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Sammanfattning
I denna rapport har jag valt att undersöka två olika arbetsmetoder för 
produktbildsproduktion. Två metoder som det visade sig kunde uppnå samma 
slutresultat. Den första metoden är en enkel metod som blivit populär bland folk 
utan en ordentlig 3d bakgrund. Den andra metoden är en mer avancerad metod 
som påminner mer om arbetsmetoden i VFX-industrin. Vad är det som skiljer 
dem åt och varför skulle man välja att jobba med en mer avancerad och dyrare 
arbetsmetod? 

Abstract
In this report, I have chosen to examine two different methods for producing 
product images. It actually turned out that the two methods could achieve the 
same end result. The first method is a simple one that has become popular 
among people without a proper 3d background. The second method is a more 
advanced method that is more reminiscent of the production pipeline in the VFX 
industry. What is the difference between them and why would you choose to 
work with a more advanced and expensive method of working?
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1 Inledning

1.1 Bakgrund/Beskrivning
Allt mer av de säljande bilderna på produkter i media görs helt i 3d nuförtiden. 
Det var inte så många år sedan som det ansågs sämre och nästan skamligt att 
produktbilderna var gjorda i 3d, för att det är inte på riktigt. Mycket riktigt var 
det inte på riktigt heller. Bilderna kunde inte alltid ge en rättvis och ärlig 
presentation av hur produkterna egentligen såg ut. Det var för dyrt att återskapa 
en övertygande realistisk produktbild. Man både eftertsträvar och förväntas hela 
tiden att göra bättre och bättre bilder, både vad det gäller realism och rent 
estetiskt.

Det går inte att ta ett steg tillbaka i utvecklingen för vi vänjer oss snabbt vid en 
bättre nivå och reagerar kraftigt om det plötsligt skulle se sämre ut. Det är lättare
att se på de datorgenererade effekterna i filmindustrin. När man såg effekterna i 
filmer för 10 år sedan kunde man lätt se om de var producerade digitalt, och då 
accepterade man det. Ser man en av de filmerna nu 10 år senare så blir man 
besviken och kan inte sluta stirra på hur dåligt det är. Samma sak gäller 
produktbilder, nuförtiden accepterar man inte om det ser 3d ut. Då tänker man 
att det är billigt, en dålig image om man vill att det ska vara säljande.

1.2 Frågeställning/Problembeskrivning
Eftersom man alltid eftersträvar att göra bilderna bättre så är det tiden som blir 
ett problem. Ju mer tid man har desto bättre bilder kan man göra. Tid är pengar 
och har man satt en offert så återspeglar den hur mycket tid man kan lägga på ett
projekt. Jobbet går såklart till den som kan göra det bäst till erhållen budget.

Hur skapar man en modell för att effektivisera en produktbilds-pipeline på ett 
reklamproduktionsföretag? 

• Vad är en bra pipeline? För vem är den bra? 
• Vad finns det för möjligheter med en enkel metod?
• Vad finns det för möjligheter med en mer avancerad metod?
• Hur ser för och nackdelarna ut med dessa metoder?
• När passar vilken metod bäst i vilket produktionssammanhang?
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1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbetet är att utforska två olika sätt att göra 
produktbilder på. Som en nyexaminerad student som ska ge sig in i 
visualiseringsbranschen vet man inte varför man jobbar som man gör. Vad det 
finns för problem och möjligheter med olika arbetssätt. Därför vill jag jämföra de 
olika sätten mot varandra och ta reda på när det passar att använda vilket.

1.4 Avgränsningar
Eftersom ämnet produktbildsproduktion är så stort har jag valt att avgränsa det 
till en rapport ur artistens perspektiv. Jag utgår ifrån att man fått en färdig 
modell, ofta en CAD modell, som man ska material och ljussätta för att tas vidare 
för Kompositering.

