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Förord 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda problem och lösningar inom texturering utifrån 
konstnärliga koncept inom dataspel, utifrån konstnärlig såväl som teknisk synvinkel. Jag 
vill även dokumentera det arbete jag har utfört inom detta område under min 
exjobbsperiod hos Starbreeze Studios i Uppsala. Under denna tid har jag arbetat som 
Konceptkonstnär med inriktning på level-texturering. Genom att beröra både design samt 
framställning av färdiga material vill jag få en god överblick över hur designbeslut 
påverkar textureringsarbetet. 
 
Tack till 
Mattias Snygg, handledare 
samt 
Axel Torvenius 
Carl Sturk 
Torbjörn Åhlen 
Teddy Bergsman 
Starbreeze Studios och alla anställda för en intressant och givande exjobbsperiod. 
 
Sammanfattning 
Min uppgift vad att under åtta veckor framställa förlagor för samt texturer till en del av en 
spelbana, samt i mån om tid framställa färdiga texturer av dessa. Till min hjälp har jag 
haft tidigare koncept på andra delar av spelet, samt andra, redan färdigställda banor. 
I mitt arbete är det viktigt att ha kontakt med projektets level samt. Från AD får jag 
konstnärlig feedback och åsikter om vad som fungerar bättre eller sämre med den 
konstnärliga visionen, men jag måste även hålla mig till de begränsningar som banans 
utformning och krav på spelbarhet innebär. 
 
Abstract 
I was given the task of creating texture designs for a level in a game which is currently in 
production at Starbreeze Studios. In addition to concept art and design, I will create 
textures using these designs as template. 
When working with Environment Design for visual games, it is important to remember 
the technical limitations – the game level needs to be functional and be fun to play, as 
well as follow the artistic vision set by the projects Art Director. 
My work involves the creation of artistic environment concepts, trying out texture 
designs and the creation of surface materials. 
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Ordlista 
 
Konceptkonstnär  Person som arbetar med att framställa bildkoncept i syfte att 

förvisualisera olika element som ingår i ett spel eller film. 
AD   Art Director. Ansvarar för projektets konstnärliga vision. 
Spelbana  En del av ett spel, även ‘level’. 
Leveldesign Arbetet som kretsar kring utformning och uppbyggnad av 

spellevels. 
Leveltexturing  Arbetet som involverar texturering och uppbyggnad av material till 

spelbanor. 
2-potens grid  Det standardiserade rutnät som tillämpas i all 3d programvara. 
Material De olika texturkartorna kombinerade för att användas i spelmotorn, 

även ‘surface’. 
Normalkarta Den texturkarta som ger normalinformation till spelmotorn för att 

ge illusion av en modellerad yta. Även ‘normal-map’ eller ‘Nmap’. 
Specularkarta  Ger information om materialets glansighet. 
Färgkarta  Färginformation till materialet. Även ‘colormap’. 
FPS   Spelgenre: “First Person Shooter”. 
Ogier   Starbreeze egen level- och materialeditor. 
Maya 8.5  3d program. 
Photoshop CS2 Foto och bildredigeringsprogram. 
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1. Introduktion 
Under tio veckor har jag arbetet som konceptkonstnär och texturerare på Starbreeze 
Studios. Mitt arbete här har gått ut på att framställa koncept till en del av en spelbana, och 
sedan arbeta med att ta fram texturer till denna. 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
Jag har alltid varit intresserad av att rita och måla upp idéer, vare sig det har handlat om 
illustrationer, karaktärskoncept eller bildmanus. Under min universitetsutbildning har 
intresset för spelgrafik, och då i synnerlighet det konstnärlig utförandet, växt sig starkt. 
Miljödesign är intressant inte bara för att det ställer höga krav på kreativitet och 
konstnärlig förmåga, men det kräver också eftertanke på syftet med konceptet – vad det 
skall användas till. 
Främst har jag alltid gillat fantasy- och science fiction inriktade spel och självklart ville 
jag gärna arbeta med sådana miljöer under min exjobbsperiod. Jag sökte runt bland olika 
spelföretag i Sverige och jag blev snabbt säker på att jag helst ville exjobba hos 
Starbreeze Studios, dels eftersom företaget historiskt sett har gjort spel som jag tycker är 
intressanta, dels för det goda bemötande jag fick. 

1.1.1 Syfte med arbetet 
Prova på att arbeta professionellt som Konceptkonstnär samt lära mig framställa texturer 
som är tillräckligt bra för att användas i ett spel. 

