning om hur projektets karaktär 

skulle designas. Kvinnlig figur med spännande färg på ögon och hår utan 

att frisyren skulle vara extrem. Ögonen skulle ha snarlik design som i 

Sword Art, se figur 10. Det var också viktigt att få känslan av att hon var 

lång och smal som i Attack, se figur 9. 

 

 
Figur 10: Urklipp från Sword Art Online Episode 2. 

4.2 Analys av spelgrafik 
Även här söktes information via internet efter olika kända tv-spel med 

animegrafik fram för att studeras. Sökord var exempelvis games with 

anime graphics och videogames in anime style. Efter att några listor hittats 
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valdes två spel ut för att analyseras, dessa spel valdes utifrån deras 

grafiska intryck efter att bilder på flertal spel granskats. Spelen var från 

Valkyria Chronicles och Star Ocean spelserierna. I samband med analysen 

för dessa spel söktes också information om shaders och rendering. 

 

 Valkyria Chronicles 

Detta spel utspelar sig i början av andra världskriget i ett fiktivt Europa, 

spelet är ett taktiskt rollspel med unik turbaserat stridssystem till Ps3. I 

spelet följer man en militär patrull och utför strider för att ta storyn 

framåt. Mer information om spelet kan finnas på den japanska officiella 

sidan eller i de officiella online forumen från spelets utgivare Sega [22][23]. 

Grafiken i detta spel var extremt stylat, grafiken ger extremt mycket känsla 

och förstärker samt färgar spelets historia och dess utseende på ett 

mycket bra sätt. Karaktärer såväl som miljöer har fått ett föråldrat 

utseende, man får en känsla av att man läser spel historien från en 

gammal bok tack vare dess grafik. Mycket av den äldre känslan ligger 

troligen i hur man valde att skugga karaktärer och objekt, istället för att 

bara ha en mörkare ton som ska påvisa skugga har man även någon form 

av raster och linjer som ligger över skuggorna. Dessa linjer och raster finns 

även utspritt runt om i spelets texturer i olika storlek och form, både 

himmel och jord har dessa stilknep fast i något tjockare form. Kanske man 

valt denna design för att skildra förgrund samt bakgrund, samtidigt som 

man lägger mer fokus på att karaktärer och objekt ska få ett så stylat 

utseende som möjligt. Valkyria Chronicles har även animestil på sina 

karaktärer och deras kropp och utseende ser ut att ligga väldigt nära en 

form av realistisk animestil där man valt att endast pusha på ansiktets 

utseende med öga, näsa och mun. Själva 3D-modellerna ser ut att ha fått 

sin näsa och mun modellerad som en form när ögonen endast ser ut att 

bestå utav texturer och är alltså inte modellerade. Shadern i spelet verkar 

vara baserad på en Toon-Shader som skapar två celler, en för primärfärg 

samt en för skuggning. Det är även troligt att shadern placerar linjer och 

raster i skuggorna då detta verkar vara dynamiskt och inte vara en textur. 

Shadern bildar även outlines vilket hjälper till att ge 3D-modellerna en mer 

platt och 2D-aktig look som gynnar animestilen. Det såg även ut som att 

man valt att lägga in högdagar med hjälp av texturen, exempelvis i hår. 

Det var svårt att avgöra om högdagarna på karaktärer berodde på texturer 

eller shadern, dock var antalet högdagar minimala i spelet, vilket gynnade 

det platta utseendet. 
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Figur 11: Koncept bild från Valkyria Chronicles. Utgivare SEGA [22].  

 

 Star Ocean 

”Star ocean: last hope international (hädanefter Star Ocean)” är ett rollspel 

som utspelar sig i fiktiv rymdmiljö och släpptes både till Ps3 och Xbox360. 

Spelet använder sig av realtids-strider där spelaren har ett antal 

karaktärer att använda för att besegra fiender och föra spelets historia 

vidare. Mer info finns på den officiella hemsidan för Star Ocean, utgivare 

Square Enix [24]. En anledning till varför Star Ocean valdes att analyseras 

var för att dess grafiska stil skilde sig enormt mycket mot Valkyria 

Chronicles utförande, trots att båda stilarna visualiserar animestilen. Star 

Ocean fokuserar på att göra en form utav realistisk rendering, 

skuggningen var mycket mer korrekt utförd än med Cel-Shading och Toon-

Shadermetoden. Mjuka skuggor, realistikt hår, skärpedjup och 

högupplösta texturer, detta spel såg extremt bra ut men absolut inte platt 

och 2D liknande. Vad gjorde då att det såg ut att vara ett anime stylat 

spel? Karaktärsdesign, animedesign på 3D-modellerna gjorde att detta spel 

såg extremt animeliknande ut och gav hela spelmiljön sin unika charm. 