Det finns väldigt många olika programvaror och tillvägagångssätt för 
produktbildsproduktion i 3d. Därför har jag valt att jämföra de två vanligaste 
tillvägagångssätten. En enklare produktion med programmet Keyshot av Luxion, 
och den mer avancerade produktionen med Autodesk Maya och Vray. Båda 
produktionerna kräver efterbearbetning av bilderna för att nå en High-end nivå. 
Därför kommer denna rapport även gå igenom möjligheterna till retousch med 
de olika arbetsmetoderna men inte olika metoder för retouch. 
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2 Teori

2.1 Ordlista

Comp – ”Compositing” innebär att lägga till eller ta bort element i bilden(Wright ,
2012). Det kan göras genom att kombinera olika 3d renderade element så som 
pass eller lager till en färdig bild. Inom VFX innebär det oftast att man 
kombinerar till exempel filmat material, med stillbilder eller 3d(Ibid).

CAD – Computer-aided design, är en typ av program man använder vid 
skapandet av tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur.

HDRI – ”High Dynamic Range Image” är en typ av bild med högt pixel-
intensitetsomfång. Dynamic Range är det högsta kontrastomfånget i en bild 
(Bloch, 2012), till exempel 0(svart) till 1(vitt). High Dynamic Range innebär att 
det är ett högre kontrastomfång, det vill säga ett spann över 0-1. 

Pass – En 3d rendering kan delas upp i olika grundelement så som till exempel 
ljus, reflektion eller skugga. Det kallas pass och används sedan i compositing.

Flat material – Är i Keyshot ett material som inte blir påverkat av ljus utan ytan 
med materialet på blir platt i den färgen man valt. Används oftast för att 
producera masker. 

Subdivision – Är en teknik för att höja upplösningen på geometrin. Det vill säga 
dela till exempel polygonerna till fler för att jämna ut eller lägga till 
detalj(Autodesk, 2011). Det kan göras både destruktivt och odestruktivt. 

GI – Global Illumination är ett samlingsord inom datorgrafik för algoritmer för att
skapa studsande ljus(Dobbins, 2012).

Bump Mapping – Är en teknik inom 3d för att simulera till exempel en ojämn yta 
med hjälp av en textur utan att ändra eller lägga till mer geometri på en platt 
yta(Kilgard, 2000).

Artefakt – Oönskat resultat och fel digitalt som kan bero på till exempel 
kompression och renderingsinställningar.

Anti-aliasing – Är en renderingsteknik för kantutjämning inom bildbehandling.

Dome Light – Är en kupolformad lampa som man kan använda för att ljussätta i 
3d med. Den täcker hela scenen och oftast projicerar man på en HDR textur som 
ska agera miljö runt sin 3d-scen.

Roto – Är en teknik för att manuellt skapa en mask i compositing genom att 
klicka ut punkter i 2d.
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3 Metod

Här kommer jag att gå igenom och beskriva de olika arbetsmetoderna jag valt att 
gå igenom. För att testa ut de olika arbetsmetoderna har jag valt att använda 
samma 3d modell, ljus och kamera för varje metod. Det innebär att jag kommer 
kunna redogöra för en rättvis analys och jämförelse av arbetsmetoderna.

3.1 Modellunderlag
I de flesta fall av produktbildsproduktion finns det redan en produkt att göra en 
bild av. Det innebär att det oftast finns en färdig CAD modell man kan använda sig
av.  I vissa fall behöver CAD modellen inte vara den slutgiltiga när man jobbar 
med den. Något som betyder att man kan behöva uppdatera modellen under 
projektets gång ifall kunden valt att ändra på sin produkt.

I denna rapporten har jag inte använt mig av en CAD modell, utan av en modell 
jag fick modellera själv i början av min examensperiod. Den är modellerad utifrån
en fysisk referens med rätt mått i Autodesk Maya.

3.2 Ljussättning
Det finns olika sätt att ljussätta på. I de flesta 3d paket såsom Maya kan man 
placera ut lampor i 3d rymd för att bestämma var ljuset kommer ifrån. Beroende 
på vilken renderare man använder sig av finns en rad olika inställningar för att 
ställa in hur ljuset ska bete sig.

Ett annat sätt att ljussätta på är med en IBL(Image based lighting). Det görs 
genom att en HDR bild projiceras på en sfärisk miljö där pixelinformationen i 
bilden avgör vilket ljus som kastas på objektet man har för avsikt att rendera i sin
3d scen(Debevec, 2002). 

För att kunna göra en rättvis bedömning av produktionssätten valde jag att 
endast ljussätta med hjälp av en IBL i båda metoderna, eftersom man inte kan 
använda sig av 3dlampor i Keyshot. 