1.1.2 Mål och omfattning 
Uppgiften kan delas in i två moment, Konceptframställning och Texturdesign. Jag måste 
lära mig att anpassa stil och konstnärligt utförande efter projektets ramar. 
Slutprodukten skall vara ett antal miljökoncept på en spelbana. Jag skall sedan framställa 
texturer utav valda delar av dessa. 
Uppgiften omfattar arbete med 3d såväl som 2d programvara för koncept- och 
texturframställning. Jag skall även lära mig grunderna i användningen av Starbreeze egen 
level- och material editor, Ogier. 
Jag måste följa direktiv i form av banans spelbarhet samt layout. 

1.2 Problemställning 
Det finns många frågor att ställa kring konceptframställning för texturering, men de som 
jag har valt att centrera mitt examensarbete kring är: 
- Vilken slags konstnärlig information är värdefull för en leveltexturerare? 
- Hur kan man effektivisera leveltexturerarnas arbete med hjälp av koncept konst? 
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1.3 Om Starbreeze 
Starbreeze utveckling av datorspel finansieras av några av marknadens främsta 
förläggare. Förläggaren äger vanligtvis alla rättigheter till spelet, men står också för de 
finansiella risktagandena under produktionen. Om ett spel säljer bra på marknaden kan 
Starbreeze erhålla s.k. sales-royalties, vilket är en bonus utöver den avtalade 
finansieringen av produktionen. 
Starbreeze eftersträvar att bli en av marknadens ledande spelutvecklare. Detta genom 
konstandseffektivt arbete, innovation och förmåga att leverera spel med högt 
underhållningsvärde – på avtalad tid. 
En sådan position i spelindustrin kan endast uppnås och bibehållas genom en konstant 
hög kvalité inom såväl den tekniska som konstnärliga sfären. Starbreeze egenutvecklade 
spelmotor är under ständig utveckling.  
På företaget vill man kunna bidra med en förmånlig och kreativ arbetsmiljö till alla 
anställda. 

1.4 Om spelet 
Riddick HD, eller Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena är dels en 
ansiktslyftning på Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, men det innehåller 
även en helt ny spelkampanj. Mitt arbete kretsar huvudsakligen kring att skapa koncept 
till en del av den nya kampanjen. 
Spelet utspelar sig i en högteknologisk värld som kom till i och med filmen Pitch Black. 
Det är ett mörkt, ganska fantasyinspirerat universum med influenser ifrån bla. Dungeons 
and Dragons och Alien-filmerna.  
Spelet är ett FPS som innehåller mycket brutalitet och action, men även partier som 
involverar stelth-moment och problemlösning. 
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2. Planering 
2.1 Tidsplanering 
Vecka 1. Bli bekant med projektet, läsa tillgänglig dokumentation, studera koncept och 
planera mitt arbete med uppgiften. 
2. Konceptframställning. Måla ’lösa’ koncept ej baserade på spelets leveldesign. Främst 
konstnärlig övning. 
3. Konceptframställning och texturdesign, prova på texturframställning. 
4. Bli bekant med Ogier, fortsätta öva på texturering. 
5. Bearbeta den delen av banan som skall få nya texturer. Paintovers; diskutera förslag 
med leveldesign. 
6. Texturering; ha några färdiga material. 
7. Texturering. 
8. Rapportskrivning, Texturering 
9. Rapportskrivning, Texturering (i mån om tid) 
10. Rapportskrivning, förbereda redovisning 

2.2. Material och Metoder 
Arbetet involverar användning av 2d såväl som 3d program. Programmen jag har använt 
är: Adobe Photoshop CS2, Autodesk Maya 8.5 (Renderer Maya Software and Mental 
Ray), Nvidia Tools (Normal Map Filter for Photoshop) samt Ogier, Starbreeze egen 
editor. Jag återkommer till Ogier senare i denna rapport. 
Projektets dokumentation i form av manuskript och design dokument är också viktiga att 
nämna. Starbreeze har även dokumentation på arbetssätt och programhantering. 
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3.  Genomförande 
Den följande delen, vilken utgör huvuddelen av denna rapport, kommer förklara hur jag 
har gått tillväga för att lösa den givna uppgiften. Jag har delat in mitt arbete i 
- Research 
- Design och konceptframställning 
- Texturframställning 

3.1 Research 
Som inspiration för skapandet av spelmiljöer har jag blivit rekommenderad filmer som 
Alien-filmerna, Event Horizon, Outland, samt givetvis det tidigare spelet och annan 
media som utspelar sig i Riddick-unviversumet. 
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3.2. Design och konceptframställning 
Det första steget var för mig att gå igenom all dokumentation för projektet, och särskilt de 
delar som berör den spelbana som jag jobbar med. All designdokumentation gav goda 
riktlinjer för stil och konstärligt utförande. En annan viktig del var att gå igenom redan 
färdiga banor i spelet. 
Jag målade sedan ett antal detaljrika miljökoncept, och bearbetade delar av dessa till 
texturkoncept. 