Till skillnad från Valkyria Chronicles hade figurerna i spelet modellerats 

mycket mer utförligt. Munnen, näsan och ögonen var noga skulpterade i 

3D vilket bidrog till mer realism. Man var inte heller rädd för att överdriva 

ögonen utan hade gjort de stora trots att de var baserade på continuous-

sättet. Detta gjorde att karaktärerna inte såg mänskliga ut och fick ett mer 

stylat utseende precis som är målet med anime. I detta spel var det även 

mycket överdrivna kroppsproportioner som exempelvis långa ben och 

extremt stylade frisyrer. Det var alltså mera karaktärsdesign än shading 

som gav den visuella animestilen till Star Ocean.  
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Figur 12: Skärmdump från Star Ocean. Utgivare Square Enix [24]. 

 

5 Shadingmetoder och programmering 
I denna del av uppsatsen beskrivs Cel-Shading och Toon-Shading, en typ 

av shadingmetod som användes för rendering av spelkaraktären. Extra 

fokus läggs på outlines då detta är vanligt förekommande i animespel. 

Även information om hur shader-programmering fungerar i Unity tas upp 

här. 

5.1 Toon-Shading och Cel-Shading 
Cel-Shading och Toon-Shading är samma typ av renderingsmetod med 

olika namn, dess syfte är att efterlikna den cellbaserade skuggning som 

används i 2D-animation och illustrationer. Denna typ av shader är en så 

kallad icke realistisk shader som används mycket i 3D-renderingar där 

man vill försöka uppnå en mer stylad look mer än realistiskt utseende. 

Reyes [25] både förklarar hur shadingmetoden fungerar och visar upp en 

mängd olika resultat man kan åstadkomma med denna typ av shader i 

3D-miljö. Se figur 13 för olika utseenden Cel-Shading kan generera. Själva 

shadern fungerar som så att den beräknar färg utifrån ett 3D-objekts 

normaler, därefter kollar den om normalens och ljuses riktning matchar 

varandra. Vid matchning blir tonen ljusare och när det inte matchar blir 

tonen mörkare. Shadern bestämmer även hur många toner som är 

aktuella och om det skall finnas gradient emellan eller inte. Önskar man få 

linjer runt sin modell använder man sig av edge-detection eller back-face 

culling, två tekniker som gör det möjligt att se formen på en modell och 

lägga linjer runt dess kanter. Edge-detection använder sig av algoritmer 

som känner av skillnader i kontraster, ljus och skärpa för att se former. 

Detta gör att metoden inte bara är användbar för 3D-modeller utan också 

till 2D. Back-face culling är dock endast användbar i 3D-miljö då denna 

metod ser på en modell vad som är synligt och gör det som inte syns på 

bild osynligt för att spara datorkraft, utifrån kameran beräknar denna 

metod alltså vad den ser i form av vertices samt faces och subtraherar 

resten av modellens geometri från renderingen. Detta leder till att man vet 
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vart modellens kanter är och kan nyttja detta till att placera ut linjer efter 

dom. 

 

 
Figur 13: Urklipp från The Cel Shading Technique (2012) av R. Reyes [25]. 

Amy A. Gooch [26] har en journal där hon skriver om NPR ”Non-

photorealistic rendering” samt tar upp en hel del fakta om outlines. Här 

nämndes några tekniker som var av intresse inför kommande 

animerendering. Metoden ”Luminance to line density” är en tidigt utformad 

NPR-teknik som försöker eftersträva utseendet av bläcksträck på papper.  

Tanken med denna teknik är att med hjälp av en textur som ser ritad ut 

påvisa skuggning och ton och får på så vis få en skissad look på 

skuggningen. Se figur 14 till vänster för luminance to line density. 

Förmodligen har Valkyria Chrinocles använt sig av detta i sin grafik. Det 

finns även olika typer av ”Edges to line”, ett annat ord för Edge-detection. 

När outlinen endast består utav en linje runt hela objektet kallar man 

denna outline-typ för siluett. Man kan även skapa fler linjer genom 

kontrast och få ut linjer för former innanför siluetten, detta kallas 

konturer. Avslutningsvis finns det ett sätt kallat konturer och suggestiva 

konturer, här skapar man linjer i stor mängd. Se figur 14 till höger för 

exempel. 

 

 
Figur 14: Urklipp från Towards Mapping the Field of Non-Photorealistic 

Rendering (2010) av Amy A. Gooch [26]. 
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En annan viktig aspekt av outlines är stilen på dess kontur. Per H. [27] 

skriver om en viktig parametrar när det kommer till outlines, tjocklek och 

dess form. Att ge konstant tjocklek och färg till outlines är det vanligaste 

sättet att rendera, detta för att metoden ser korrekt ut när man byter 

vinkel eller ändrar distans. En annan variant på rendering av outlines är 

att man med hjälp av djup bestämmer hur tjock en linje ska vara, är linjen 

nära gör man det tjockare och längre bort det motsatta. Se figur 15a för 

exempel. Ett mer dynamiskt exempel är att efterlikna serietidningarnas 

stil, som om linjerna skulle vara ritade med penna. Denna metod går ut på 

att göra linjer tjockare i en viss riktning samtidigt som man gör linjer 

tunnare åt mer specifika håll. Tyvärr lämpar sig inte detta sätt att rendera 

animation då frame by frame resultatet oftast skiljer sig för mycket. För 

exempel se figur 15b. Avslutningsvis finns det en metod som baserar 

linjens tjocklek utifrån ljuskällan. På ställen ljuset träffar så blir outlines 

tunna och linjer i skuggan blir tjockare, se figur 15c.  