Det finns olika sätt att skapa en HDRI på. Man kan göra den direkt i Photoshop 
men då måste man ta in den i ett 3d program för att rendera och se hur ljuset 
faller på produkten. Jag valde att göra den i Hdr light Studio. I Hdr Light Studio 
tar man in sitt 3d objekt och kamera, för att sen måla upp ljuset och se 
förändringarna i realtid väldigt snabbt. Det går att enkelt välja en ljuskälla för att 
sedan markera på objektet var man vill att ljuset ska träffa. Ett väldigt kreativt, 
snabbt och enkelt sätt att bygga upp ljus och reflektion på. När man sen är nöjd 
med sin ljussättning kan man spara ut HDRI:n och använda som IBL i sitt 3d 
program. Alternativt om man har tillgång till en realtids renderare i sitt 3d 
program så kan man snabbt se sin scen uppdateras i realtid med rätt ljus och 
materialinställningar. Det tar dock längre tid för att se en tydlig bild där än i Hdr 
light studio, där man ser resultat direkt och utan brus.
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3.3 Den enkla metoden
Det som jag valt att kalla den enkla metoden för rendering av produktbilder är 
ett relativt nytt sätt att rendera på. Det har länge funnits ett behov för bland 
annat ingenjörer, designers och formgivare att ta sina idéer och produkter från 
3d ritningar till realistiska och säljande bilder som kunden lättare kan förstå. 
Men det är skillnad på ingenjörer och 3d grafiker. Ingenjörer och designers har 
ofta inte den kompetensen inom 3d som krävs för att göra visuellt tilltalande 
produktbilder. Det har länge varit för svårt för den oinsatta att använda sig av 3d, 
eftersom programmen är så komplexa och stora. Inlärningskurvan är lång innan 
man kan producera något bra. Därför kom Hypershot som nu heter Keyshot att 
bli så stort. Det är ett renderings program som är skapat med syfte att vara enkelt
att använda utan att behöva tappa kvalité(Lee Jo, 2012). Luxions Keyshot är 
baserat på fysiskt korrekt ljus och material som den renderar i realtid(Ibid.). 
Renderingen tas sedan in i det lagerbaserade Photoshop för att färdigställa det 
sista. Nedan följer en nogrannare beskrivning av hela arbetsprocessen.

Jag importerade in en färdig modell på
en rengöringsflaska jag gjort tidigare.
Det visade sig att geometrin var för
lågupplöst, det blev dålig skuggning i
de områdena där det var lågupplöst.
Det löste jag genom att ta in modellen i
Maya och öka antalet Subdivisions på
geometrin innan jag exporterade ut
den till Keyshot igen. 

Eftersom jag exporterade i Fbx format
kunde jag i Keyshot välja den
förinställda kameran från Maya.
Keyshot läser inte in mer än kamerans
position och riktning, så jag fick ställa in inställningarna för kameran i Keyshot 
igen. Det är inte samma inställningar som i Maya, så jag fick justera det för hand 
så likt jag kunde. Jag laddade även in HDR bilden i Environment för att ha något 
att ställa materialen mot.

Det finns ett stort bibliotek med förinställda material att använda sig av i 
Keyshot. Jag letade upp ett blankt och ett matt plastmaterial och justerade 
Diffuse och Specular så att det matchade flaskan. På materialet för etiketten fick 
jag lägga till texturen i Diffuse, och på materialet till korken fick jag lägga till en 
bump map för mönstret på korken. Jag gjorde 3 versioner av flaskan i Keyshot för
att jag skulle kunna rendera ut den på olika renderingslager med olika 
egenskaper för att underlätta i efterbearbetningen senare. Det första 
renderingslagret hade materialegenskaperna som beskrevs ovan. Det andra 
lagret tilldelade jag ett svart material på alla delar med reflektion på, med samma
specular och roughness inställningar som i det första lagret. Just eftersom det ska
gå att styra hur mycket reflektion man vill ha i efterhand utan att rendera om 
hela bilden igen. Det tredje lagret blev ett lager för maskning. Varje objekt 
tilldelades ett eget Flat material med antingen 100% rött, eller 100% grönt eller 
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100% blått för att det ska bli tekniskt rätt anti-aliasing mellan objekten och 
underlätta maskningen i Photoshop senare. Alla 3 lager renderades med höga 
inställningar i 32bit i 3500x3500px med Global Illumination och skuggor på 10 
minuter.