Figur1. 
Miljökoncept. 

 
 
 
 

Ett exempel (fig1) på ett av de första miljökoncepten jag gjorde. Till 
höger (fig2) är en design på en dörr som har förändrats i flera steg 
tills jag kom fram till en design som fungerade. Nedan (fig3) är den 
färdiga, godkända konceptbilden. 
 

Figur 2 
Utveckling av ett koncept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 
Texturkoncept. 
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3.3 Texturframställning 

3.3.1 Modellering 
Jag börjar med att modellera texturen i Maya. Som referens har jag ovan nämna 
texturdesign som jag använder som mall för modellen. 
När jag arbetade med exemplet nedan, en dörr, så är det viktigt att ha i åtanke hur det 
fungerar att modellera i Ogier. Eftersom UV-mapping är automatiserad efter geometrin så 
måste texturerna följa ett 2-potens grid– annars går det inte att modellera rörliga eller lösa 
delar efter texturens mått. I Maya kan man enkelt anpassa sin modellering efter detta grid. 
Den grå referensen på bilden nedan är en måttreferens för att underlätta modellering efter 
aktuella texturmått. (128, 256, 512, 1024) 

 
Figur 4, 5. Modellering och shading inför normal-map rendering i Maya. 
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figur 6. Shadar i Maya som renderer normal-map. 
 
Maya 8.5 används för att rendera normalkarta samt en geometri- och ljusreferens. Den 
ljussatta modellen renderar man genom att använda en occlusionshader. 
Ljusinformationen man får därifrån kan senare användas för att förstärka djupkänslan på 
vissa områden av texturen. 
Normalkarta fås ut genom en specialkonstruerad shader (se ovan) som tar information 
ifrån ytornas vinkel. Således får man inte ut någon djupinformation, utan endast 
normalernas riktning. I Maya kan man också passa på att rendera ut olika element ur 
modellen separat och på så vis få färdiga mallar att använda sig av i Photoshop. 

Figur 7.Modell renderad med occlusionshader (t.v.) samt normal-map versionen av modellen. (t.h) 
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3.3.2 Arbete i 2d 
Starbreeze eftersträvar fotorealistiskt resultat i sina texturer. Detta ställer höga krav på 
texturerarnas skicklighet i att använda sig av fotoreferenser i sitt arbete. Man skall alltid 
arbeta i aktuell upplösning. Skall texturen bli 256*512 så skall man arbeta i den storleken 
hela tiden. Arbetar man i högre upplösning är det stor risk att detaljer försvinner när man 
skalar ner texturen. 

 Figur 8. Arbete i Photshop, framställning av colomap. 
 
Sist färdigställer man normalkartan. 
Små detaljer kan behöva justeras så att 
normalkartan stämmer överens med 
color- och specularkartan. Detta kan 
göras dels genom att måla direkt i 
normalkartans RGB kanal, men man 
kan också skapa en höjdkarta 
(bumpmap) som sedan kan konverteras 
till normalkartans RGB kod med Nvidia 
Tools Normal map filter. (Se nedan) 

3.3.3 Andra komponenter 
Flera material behöver en alphakanal i samma fil som färginfon. I Starbreeze spelmotor 
kan man använda s.k. Parallax Mapping. Detta innebär att man skapar en förskjutning, 
vilket ger en illusion av ett till plan bakom texturen. Här används alpha-kanalen för att 
styra genomskinlighet i texturen och en separat färgtextur visar vad som syns i det 
bakomliggande planet. Andra material, t.ex. glasrutor, behöver komponenter som avgör 
både genomskinlighet, reflektion och specular.  
 

Figur 9. Exempel på hur Normal map filtret fungerar. 
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3.3.4 Material 
Ogiers Material Editor är det program som används för att instruera motorn i hur 
texturfilerna skall läsas, samt vad för slags material dessa utgör. T.ex. glas låter och beter 
sig inte på samma sätt som metallpaneler i spelet. Till att börja med laddar man in alla 
texturfiler som behövs. I exemplet nedan har jag öppnat ett material som har en färg, 
normal- och specularkarta. Efter att ha kompilerat texturfilerna kan man ändra på 
materialet i Surface Editorn och direkt se hur ändringar påverkar materialets utseende. 
När man slutligen är nöjd sparar man ändringarna i en fil som innehåller all materialinfo. 
Alla material som är sparade kan sedan användas i spelet. 
 