 

 
Figur 15: Urklipp från Contour rendering (1999) av Per H [27]. 

5.2 Shaderprogrammering i Unity 
All rendering sker med hjälp utav shaders i Unity, dessa script låter 

användaren konfigurera hur grafikens hårdvara ska utföra renderingen. 

För fullständig information om rendering i Unity se den officiella 

dokumentationen [28]. Programmeringsspråk som används i Unity är 

Shaderlab, CG, samt GLSL enligt Alex Telfords [29] video. Han tar även 

upp de existerande shader-typerna ”surface shaders”, ”vertex and 

fragment shaders” och ”fixed function shaders”. Fixed function shaders var 

mestadels för äldre enheter och sållades därför bort. Surface shader var en 

enklare shader som krävde lite kod för att ge bra resultat men tyngre att 

rendera. Vertex och fragment shader var mycket mer komplex och kunde 

kräva upp till tusental rader kod, dock var den mycket mindre 

prestandakrävande samt var lättare att finjustera. Det blev även denna 

shader som valdes att programera då Alex hade många bra tutorials för 

denna typ av shader.  

I Unity består vertex och fragment shader utav ett ”interface”, ”vertex 

program” samt ”fragment program”. Interface är typen av koppling mellan 

Unity och shadern, här kan man exempelvis justera reglage interaktivt och 

ange texturer, se figur 16 för exempel. Vertex program arbetar med 

meshen på ett plan kallat per-vertex level som gör det möjligt för shadern 

att deformera vertex utseendet. Fragment program arbetar med meshens 

utseende på per-fragment nivå, också känt som pixel-nivå då fragment och 

pixel är förknippade. Det är här det mesta av koden från din shader skrivs 

och läses av. Ovannämnda kan svårt att greppa och förstå då det är väldigt 

abstrakt. Detta bidrog till att sökandet av information kändes fulländat 
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och det var dags att försöka förstå hur shaders fungerade genom trial and 

error i Unity3D. 

 

 
Figur 16: Printscreen från Unity3D, interface för material och shader. 

6 Resultat 
I detta kapitel kommer författaren utvärdera och förklara sina designval 

vad gäller karaktären och dess slutresultat. Kapitlet innefattar även de 

beslut som togs gällande design och varför. 

6.1 Skapande av animekaraktär 
För att kunna skapa en animekaraktär utfördes en litteraturstudie för att 

kunna definiera och förklara begreppet anime. Anime är en term som 

används både till att referera japansk animation i all dess form men kan 

också användas när man talar om den japanska tecknarstilen som 

förekommer i serietidningar, också kända som manga. Animestil och 

mangastil är densamma ur konstnärers synpunkt då anime vuxit fram ur 

manga och det händer att folk vet vad anime är då dom sett de japanska 

animationerna men aldrig läst dess mangaserier. 

 Design i Photoshop 

Till en början skissades karaktärens storlek och proportioner, här utgick 

författaren från de rekommendationer som togs upp i litteraturstudien. 

Olika body-to-head ratios testades för att se vilka intryck de olika 

längderna gav. Efter att ha testat olika ratios kom beslutet att karaktären 

skulle bli en kvinna med ratio 8:1. Detta beslut gjordes då en längre 

karaktär skulle ge mig möjligheten att tänja lite på gränserna inom 

animestilen och ge karaktären något längre ben utan att det skulle se 

konstigt ut. Detta beslut var också ett resultat av inspirationen som 

skapats från Attack On Titans långsmala stil från tidigare analys. I figur 

17 kan man se en jämförelse mellan två skisser med olika body-to-head 

ratio. Den vänstra karaktären har en ratio på 6.5:1 och den högra har 8:1. 

Även om längdskillnaden är det mest synliga så förändras även 

huvudstorleken. En något längre karaktär ger ett lite mer realistiskt 
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utseende när en kortare karaktär får ett något större huvud. Jag ville att 

min karaktär skulle vara lång, smal samt elegant, vilket en högre ratio 

uppfyllde kraven för. 8:1 fick även karaktären att kännas något äldre och 

inte lika barnslig. Attack On Titan-serien fick sina karaktärer att se långa 

och smala ut genom en något förlängd överkropp, ett försök att efterlikna 

detta gjordes genom att pusha karaktärens längd på benen lite extra vilket 

resulterade i snarlik effekt. Karaktären kändes lång och smal samtidigt 

som benen inte såg ut att bryta mot karaktärens anatomi. 

 

 
Figur 17: Body-to-head ratio tester i Photoshop. 

 

Efter att proportionerna och kön var bestämda började testning av olika 

hårdesigner som kunde vara passande och följa kriterier för animestilen. 