Det blev inte så mycket retousch på bilden
eftersom det bara är 3 delar i enkla former
och material. All retouch gjordes i
Photoshop, det som behövdes göras var att
färgställa alla delar seperat. Det behövdes
mer reflektion och det vita behövde bli
vitare. Skuggan förminskades genom att
måla en mask för den. Det behövdes mer
highlights som förtydligade vissa former och
de målades dit i Photoshop eftersom det inte
gick att få ut seperat ur Keyshot. Jag fick
även retouchera bort lite skuggor och 
artefakter runt etiketten. Det färdiga
resultatet med denna metod kan ses på
bilden till höger.

3.4 Den avancerade metoden
Det som jag valt att kalla den avancerade
metoden är det mer klassiska sättet som en
3d artist känner igen. En metod där man
behöver veta mer om 3d för att ens kunna
producera något. Det vill säga med ett
komplett 3d paket såsom Maya, kombinerat
med en renderare som Vray, för att
kompositeras i det nodbaserade Nuke och
finjusteras i Photoshop. Nedan följer en
nogrannare beskrivning av hela
arbetsprocessen.

Jag importerade in flaskan, och lade till en så
kallad Vray Subdivision Attribute på varje
objekt där jag ställde in hur mycket objekten
skulle Subdiveras vid rendering. Jag lade till
ett Plane som mark eftersom jag ville att det skulle finnas en yta som kastade GI, 
men jag bockade av så att den inte skulle synas i reflektioner.

Jag ställde in Vray att jobba i Gamma 2,2, satte igång GI:n och justerade 
inställningarna så att de passade för mitt ändamål. För att sätta upp ljuset så 
skapade jag en DomeLight och tilldelade den samma HDRI som jag använt i 
föregående metod. Alla 3 delar fick varsit Vray material som jag ställde in efter 
egen förmåga så fysiskt korrekt jag kunde. Även här lade jag till samma textur i 
Diffuse för etiketten och samma Bump-map för korken som i tidigare metod. 
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HDRI:n och alla materials kvalitetsinställningar justerades individuellt för att få 
ner renderingstiden utan att försämra kvaliten. Jag använde mig av 
VraySampleRate passet som hjälp för att analysera och ställa in mina sample 
inställningar rätt(Chaos Group, 2015). För att få maximal kontroll i 
efterbearbetningen av bilden valde jag att ta ut en del lämpliga pass. Passen jag 
valde att rendera ut, som är relevanta och underlättar arbetet ifall till exempel en 
kund vill ändra på något är:

• Beauty – Det grundliga passet med huvudrenderingen i.
• Total Light – Ett pass med huvudrenderingen i, utan reflektion för att 

kunna seperera reflektioner från resten.
• Reflect – Ett pass med endast reflektion i, som man adderar ovanpå Total 

Light för att kunna styra hur mycket reflektion man vill ha. 
• Material ID – Man ger objekten varsit ID och passet renderar ut dom på 

varsin färgkanal. För att underlätta maskningen i efterbearbetningen.
• Ambient Occlusion – För att få ut skuggor som kan hjälpa definiera former

på produkten och användas som skugga under produkten.
• SampleRate – För att kunna analysera kvaliten på samples.

Detta är pass jag inte valde att lägga till i detta fallet, men som definitivt hade 
varit relevanta under andra förutsättningar.

• Diffuse – Ett pass för att bara få ut färgen utan
ljus, Gi, skuggor och reflektioner.

• RawGi – Ett pass med endast Gi.
• RawLight – Ett pass med endast direkt ljus.
• Specular - Ett pass med specular, det är inte

alltid man använder ljus som avger specular,
men om man gör det så behöver man detta pass.

• Refract – Ifall man renderar objekt med
refraktion.

• SSS – Ifall man renderar objekt som kräver Sub
Surface Scattering.

• UV – Ett pass för att få ut uvkordinater för
efterbearbetning, om man till exempel vill byta
ut etiketten i efterhand.

• Point position & Normal – 2 pass man kan
använda för att kunna lägga till ljus och
highlights i efterbearbetningen utan att behöva
rendera om.