Figur 9. Arbete i Ogiers material-editor. 
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4. Resultat 
Resultaten av min exjobbsuppgift överträffade de förväntningar jag hade när började 
arbeta. Jag är väldigt nöjd med resultaten och jag har lärt mig väldigt mycket på vägen 
dit. Nedan följer bilder på det material jag har producerat. 

4.1 Miljökoncept 
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4.2 Paintovers 

 
Paintover på låg-LOD versionen av 
spelbanan. Sådana här koncept är 
högst användbara för både 
leveldesigners och texturerare. 
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När jag gjorde denna paintover 
använde jag en del av de 
texturdesigner jag tagit fram. De vita 
chassis som står i korridoren är t.ex. 
bearbetade renderingar av en 
modellerad textur. Det är även 
viktigt att tänka på hur man 
ljussätter en scen. 
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Ovan. Paintover på 
en detalj ur den 
gamla Riddick-
kampanjen.  
T.v. In-engine 
screenshot på den 
färdiga texturen, som 
gjordes av Teddy 
Bergsman, konceptet 
av mig. 
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Ovan t.v. Paintover på detalj ur gamla Riddick-spelet. 
Nedan. Bild på färdiga texturen in-engine. Texturen är gjord av Teddy Bergsman, 
koncept av mig. 



 Concept Art and Texturing for Games  

 19

 

4.3 Texturer 
Förutom en konceptarbete så har jag även gjort lite egna  
texturer. Ordnade Nmap, Spec, Color. 
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t.v. Glastextur till dörren in föregående exempel, 
ordnat color/alpha, spec/reflection. 
Nedan. En färgkarta som används i parralaxmapping, 
samt exempel.  

 
 
Nedan. Screenshot ifrån en testbana i Ogier. Att bygga en testbana kan vara användbart 
för att se hur ens texturer fungerar tillsammans. 
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5. Diskussion 
Resultaten har överstigit mina förväntningar på alla punkter. Jag har lärt mig fort, men 
även märkt att jag har haft stor nytta av redan förvärvade kunskaper. Till exempel så har 
min vana av modellering förenklat textureringsarbetet väldigt mycket. 
Av just fotorealistisk texturering har jag inte någon tidigare erfarenhet, men att känna till 
begrepp genom en bred teoretisk grund i datorgrafik har gjort det lätt att ta upp nya 
tekniker och kunskap. 

5.1 Slutsatser 
Arbete med leveltexturering går lättare och snabbare om man som texturerare har goda 
referenser att gå efter. Ett konstnärligt koncept ger både leveldesigners och texturerare 
bra information och överblick på det önskade slutresultatet. 
Det har känts värdefullt att jobba tillsammans med både texturerare och leveldesigners 
och på så vis eftersträva en gemensam vision – istället för att jobba hierarkiskt. 
 
 

Vanlig arbetspipeline:    Det sätt jag har arbetat på: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Vad kunde ha gjorts bättre 
Upplägget kunde ha varit betydligt bättre. Jag borde ha tagit reda på noggrannare 
omfattningen av arbetet samt tidigare börjat samarbeta med leveldesign. Att jag så sent 
började studera banans layout gjorde att mycket idéer som jag hade tidigare fick slopas 
helt. 
 

5.3 Framtida funderingar och vidareutveckling 
Jag skulle gärna fortsätta arbeta professionellt med det jag har sysslat med under min 
exjobbsperiod. Under mitt arbete har jag kommit fram till två områden som skulle gynnas 
stort av vidareutveckling, ett inom texturering och ett inom leveldesign. Dels så hade nya 
sätt att kombinera texturelement så sent som i leveldesign-stadiet gett större flexibilitet 
och variationsmöjlighet. Att kunna – förutom dirt-mapping – arbeta i mer avancerade 
lager för att lägga till detaljer. Något annat som kan behöva forskas inom är ’intuitiv’ 
level design; hur man får en spellevel att kännas intuitiv och lätthanterlig för en spelare.  
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5.4 Summering av arbetet 
Att arbeta med spel är väldigt omväxlande och man har stor frihet i upplägg av sitt arbete. 
Som konceptkonstnär har man särskilt stor frihet, något som kräver stark initiativförmåga 
och självdisciplin. Jag uppfattar att jag har visat prov på båda under min exjobbsperiod. 
De slutsatser jag har kommit fram till och det arbetssätt jag har tillämpat kommer 
förhoppningsvis ses som ett alternativ även på Starbreeze framtida produktioner. 
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