Processen för detta gick ut på att rita ett flertal olika hårstilar på huvuden 

för att få en överblick om hur det kunde se ut. Författaren såg till att följa 

tipsen från tidigare studie med att dela in håret i partier samt att 

bestämma hur håret växte utifrån skalpen. Se figur 18 för några utav 

hårdesignerna. Rad ett på bilden påvisar hårets design uppdelat i partier. 

Rad två påvisas hårväxten utifrån skalpen samt lättare skuggning på 

hårets olika partier. Dom flesta frisyrerna som skapades såg bra ut 

förutsatt att man såg tydliga stycken av hår och ett bra flöde utifrån där 

det växte, det blev extremt svårt att fatta ett beslut då många av 

designerna såg bra ut. Många frisyrer som testades var inspirerad utifrån 

de tre animes som analyserades, dock undveks allt för vilda frisyrer då 

dom tenderade att se för överdrivna ut. Efter att ha skissat ett fåtal vågade 

hårstilar återgick designen tillbaka till mer fysiskt möjliga frisyrer då det 

både föll författaren mer i smaken samt att det skulle passa min karaktärs 

personlighet bättre. Tillslut valdes en frisyr som kändes väldigt 

animeliknande, ganska spretig och smått vågad. Dock ångrades valet lite 

senare då frisyren kändes lite för vågad, detta ledde till att håret om-

designades till en något längre frisyr som inte var lika vild, detta för att 

skapa en mer elegant look som skulle gynna designens smala och långa 

look. Figur 20 visar gamla designen samt den nya.  
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Figur 18: Några olika frisyrer och dess uppbyggnad illustrerad i 

Photoshop. 

 

Efter bestämd frisyr var det dags att formge ögonen, även här utgick 

författaren från litteraturstudiens information samt analysen av 

animeserier. En mängd olika ögon ritades för att skapa en uppfattning om 

vad som kunde passa karaktären. Både non-continuous samt continuous 

versionen av ögon testades. Det stod dock klart ganska tidigt att 

continuous varianten var mycket begränsad när det kom till att försöka 

överdriva ögonen och göra dom större. Även om det blev mer estetiskt 

tilltalande ögon kändes dom lite för begränsade, se figur 19. Istället blev 

det till att använda non-continuous stil vilket gav mera valmöjlighet i 

designen. Det blev även lättare att pusha dess form till ett något mer 

orealistiskt resultat utan att det såg konstigt ut. Enligt O´Connel kunde en 

karaktär få mycket utav sin personlighet utifrån hur dess ögon tecknades, 

formen gjorde väldigt mycket. Därför avbildades en mäng smalare ögon 

ihop med kantigare och vassare look, se figur 19 översta raden. 

Majoriteten av dessa ögon kändes som att dom passade bättre på 

karaktärer med dålig moral eller som på något sätt var ond eller tuff. Man 

kunde skapa mycket uttryck med hjälp av ögonbrynen men det var svårt 

att kunna få en neutral samt glad look med smala ögon, oftast tenderade 

ögonen att se bekymrade ut mer än neutral. Eftersom detta inte var 

passande för karaktären, som skulle ha en vänlig samt positiv personlighet 

så påbörjades teckning av större och rundare ögon. Större och rundare gav 

en väldigt neutral känsla men kunde även anpassas för att få fram känslor 

som bekymrad, arg, cool mm. Det gick även bra att forma de stora runda 

ögonen lite vassare vilket resulterade i en något mer elak look, det gick 

nästan inte att undvika. Rundare ögon kan ses på figur 19 andra raden. I 

samband med de olika ögonformerna så färgade samt skuggades de enligt 

rekommendationer från C. Harts. Iris fick ibland tjockare outlines samt 

olika storlekar på högdagarna i ögat. Tester där man bröt reglerna för 

högdagar genom att exempelvis göra den övre större eller att inte ha dem 

diagonalt efter varandra utfördes. Detta såg helt fel ut och beslut togs då 

att alltid låta den övre högdagen avbildas större samt att nästa högdag 

skulle komma in i en något mer diagonal riktning. Det gick även bra att 

överdriva storleken på högdagar och resultatet blev då mer djup i ögat, se 

figur 19 tredje raden. Avslutningsvis testades även om ögonens form 

begränsade hur stora man kunde avbilda dom. Smalare form på ögon 

visade sig vara något mer begränsade än rundare former, förmodligen för 

23



 

 

 

att smalare ögon växer mer på diagonalen och gör därför att utrymmet 

mellan ögonen fort tar slut. En rundare form kunde ökas i storlek bättre 

då det fortfarande fanns goda marginaler av utrymme som gjorde att det 

inte såg konstigt ut, se figur 19 rad fyra. 

 

 
Figur 19: olika ögondesigner illustrerade i Photoshop. 