Efter att ha renderat ut alla pass och lagt ihop dom i
kompositionen så behövde jag tydligare highlights på
vissa detaljer. Därför gjorde jag ett nytt Render layer i
Maya, med ett reflektivt svart material på alla objekt.
Jag tog bort IBL ljuset och skapade bara en stor lampa
ovanifrån som ljus. För att få ut ett seperat mer
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skräddarsytt reflektionspass jag kunde addera på kompositionen för att få ut den
extra highlighten som behövdes.

Allt renderades ut i en 32 bits EXR, i 3500x3500 pixlar på 25 minuter. Alla pass 
sammanställdes i Nuke där jag lade till den reflektionen som behövdes och 
färgställde alla delar seperat. Skuggan på marken från Ambient Occlusion passet 
maskades fram med en Roto. Det som behövde retoucheras bort runt etiketten 
clonades snabbt bort i Photoshop. Den typen av arbete går många gånger 
snabbare i Photoshop än i Nuke om det bara rör sig om smådetaljer.

3.5 Metodkritik
Det finns såklart fler olika sätt att göra produktbilder på, speciellt andra 
programvaror att använda sig av. Hade jag i den avancerade metoden valt att 
rendera i Mental Ray hade inställningarna skiljt sig åt men i det stora hela är 
principen densamma, det gäller även för vilket 3d paket man använder sig av.

Jag valde att använda mig av en flaska för att det är ett enkelt objekt, men man 
kunde valt att använda sig av ett mer avancerat objekt för att ställa metoderna 
mer på prov mot varandra.
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4 Resultat

De båda arbetssätten resulterade i 2 produktbilder i likvärdig kvalité, 
producerade på 2 olika sätt. De är båda renderade i 3500 pixlar i 32 bit, med 
samma ljussättning. En jämförelse mellan dem finns nedan.
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Det som skiljer dem åt är inte direkt slutresultatet i bild, utan möjligheterna som 
finns med de olika arbetssätten bakom dem. Kunden ska ha möjlighet att under 
produktionen kunna komma med synpunkter och förändringar. Därför är det bra 
om man kan jobba på ett smart sätt där förändringar inte innebär så mycket 
extra arbete. Det är både för kunden och artistens bästa, eftersom en ändring i 
produktionen inte behöver innebära att man har mer tid eller högre budget. 
Därför har jag valt att utgå ifrån att kunden kan komma att vilja ändra till 
exempel kameravinkel, byta ut modellen eller byta färg eller hela etiketten till 
och med.

4.1 Den enkla metoden
Med den här metoden går det väldigt snabbt att sätta upp 3d scenen med rätt 
material och miljö, men skulle jag behöva byta ut modellen mot en uppdaterad 
modell då kan det bli en del jobb. Eftersom jag hade fått lägga på rätt material 
igen, både huvudmaterialet och för de manuellt skapade passen såsom matte och
reflektionspasset. När jag renderat ut det igen hade jag fått göra om all retouch 
igen eftersom Photoshop är lagerbaserat. Det innebär att alla lager och 
maskningar måste bytas ut manuellt, något som tar ungefär lika lång tid som att 
göra om det helt från början. Ifall kunden vill byta kameravinkel skulle man 
behöva rendera om scenen igen, all retouch och utbytning av masker skulle 
behöva göras om även här. 

Vill kunden göra flaskan i fler färger eller byta färg så går det att göra i Photoshop
utan att rendera om ifall flaskan renderats ut i 50% grå. Ifall kunden vill byta 
etikett behöver man rendera om hela bilden men nödvändigtvis inte göra om 
retouchen utan bara byta ut huvudrenderingen i sin komposition. Det kan hända 
att man skulle behöva lägga till lite extra highlights för att bilden ska få mer sting,
något som är enkelt fixat i Photoshop om man har bra masker. Att tillägga är att 
Photoshop inte stödjer 32 bit fullt ut, många funktioner och verktyg går inte att 
använda i 32 bit vilket innebär att man kommer behöva gå ner till 16 bit när man 
jobbar.

För att kunna utföra arbetet med den här metoden behöver man licenser för 2 
programvaror, en totalsumma på 22 878 kr exkl. moms.

