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Abstrakt  

Detta arbete visar processen och olika element som kan användas eller krävs för att skapa 

en trovärdig fantasymiljö. Genom att läsa, samla in och sammanfatta information om 

miljöer, växter, tekniska processer, färger, ljus och form från litteratur, internet och egna 

erfarenheter har vi skapat en slags guide över hur man kan skapa en trovärdig miljö. 

 

Växter kan inte ha för enformig placering i miljön utan måste placeras enligt slumpmässig 

naturligt kaos. De 3D-modeller som miljön innefattar måste ha vissa attribut så som smuts, 

damm, röta, brister, rivor och sprickor. Inget är kliniskt rent i naturen. Något som man 

oftast inte tänker på, är att det nästan inte finns kanter i naturen som är helt skarpa och 

vassa, därför bör man tänka på att runda de flesta kanterna på sina modeller. Färg, ljus, 

textur och skuggor är något man kan använda sig av för att förmedla känslor på ett effektivt 

sätt. Ett exempel på hur man kan förmedla en viss känsla, är att placera en ljuskälla på ett 

sätt där man lyser upp ett objekt underifrån, detta kommer skapa en känsla av onaturlighet 

och mystisk. 

 

 

Nyckelord: Miljö, Trovärdig, Realistisk, Fantasy, Design, Koncept, 3D 

Abstract 

What we have done is almost like a big guide on how to create a believable fantasy 

environment. The study contains different processes and the various elements that can be 

used or is required to create a believable fantasy setting. By reading, collecting and 

summarizing information about habitats, plants, technical processes, color, light from 

literature, the internet and personal experiences. 

 

 Plants cannot have too monotonous placement in the environment, but must be placed like 

in the nature, in a kind of random natural chaotic way. The 3D models that will be included 

in the environment must have certain natural attributes such as dirt, dust, decay, gaps, 

cracks and tears because nothing in nature is clinically clean. Something one might not 

think of, is that there are almost no sharp edges in nature, so you should bear in mind that 

you need to bevel most of the edges of your objects. Color, light, texture and shadows is 

something you can use to evoke emotions in a very efficient manner. E.g. If you place a 

light in a way which illuminates an object from the bottom up it will feel a bit unnatural 

and mysterious, or if you change the color of the light in the environment such as blue, it's 

going to evoke a feeling of coldness and gloominess. 

 

 

Keywords: Environment, Realistic, Fantasy, Design, believable, credible, concept, 3D 
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Den här uppsatsen är skriven av studenter från en medie teknisk utblidning. Då flertalet av de 

ord man stöter på under den utbildningen är på engelska har vi valt att för enkelhetens skull 

använda oss av en hel del engelska ord i den här uppsatsen. Uppstår oklarheter i vad orden 

betyder finns det en ordlista senare i dokumentet. 

1. Inledning 
En realistisk och trovärdig fantasymiljö är något man inte ens skulle tänka sig existerade. Vårt 

mål med det här projektet är att skapa en 3D- miljö som de flesta människor kan uppleva  

trovärdig och känna sig trygga med. En miljö som man till en viss grad kan relatera till och 

som ska väcka känslan av att platsen skulle kunna existera någonstans nära oss. Vi måste 

därför ha i åtanke att eventuella varelser kan ha påverkat miljöns utseende på olika sätt, 

oavsett om det är djur, insekter eller människor. 

Vilken typ av element behöver man implementera för att uppnå vårt mål med  miljön? Det 

huvudsakliga som vi kommer att fokusera på är hur växter och djur är placerade i en verklig 

miljö.Vissa växter frodas bara i specifika områden, till exempel en kaktus som du normalt 

hittar i en öken är inte lämpliga för en djungel miljö. Genom att placera växter och andra 

föremål i rätt miljö, kommer man skapa en grad av trovärdighet för åskådaren då de kan 

relatera till det dom sett på jorden. Det finns många små realistiska element som man kan 

tillämpa för en fantasymiljö, och när de kombineras, skapar man en större känsla av 

trovärdighet. Eftersom det är en fantasymiljö vi vill skapa, behöver vi ta reda på fantasyns 

historiska och moderna användingsområden i böcker, spel och film. Hur kom den moderna 

genren fantasy till och vad är den idag? Det är något som vi behöver veta mer om för att 

kunna tillämpa elementen av fantasy på ett  trovärdigt sätt. 