 

Utifrån allt designarbete och testande så slutfördes designen för 

animekaraktären. Detta resulterade i en karaktär med 8:1 i ratio som såg 

smal och elegant ut. Dock var författaren inte nöjd med karaktären och 

dess design, den var inte så smal och elegant som önskat. Detta ledde till 

valet att pusha och tänja på anatomigränserna mera än tidigare. 8:1 

formatet behölls men ansiktet avbildades något smalare samt att axlarna 

fick ökad höjd. Detta ledde till att armarna och halsen upplevdes längre än 

tidigare. Armarna avbildades också smalare än tidigare, detta för att 

matcha resten av kroppen samtidigt som det såg mer elegant ut. Bröst 

förminskades för slankare och mer enhetlig figur och kroppsdräkten fick 

mer form för att påvisa hur smal karaktären var. Genom att forma benen 

lite mera samt avbilda dem lite smalare upplevdes karaktärens ben väldigt 

långa och eleganta. Håret fick en rakare design samt färgades vitt, detta 

designval förstärkte karaktärens elegans och gjorde så att hon kändes lite 

mer speciell utan att hårfärgen tog för mycket fokus. Ögonen och kläderna 

fick matchande färgtema i rött, detta för att färgen röd kändes som en 

passionerad färg som passade bra ihop med den vita färgen som hjälpte till 

att förstärka hennes elegans. Ögonen fick behålla mycket av sin tidigare 

form, dock lades ögonfransar till för att förstärka hennes femininitet. 

Ögonen fick mer bearbetade högdagar och glas för att öka karaktärens 

djup i ögonen. Författaren anser att designresultatet blev lyckat då 

karaktären ser ut att följa de kriterier som studerats för att klassas som 

animestil. Se figur 20.  
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Figur 20: Slutresultat där höger bild är utvecklad från vänster bild. 

 

 3D-modellering och texturering i Maya 

Efter att designen av karaktären var färdig exporterades konceptbilderna 

till Autodesk Maya där de lades in som “image planes” för att användas 

som referens under uppbyggnaden av 3D-modellen. Innan modellerandet 

påbörjades granskades Unity 3Ds manual efter information efter ett rimligt 

antal polygoner för en spelkaraktär som skulle renderas på PC plattform. I 

Unity Documentation [30] rekommenderades 1500 till 4000 polygoner för 

en spelkaraktär till PC, det viktigaste ansågs dock vara att bygga utifrån 

spelets utförande. Ett spel med flera karaktärer i bild samtidigt borde få 

mindre polygoner per karaktär jämfört med ett spel där det inte är många 

karaktärer i bild. Detta kändes dock missvisande då det även stod att 

spelkaraktärer till Ps3 och Xbox 360 rekommenderades 5000 till 7000. I 

dagsläget är dessa två konsoler föråldrade och har nya uppföljare med mer 

prestanda, vilket leder till att man kan öka polygonantalet rejält. På 

websidan polycount hade användaren JordanN skapat en tråd om nästa 

generations spel och dess polygon antal [31]. Här visade det sig att dagens 

spel hade mellan 40000 till 1000000 polygoner, vilket påvisar att 

polygonantalet är ganska irrelevant i det stora hela. Utifrån detta 

bestämde jag mig att min karaktär skulle få mellan 40000 till 60000 

polygoner. Detta baserades på att en stor genre inom japanska spel är 

rollspel, där man oftast har ett party genom spelets gång och därför 
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kommer det oftast vara flera karaktärer i bild samtidigt. Lägre 

polygonantal skulle även göra det möjligt att ge mer frihet i 

shaderprogrammeringen samt texturernas maxupplösning.  

Till en början modellerades kroppen separat utifrån konceptbilden, 

eftersom karaktärens kläder var väldigt formade efter kroppen skulle det 

bli lättare att forma kroppen för att sedan lägga till den design som inte 

var kroppsformad. 

 
Figur 21: Skärmdump från uppbyggnad av karaktär i Autodesk Maya. 

 

Efter att kroppen var färdigmodellerad började arbetet på huvudet, här 

uppstod det dock lite problematik. Till en början planerades ansiktet att 

modelleras i stil med Valkyria Chroniclesspelet, använda ett simpelt 

ansikte utan detalj och låta ögonen vara texturer. Efter att huvudet 

modellerats uppstod det dock nyfikenhet om hur ett mer realistisk 

animeansikte hade sett ut och författaren bestämde sig för att testa. 

Utifrån det första huvudet gjordes en kopia som sedan modellerades vidare 

för att skapa en mer realistisk animestil. Designen behölls och såg till att 

proportionerna ändå skulle stämma. Resultatet blev ett animestylat huvud 

med mycket detalj, men ögonen kändes för realistiska. Här skedde sedan 

ett försök att göra ögonen större och med hjälp av texturering få de att bli 

non-continuous, detta för att efterlikna animestilen samtidigt som man 

kunde behålla ett någorlunda realistiskt utseende. Se figur 22, vänster 

huvud var planerat för textur ögon när höger fick ett mer realistiskt 

ansikte med modellerade ögon. I figur 23 kan man se till vilken grad 

ögonen förstorades och dess färdigmodellerade resultat. 
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Figur 22: Skärmdump från uppbyggnad av karaktär i Autodesk Maya. 

 
Figur 23: Skärmdumpar från uppbyggnad av ögon i Autodesk Maya. 