Prislista:
Luxion Keyshot 4: 16 997 kr  (Creative Tools, 2015)
Adobe Photoshop CS6: 5 881 kr (Adobe, 2015)

14



4.2 Den avancerade metoden
Med den här metoden tar det lite längre tid att sätta upp 3d scenen med rätt 
material och inställningar eftersom det finns så mycket mer man behöver ställa 
in. Vilket innebär att man även har mer kontroll och kan lösa till exempel 
problem med modellen direkt i Maya. Om man under produktionen behöver byta 
modell går det relativt lätt, eftersom man många gånger kan få CAD modeller där 
material redan är tilldelade rätt objekt så går det snabbt att ersätta CAD 
materialen med Vray materialen igen. Man behöver ställa in så att alla delar får 
rätt objekt ID igen för att maskerna ska bli rätt. Har man Render layers kan man 
behöva lägga till den nya modellen i rätt lager. Eftersom Nuke är nodbaserat och 
man kan rendera ut en multi-channel EXR från Maya räcker det att man 
uppdaterar sökvägen i Nuke så är all efterbearbetning klar sen, utan att man 
förlorat något arbete.

Om kunden vill att man ändrar kameravinkel är det bara att rendera om i Maya 
och uppdatera sökvägen i Nuke så är det klart. Har man använt Rotos i Nuke kan 
man behöva flytta dem för att det ska passa den nya kameravinkeln men annars 
är det inte så mycket mer jobb. Om kunden vill ha flera kameravinklar är det 
enkelt att animera kameran till olika vinklar på till exempel frame 1, 2, 3 och 4. 
Då kan man även köra HDRI:n för miljön i en Sequence så att den bytar ut till rätt 
HDRI på frame 1, 2, 3 och 4. Då kan man enkelt batcha ut alla kameravinklar på 
en och samma gång, använda samma Nukescript så kommer alla vinklar 
efterbearbetas på samma sätt med samma inställningar utan extra jobb.

Behöver man ändra färg eller göra versioner med andra färger av produkten är 
det enkelt att ändra i Nuke om man renderat i 50% grått. Nuke hanterar 32bits 
väldigt bra vilket innebär att det går att ändra färg med enkla medel utan att 
förlora kvalité. Vill kunden att man till exempel byter etikett med så går det att 
byta ut texturen i Nuke med hjälp av UV passet utan att behöva rendera om i 
Maya. 

Om man sent i produktionen behöver lägga till highlights eller lägga till ljus går 
det att göra med hjälp av Relight i Nuke. Man använder sig av Normal passet, 
ställer in vilket material man vill använda och lägger till en ljuskälla i Nuke. Då 
kan man ljussätta och addera på i efterhand utan att rendera om 3Dn från Maya.

För att kunna utföra arbetet med den här metoden behöver man licenser för 4 
programvaror, en totalsumma på 116 040 kr exklusive moms.

Prislista:
Autodesk Maya 2016: 39 779 kr kr (Creative Tools, 2015)
ChaosGroup Vray 3.0: 7 813 kr (Creative Tools, 2015)
The Foundry Nuke 8: 62 564 kr (The Foundry, 2015)
Adobe Photoshop CS6: 5 881 kr (Adobe, 2015)
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5 Diskussion

Det går inte att säga vilken arbetsmetod som är den bästa, eftersom det beror på 
i vilken situation man befinner sig i. Den enkla arbetsmetoden är självklart den 
lättaste. Det är inte lika stor risk att något blir fel eftersom det inte finns lika 
mycket som kan gå fel. Däremot om det skulle bli fel så kan det vara svårare att 
lösa eftersom man är mer begränsad där. Lösningarna blir oftast fullösningar och
många gånger i Photoshop eftersom man kanske inte kan lösa det i Keyshot. 
Problemet jag fick med modellen, att det blev dålig skuggning, hade varit svår att 
lösa i Keyshot. Det tar för lång tid att testa sig fram genom att prova lösa det med 
en kombination av olika material som inte reagerar lika mycket på skuggningen, 
för att sen rendera ut i olika varianter och lägga ihop i Photoshop för att lösa det 
sista där. Hade jag inte haft tillgång till Maya hade jag behövt gå tillbaka till 
kunden och be om en ny mer högupplöst modell, något som också tar lång tid. 