  

 

Problemområde 

2. Bakgrund 

Vad är en miljö, och vad är fantasy? Skapar man en miljö vill man att åskådaren skall uppleva 

denna som trovärdig. Med trovärdig menas att åskådaren skall känna sig trygg med  miljön 
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och uppleva denna som realistisk även om den är orealistisk gentemot den verkliga världen. 

Att göra det kan vara svårt, man behöver ta reda på hur en miljö är uppbyggd och vad det är 

som får oss människor att trivas med en miljö. För att ta reda på vad som egentligen platsar i 

fantasy genren behöver man ta reda på vad fantasy faktiskt är. Har vi ett medie, till exempel 

film eller spel i fantasy genren påminner ofta världen om den verkliga medeltiden. Hur 

kommer det sig och varför upplever vi det som fantasy när det egentligen är realistiskt och 

inte påhittat. Det gäller sjävlklart bara till en viss grad. Börjar man blanda in drakar, jättar 

eller andra sagoväsen i historian blir det hela betydligt mer fantasy än realistiskt. 

Enligt Flemming, (1999) använder sig Moderna spel ofta av genvägar för att skapa ett 

naturligt intryck. En typisk genväg är när man har en helt plan yta som mark, man har en 

textur på som skapar intrycket av att det på avstånd ser ut som att marken är täckt med gräs. 

Men när man zoomar in ser man att det bara är en textur. Vi vill skapa en naturlig 3D miljö 

som känns trovärdig och realistisk även fast det är en fantasymiljö. Det bästa sättet att göra 

det på är att ha massvis med detaljer. Man kan nästan säga att man skall skapa kaos. För även 

om den verkliga naturen upplevs som fin och välorganiserad är den verkligen inte det. Det är 

kaos överallt runt omkring oss, löv, gräs, kvistar och grenar ligger på marken, vissa saker har 

börjat förmultna som en bieffekt av moder naturs eko system. Vill man skapa en trovärdig 3D 

miljö måste man i stort sätt se dig själv som moder natur och ‖tänka‖ på samma sätt som 

moder natur. Missar du detaljerna finns det en stor risk att din värld inte blir så realistisk eller 

trovärdig som du önskat, oavsett om det är en fantasymiljö eller inte.(Flemming, 1999)  

2.1 Frågeställning 

Vilka element i en fantasymiljö krävs för att få mottagaren att uppleva miljön som trovärdig 

och realistisk? 

2.2 Syfte 

Denna undersökning ämnar till att bredda grafikers kunskap om vad som gör en miljö 

realistisk och trovärdig. För att en fantasymiljö inte ska spåra iväg allt för mycket och kännas 

overklig krävs det att åskådaren ska kunna relatera till miljön. Däför syftar denna 

undersökning till att förstå kopplingen i hur element från vår egna jord kan implementeras i en 

fantasymiljö för ge ett trovärdigt intryck. Denna undersökning syftar också till att skapa en 

större förståelse för olika sorters verktyg och tekniska processer inom 3D Modellering. För att 

skapa en fantasymiljö måste man först veta vad fantasy faktiskt är för något och därför syftar 
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denna undersökning till att ge en större inblick i genren fantasy, dess innebörd, historia och 

uppbyggnad. 

Undersökningen syftar också till att skapa en större förståelse för hur skuggor, ljus och färger 

kan användas till att skapa/förstärka känslor i en miljö. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Miljödesign 

Innan man påbörjar arbetet med att skapa en trovärdig naturlig miljö är det bra att ta reda på 

vad en miljö faktiskt är. Vad är det som definerar en miljö? Demervall, (2009) skriver att för 

oss människor är det jorden som är vår miljö, där vi människor bor, arbetar och lever. Miljö är 

allt som finns omkring oss, både i naturen men också i samhället. Luften, vattnet, marken, 

husen, våra jobb och skolor är alla delar av vår miljö. Man kan dela upp begreppet miljö i 

yttre och inre miljöer. Yttre miljöer är allt som finns utomhus, exempel är skogsmiljö och 

stadsmiljö. Inre miljöer är det som finns inomhus, som arbetsmiljö och bostadsmiljö. Det 

finns flera faktorer som påverkar miljön omkring oss. Demervall, 2009 pekar på att 

evulotionen är naturens egna sätt att ändra på miljön, sen finns också klimatet som har en 

enorm påverkan på miljöns utseende. Det är enkelt att förstå, det är självklart att det är 

skillnad på en varm öken och hur miljön är där gentimot hur det är i en karg och fuktig 

bergsmiljö. Klimatet ändrar inte bara utseendet på miljön utan också den biologiska mångfald 

som finns i miljön. Vissa arter klarar bara av ett visst klimat därav är det ofta stora skillnader i 

den biologiska mångfalden mellan olika miljöer. (Demervall. 2009) 

”The amount of rainfall determines the density of foliage. A rain forest is dense with greenery 

because there is tremendous rainfall and the moisture is trapped by the tree canopy. On the 

other hand, a desert has very little rainfall and no trees to trap the moisture, so it’s barren, 

with little to no foliage. You should always use rainfall to determine the amount of plants and 

ground cover you’ll see in the environment.”  