 

Tankar om designen samt renderingen förändrades till att försöka skapa 

en spelkaraktär vars visuella animestil hade ett något mer realistiskt 

utseende som i Star Ocean. Det var också viktigt att karaktären skulle få 

behålla simpla texturer som i Valkyria Chronicles. I detta stadie 

planerades också möjlig shading för karaktären, Toon-shading med 

outlines skulle appliceras men även andra shaders planerades att testas.  

Efter att modelleringen slutförts påbörjades uv-mapping och 

texturering. Alla uvs placerades i samma map och fick sin storlek baserad 

utifrån vad som behövde extra upplösning till utseendet, exempelvis fick 

ögonen mycket yta eftersom det var viktigt att man skulle kunna se alla 

dess detaljer. Texturerna ritades för hand i Photoshop, förutom på ställen 

som behövde mer detalj. Dessa ställen var exempelvis metall samt nät. 

Skuggor arbetades inte in i texturen eftersom all skuggning planerades 

göras med shader. Högdagar placerades i måttlig mängd i håret, liknande 

Valkyria Chrinicles.  
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Figur 24: Skärmdump från textureringsarbetet i Autodesk Maya. 

 

Efter textureringsarbetet var animekaraktären klar, modellen landade på 

runt 58000 polygoner. Detta ansåg författaren vara ett fullt rimligt antal 

polygoner utifrån tidigare granskad fakta. Figur 24 visar UV mappens 

polygonnät för textureringen. Innan modellen exporterades vidare till Unity 

så behövde karaktären få ett skelett för att kunna få en idle animation 

samt kunna bli poserad. Modellens skelett blev ett väldigt simpelt sådant, 

författaren utgick från tidigare erfarenheter och byggde upp ett halvt 

standardskelett som sedan speglades för att få ett helt och symmetriskt 

skelett. Figuren poserades i några olika positioner tills författaren kände 

att han hittat en pose som föll honom i smaken. Utifrån posen fick 

karaktären sin idle animation så att den skulle se lite mer levande ut inne 

i spelmotorn. Innan export gjordes renderingar i Autodesk Maya för 

dokumentation av arbetet, se figur 25 och 26 för avslutande resultat i 

Autodesk Maya. Modellen exporterades sedan som FBX fil då författaren 

använt formatet tidigare mellan Maya och Unity, inga problem uppstod.  
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Figur 25: Skärmdumpar av färdig modell renderad i Autodesk Maya. 

 

 
Figur 26: Skärmdumpar på karaktärens aniskte renderad i Autodesk 

Maya. 

 

6.2 Shader och rendering i Unity 3D 
När karaktären var importerad i spelmotorn skapades en ny material-fil 

samt en shader-fil. En material-fil i Unity lägger man på önskat objekt för 

att lätt kunna göra skillnad på hur olika saker skall renderas, i mitt fall 

lade jag samma material-fil på alla delar av min karaktär. Varje material 

måste också ha en shader för att veta hur det ska renderas, jag skapade 

därför en ny shader som jag kopplade ihop med mitt material. När en ny 

shader skapas i Unity får den en del färdig kod som får den att fungera 
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direkt, Denna kod vidareutvecklades för stunden mot studiens mål. Se 

figur 27 för karaktären renderad med nytt material samt ny shader. Efter 

nyangivet material lades även texturfil in i shader parametern, se bild 28. 

 

 
Figur 27: Skärmdump från Unity, karaktär med nytt material och shader. 

 

 
Figur 28: Skärmdump från Unity, texturfil tillämpas.  

 

Efter detta öppnades shader-filen i Monodevelop som är det medföljande 

programmet för hantering av kod i Unity. Här granskades grundkoden i 

samband med shader tutorials från CGcookie [32]. Utifrån 

videolektionerna framgick det klart att shaders är uppbyggda efter en viss 

struktur i Unity, nedanför listas shader-kodens struktur.  

 

 Shader name – Börja med att döpa shadern. 

 Properties – Unitys interface, här placeras exempelvis textur. 

 SubShader – Helheten av vår shader kodas här. 

 Pass – Renderingspass för att bestämma i vilken ordning saker ska 

renderas, allt från ordning av ljus till om man vill blanda sin 

shader med redan befintliga shaders. 

 CGProgram – Här påbörjas CG kod och Unity byter språk tillfälligt. 

 EndCG – Avslut på taggen och Unity återgår till Shaderlab kod. 

 Define Variables – Definiera variabler för Unity. 

 Structs – Är som klasser, funktion med redan bestämda variabler 

som vi kan skriva och läsa från mellan våra olika funktioner. 

Exempelvis kan man från Unity för att komunicera med Unity och 

vertex funktioner samt vertex funktioner och fragment funktioner.  

 Vertex Program – För varje vertex i ett objekt så körs detta. 

 Fragment Program – Körs för varje pixel, väldigt krävande. 

 Fallback – Vad som händer när något går fel. 