Det finns ett plus med att jobba med ett komplett 3d paket eftersom det mesta 
går att lösa där redan i 3d stadiet. Problemlösningen i den avancerade metoden 
är oftare en possitiv lärdom, eftersom man lär sig hur man ska göra i 
fortsättningen för att förhindra att problemet uppstår. Med få verktyg som i den 
enkla metoden blir det oftast att man hittar en ”work-around” istället för att lösa 
den ursprungliga orsaken till problemet. Värdet av en smartare pipeline är 
betydligt högre än lärdomen man får av alla Photoshoptrick man lärt sig.

Jag har kommit fram till att om man inte har så mycket 3d erfarenhet, eller om 
man jobbar ensam på mindre projekt så är det absolut mest fördelaktigt att börja
med den enklare metoden. Den är betydligt billigare, det är inte alltid man på en 
liten studio eller som egenföretagare har resurserna för att kunna investera i alla 
licenser till den avancerade metoden. Om man jobbar själv på mindre projekt så 
är den enkla metoden med Keyshot att föredra. Det är en snabb och enkel, 
prisvärd metod där det går att producera något lika bra som med den avancerade
metoden. Jobbar man själv har man bättre kontroll över alla steg i produktionen 
därför är det lättare att gå tillbaka steg för att göra ändringar och fixa saker i 
efterhand om det behövs än om man är flera personer inblandade.

Jobbar man i en större produktion eller har resurserna som krävs för att jobba 
med den mer avancerade metoden är den självklart att föredra. Ju mer man 
jobbar med den desto mer strömlinjeformad blir den. Vad man än ska göra för 
typ av produktbilder så kommer man säkerligen göra fler av samma variant. 
Därför är det bra att kunna sätta ihop ett skräddarsytt arbetssätt som passar just 
den typen av produktion man jobbar med.
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6 Slutsatser

Efter min tid hos Digifex och av de erfarenheterna jag fått ta del av där har jag 
kommit fram till att en bra pipeline är en som kan utvecklas och en som innebär 
att man gör det enkelt för sig själv. Den enkla metoden jag tagit upp är enkel, men
den är mest enkel att förstå sig på. Det kan bli mycket att hålla koll på ifall man 
måste ta steg tillbaka i produktionen och har hunnit bygga upp ett komplext 
Photoshop dokument, vill man då gå in och byta ut alla maskerna och uppdatera 
alla lager man använt sig av är den inte så enkel längre. Jag skulle föredragit en 
avancerad metod med ett enkelt strukturerat arbetssätt. 

Därför tror jag på att jobba med ett nodbaserat bildredigeringsprogram. Med det 
kan man bygga upp specifika nodträd för olika typer av produktbilder, beroende 
på vilka pass eller renderingslager man behöver och hur man valt att lägga upp 
alla sina masker. Jag tror man kommer att införa mer nodbaserade 
bildredigeringsprogram, att använda sig av lager känns ineffektivt och 
begränsande. Problemet med nodbaserat är att det är svårare att lära sig än 
lagerbaserat. Därför kommer det säkert inte att ersätta lagerbaserade 
bildredigeringsprogram för fotografer, där behovet heller inte känns lika stort. 
Men jag tror det nodbaserade kommer bli betydligt större för speciellt 3d-
stillbilder men även för att till exempel skapa texturunderlag till sin 3d. 

Som en naturlig process i att fler kommer använda nodbaserade 
bildredgeringsprogram kommer de även utvecklas för att bli enklare att förstå 
och jobba med. I dagsläget lönar det sig inte att använda sig av det nodbaserade 
arbetssättet ifall 3D:n produceras med Keyshot. Då krävs det att man har ett 3d 
paket som Maya som kan rendera ut Multichannel EXR:er, Renderlayers och 
relevanta Pass. Det jag tror kommer hända framöver är att enkla externa 
realtidsrenderare som Keyshot kommer utvecklas och bli större. Man kommer 
troligtvis inte behöva köpa ett helt 3dpaket om man bara behöver rendera 
produktbilder och inte bryr sig om animering och simulationer till exempel. Vi är 
inte där riktigt ännu,  men inom de närmsta åren kommer det troligtvis se ut så.
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