Flemming, Bill (2013-02-25)  

3.2 10 principer 

Bill Flemming, (1999) tar upp 10 stycken enkla principer som man kan tillämpa vid skapandet 
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av en fotorealistisk miljö. Vi uppleves dessa som mycket relevanta inför vår produktion. De 

10 principerna ser ungefär ut såhär: 

3.2.1 Believability 

Något av det viktigaste när man skapar en realistisk miljö är trovärdigheten. Åskådaren  måste 

känna igen saker då det leder till att världen upplevs mer realistisk. Konceptet är enkelt, det 

handlar om att det ska finnas detaljer i din scen som höjer den känsla man vill förmedla. Till 

exempel kan det vara bra att ha ett ‖ankarobjekt‖, speciellt om vissa delar av världen känns 

orealistisk. Ett ankarobjekt kan t.ex. vara en mask som visar trovärdigheten i att en värld är i 

miniatyr. Om masken då är i realistisk storlek får det åskådaren att känna sig hemma med en 

miljö som egentligen är för liten för att den skall vara realistisk. Det sker eftersom blicken i 

första hand fokuserar på masken och inte på omgivningarna. (Flemming, 1999) 

3.2.2 Clutter and Chaos 

Man kan inte få en trovärdig känsla om man inte lyckas förmedla känslan av kaos. Med kaos 

menar man inte att allt är oorganiserat, däremot innebär det att objekten och detaljerna i 

miljön skall vara unika. Det är trots allt det mest verklighetstrogna i natursammanhang. 

Clutter är alla små objekt på marken likt klöver, gräs blommor osv.  När vi skapar vår miljö 

måste vi försöka tänka ‖utanför lådan‖ och bara låta fantasin flöda i det vi skapar. (Flemming, 

1999) 

3.2.3 Dirt, dust, and rot 

Dessa tre är mycket viktiga aspekter när det kommer till ett objekts utseende på ytan. Man 

brukar sammafatta dessa som ‖aging‖ alltså åldrande. Det är få ytor i verkligheten som är 

rena, kollar man ut genom fönstret ser man att nästan allt har ett lager smuts, jord eller 

liknande. Gräsståna har börjat få bruna kanter och löven på marken har börjat ruttna. Vill man 

skapa en realistisk miljö är det viktigt att ha det i åtanke. Misslyckas man med att förmedla 

känslan av åldrande kommer miljön inte att se realistisk ut. Om vi tar en fält med blommor 

som exempel, behöver vissa av dessa blommor vara vissna eller nära att dö. Om alla blommor 

vara perfekta skulle fältet inte se realistiskt ut. Likadant är det med gräs, man vill gärna att det 

täcker stora ytor, men om det täcker helt så ser det för perfekt ut och blir inte realistiskt. Sen 

påverkas åldrandet självklart av vilken årstid och vilket klimat det är, det måste man också ha 

i åtanke. (Flemming, 1999) 
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3.2.4 Flaws, tears, and cracks 

Det finns inget som får ett objekt att se mer orealistiskt ut än en felfri yta, särskilt när det 

handlar om naturliga objekt. Det finns ingen perfektion i naturen, allt har småfel eller 

avikelser från perfektion. Många av dessa ‖flaws‖ är små, som porer på ett löv eller fibrer i 

träd. Sen finns det mer tydliga flaws som sprickor eller revor. Oavsett hur perfekt något kan 

verka finns det alltid någon flaw. När man skall applicera flaws, tears and cracks på ett objekt 

är det mycket man måste tänka på. 

Vad är det för objekt? 

Typen av objekt avgör vilken form av åldrande som du kan applicera, löv eller träd är enkla, 

eftersom det är organiska material som kan ruttna och förmultna. Har man till exempel en sten 

kan inte den förmultna på samma sätt. Här får man istället tänka på hur stenen kan spricka 

eller falla sönder. Man kan applicera mossa eller svamp på stenen får att förmedla åldrande 

känslan men då handlar det mer om ‖dirt, dust, and rot‖. När man vet vilket objekt man har 

behöver man tänka på vilken miljö man försöka skapa. 