30



 

 

 

 

Efter ny infunnen kunskap bestämde författaren att det skulle vara 

extremt svårt att koda så mycket från grunden och valde att söka efter en 

något mer färdig shader via internet. Sökning på Toon-Shader Unity ledde 

till en webbsida som hade både en gratis shader-kod för allmänheten att 

använda samt användbara beskrivningar om Toon-Shading och delar utav 

koden [33]. Väl inne i Unity applicerades koden på shadern för att planera 

hur den skulle modifieras för animestil, se figur 29. 

 

 
Figur 29: Skärmdump från Unity, resultat av importerad shader-kod. 

 

Nytt mål blev nu att anpassa den nya shader-koden för att matcha 

önskade resultat. Det första som gjordes var att implementera en ny 

parameter för texturfil då detta saknades. Detta skedde med hjälp av Unity 

dokumentation samt ”trial and error”. Efter mycket arbete och tester 

lyckades till slut en textur implementeras till shadern utan att 

kompromissa dess tidigare egenskaper. Detta skedde genom att författaren 

lade till texturen i properties, samplade texturen och kollade upp dess 

position, skickade den genom vertex program och mappade texturen på 

objektet. Avslutningsvis multiplicerades texturen med ljuskällan och 

standard färgning samt returnerade, detta skedde från pass två då det 

läggs över pass ett. När texturen börjat fungera ihop med shadern 

påbörjades expriment med shaderns möjligheter och det märktes snabbt 

att man kunde få många bra resultat. Figur 30 visar ett set med tre 

renderingar som exprimenterade med lite med kontraster och cell 

skuggning.  

 

 
Figur 30: Skärmdump från Unity, olika resultat från shadern. 
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Efter detta testades shaderns möjligheter för abstrakt rendering. Genom 

att justera de olika parametervärdena kunde shadern få fram många olika 

resultat där figuren såg ut att kunna vara målad för hand. Blandade man 

in lite färg kunde man få barnsliga uttryck som kanske kunde passa till 

yngre karaktärer. Se figur 31 för abstrakta renderingar. 

 

 
Figur 31: Skärmdump från Unity, olika abstrakta resultat från shadern. 

 

Redan nu ansågs att shadern fungerade bra och resultatet var lovande, då 

det fortfarande fanns tid kvar bestämdes ett fortsatt experiment. 

Karaktären kändes nu som en blandning av Valkyria Chronicles simpelhet 

blandat med ökad design tack vare textureringen och den något mera 

detaljerade 3D-modellen. Detta skapade nyfiken över hur det skulle se ut 

med skuggningen som användes i Valkyria Chronicles, texturerad 

skuggning i form av raster och linjer. För detta resultat adderades en extra 

textur till shadern. Sedan mappades texturerna ihop med ljuset så att det 

bara skulle lägga sig i den mörkaste delen av skuggningen, så att man 

hade bättre kontroll över spridningen. Tyvärr räckte inte kunskaperna till 

och den överliggande texturen fick ett konstigt beteende. De flesta försöken 

resulterade i mindre önskat resultat och efter ett tag avbröts experimentet. 

I figur 32 till vänster kan man se ett någorlunda lyckat resultat, höger bild 

påvisar hur det såg ut majoriteten av försöken. 
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Figur 32: Skärmdump från Unity, försök på rendering av raster i skuggor. 

 

Avslutningsvis justerades parametrarna på shadern till ett resultat som 

passade karaktärens personlighet. Dessutom lades separat material på 

håret men med samma shader, detta gjorde att man kunde rendera 

outlines separat från kroppen och få ett mer önskvärt resultat. Figur 33 är 

final render för projektet och författaren anser att resultatet blev lyckat.  

 

 
Figur 33: Slutlig rendering i Unity, tecknad figur till höger för jämförelse. 
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7 Diskussion 
Utifrån det slutliga resultatet av studien kan man konstatera att det 

finns flertal sätt att skapa animestiliriserade karaktärer för tv-spel. Utifrån 

litteraturstudien får man en uppfattning om hur bred animestilen 

verkligen är. Utifrån fakta som samlades in generaliserade jag stilen till 

den grad att personer utan kunskap inom visuella stilar förhoppningsvis 

kunde känna igen animestilen i framtiden. Sökande efter information om 

anime var svårt till viss grad, vetenskapliga artiklar definierade mestadels 

animestilen som Japans animation och inte en specifik stil. De artiklar 

som behandlade anime som en stil var få men hade mycket bra 

information. Här gjorde jag även valet att söka fakta i böcker om hur man 

tecknar anime, vilket visade sig vara ett bra och effektivt sätt då det fanns 

mycket litteratur om ämnet. Jag skulle rekommendera att börja med lär 

dig teckna animeböcker till någon som vill studera ämnet. Ett bättre sätt 

att finna information tror jag i efterhand skulle vara att lära sig grunderna 

från böcker för att sedan gå djupare i vetenskapliga artiklar. På detta sett 

skulle man bilda sig förståelse för termer inom ämnet som sedan skulle 

kunna nyttjas vid databassökningar.  

Mycket utav tiden gick åt på att designa anime-karaktären. Då jag valde 

att vara kritisk mot litteraturstudien och fakta så testades även designer 

som inte rekommenderades för att vara säker. I och med att jag testade 

bända och böja regler kunde jag säkerhetsställa att den information jag 

funnit var korrekt. Detta blev ett moment som tog mycket tid men kändes 

väl värt mödan när designarbetet av karaktär var färdigt. Den nyskapade 

karaktären kändes genomtänkt och välarbetad med hög kvalitet. Om 

designen skulle utföras på nytt hade nya animestilar testats då stilen är så 

pass bred att mitt resultat endast påvisar en liten del av animestilen. 

Eftersom jag även planerade att konvertera designen till 3D för vidare 

arbete var jag tvungen att släppa animestilens designande vid denna 

punkt. Skulle litteraturstudien vidarearbetas finns det goda chanser till att 

det skulle kunna bli en grundsten till många arbeten som önskar behandla 

animestilen.  

Modellering av karaktären resulterade i en spelanpassad mesh planerad 

för PC-plattform. Till en början räknades inte polygonerna då Autodesk 

Maya har ett verktyg för att reducera detta i efterhand. Istället lades högt 

fokus på att modellera korrekta former på karaktären. Förslagsvis bör man 

inte tänka så mycket på polygonantalet då man i slutänden kanske måste 

reducera på grund av att dess shaders blir för tunga. I modelleringsfasen 

måste man även göra svåra val med tanke på hur objektet ska renderas. 

Beroende hur du modellerar i 3D utgör resultatet för hur shadern kommer 

rendera din mesh. Outlines kan bli ett problem om du väljer att att 

exempelvis modellera en näsa eller endast påvisa den med textur. 

Resultatet här blir då att en modellerad näsa får en outline tack vare dess 

geometri när den texturerade saknar outlines. Beroende på vad man 

önskar för effekt är det viktigt att ha detta i åtanke när man modellerar. 

Något jag personligen skulle vilja göra om det fanns tid över var att 

modellera om min karaktär lite. Då skulle den bakre delen av håret inte 

delas upp i lika många delar utan eftersträva att likna luggen mera. Dels 

för att hela håret ska få ett mera jämnt utseende men också för att det inte 

ska få så mycket outlines i håret. Det skulle även vara intressant att se 

andra resultat av modellering där man låtit texturer sköta skuggning i 
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håret. Det finns ingen ultimat metod för att modellera animestilen, man får 

anpassa modellerandet ihop med iden om hur shadern kommer fungera 

med modellen.  

Det svåraste i hela processen var shader-programmeringen. 

Problematiken med programmeringen av shaders ligger i både i att förstå 

hur en shader renderar och att kunna använda sig av inbyggda funktioner 

för att kunna förändra resultatet. För mig var detta omöjligt och det fick 

mig att använda en nästan färdig kod istället för att bygga allt själv. Trots 

färdig kod behövde man förstå dess helhet och vad som hände för att 

kunna påverka shadern. I mitt fall lades mycket tid på att lära mig hur 

shadern arbetade och hur jag skulle kunna applicera en textur ovanpå den 

befintliga renderingen. Jag hade gärna arbetat mycket mer med 

shaderprocessen då det var väldigt belönande att kunna få fram mängder 

av resultat genom små förändringar. En rekommendation skulle vara att 

utföra ett liknande projekt ihop med en person som har stort intresse av 

grafik och programmering. Detta skulle kunna leda till att man hinner 

skapa flera olika shaders att rendera med och ett snyggare slutresultat.    

 

8 Slutsats 
Avsikten med studien var att besvara hur man kan återskapa den 

tvådimensionella animestilen i 3D lämpad för spelgrafik. Detta kräver att 

personen som önskar avbilda animestil i 3D har eller bildar sig en 

uppfattning om de kännetecken som skapar stilen.  Efter att önskvärd 

design skapats bör planering av en konvertering från en 2D-design till en 

3D-modell utföras. Utifrån designen är det alltså bra att planera hur man 

kan formge modellen för att den ska efterlikna 2D-designen på bästa sätt, 

även texturering bör planeras. Bilda sig en uppfattning om begränsningar 

på bestämd spelplattform, detta för att kunna anpassa modellens 

polygonantal till den prestanda som finns tillgänglig. När 3D-objektet är 

redo för exportering bör lämplig filtyp utifrån spelmotorns 

rekommendationer användas, vanlig filtyp är FBX. När modell finns 

tillgänglig i spelmotorn påbörjas shader-programmering och shader-

anpassning för att uppnå önskat resultat.  

8.1 Vidarestudier 
Det finns fortfarande mycket kvar i ämnet att vidare forska på. Då denna 

studie täcker ett brett område av processen så finns det möjlighet att 

fokusera på moment mer i detalj. Förslagsvis fördjupning i enbart shaders 

anpassade för animestilen eller att jämföra stilen med en mängd andra 

befintliga stilar. Resultatet av denna studie har resulterat i detaljerad fakta 

om hur man kan gå tillväga för att återskapa animestilen i spelmiljö. 
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