Vad är det för miljö? 

För att man lättare skall kunna avgöra hur objekt i en miljö skall se ut och i vilken mån de 

antingen ruttnar, förfaller, förmultnar eller spricker måste man vara medveten om till vilken 

typ av miljö man skapar objektet. Utseendet skiljer sig mycket från t.ex. en sten i en regnig 

skogsmiljö till en sten i torr öken miljö.  

Vart befinner sig objektet? 

Självklart förändras förhållandet mellan ett objekt och miljön beroende på vart objektet 

befinner sig. Om vi har en stock som ligger i en flod eller i närheten kommer denna att vara 

porös och smått förruttnad. Till skillnad från en stock som ligger under en utskjutande 

klippavsats, då denna inte får mycket fukt på sig och istället blir hård och eventuellt lätt 

sprucken. (Flemming, 1999) 

3.2.5 Object material depth 

Ett av de största problemen när man vill skapa realism är att få djup i texturen eller djup i 

miljön. I många spel eller andra 3D miljöer kan t.ex. marken vara helt platt, även om den från 

distans ser ut att vara täckt av gräs ser man direkt när man zoomar in att det inte är fallet, utan 

det i själva verket är ett plane med en bild på. Samma sak är det om man kollar på löv i spel, 

oftast är dessa helt platta och saknar densitet, något som får löven att se orealistiska ut.  
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Ska man skapa en natur miljö som känns realistisk måste man ha detaljer överallt. En mark 

kan inte bara vara ett plane som ser ut som en gräsmatta för det är orealistiskt, det måste ligga 

löv på marken, gräs måste växa, eventuellt några klöverblommor. Något som gör att marken 

ser ‖djup‖ ut. När dessa småväxter kastar skugga på den underliggande marken skapas ännu 

mer djup. Självklart är det inte bara på marken som man behöver skapa djup, buskar, grenar 

och kvistar är andra objekt som kan hjälpa till att ska djup i en naturlig 3D miljö. (Flemming, 

1999) 

3.2.6 Personality and Expectations 

Man kan undra vad personligheter har att göra med miljön. Men miljön påverkas faktiskt inte 

bara av naturkrafter. Miljöns invånare, vare sig det är smådjur, kryp eller människor påverkar 

hur miljön ser ut. Även om man vill skapa en miljö där man inte kommer stöta på någon 

levande varelse måste man ändå ha i åtanke att för att miljön skall verka trovärdig måste det 

ändå verka som att något bor i den. En annan viktig sak att ha i åtanke är åskådarens 

förväntan. Vad folk förväntar sig att se är en viktig del i fotorealism, stereotypen av hur saker 

och ting skall vara påverkar våra hjärnor till att uppleva saker som antingen realistiskt eller 

orealistiskt. Stereotyperna behöver inte hämma din kreativitet, se det istället som riktlinjer att 

följa när du skapar en miljö. (Flemming, 1999) 

3.2.7 Radiosity 

Radiosity beskriver man enklast som ljuset som studsar mellan objekt, reflektion till reflektion 

till reflektion kan man säga. Det är självklart stor skillnad på utomhus radiosity och hur det 

funegrar inomhus. Utomhus är det solen som är ljuskällan och ljuset reflekteras olika 

beroende på vilka objekt det studsar mellan. Inomhus är det oftast färre organiska objekt och 

objekt som vi själva skapat kan ibland reflektera betydligt mer ljus än t.ex. löv eller träd i 

skogen. Ibland när man är utomhus, t.ex. vid vattnet eller i ett snölandskap kan mycket av 

miljön bli upplyst på grund av reflektioner och inte av direkt ljus. Efter att det har regnat ökar 

också radiosityn då objektet reflekterar mer ljus när de är blöta. Dålig ljussättning kommer att 

göra din miljö orealistisk. För att skapa radiosity i en 3D miljö är oftast det lättaste sättet att 

själv placera ut point lights där det saknas ljussättning eller där du tycker att det behövs 

radiosity. (Flemming, 1999) 
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3.2.8 Rounded edges 

Nästan alla objekt i naturen har rundade kanter, logiskt egentligen annars hade man ju kunnat 

skada sig på i stort sett allting. När man jobbar med 3D modeller gör man ofta rundade kanter 

på objekten. Däremot syns det knappt då man gör rundningen så nära kanten man kan. När 

man ska göra naturliga objekt behöver man tänka på att det verkligen skall vara tydliga men 

oregelbundna rundade kanter. Man måste också tänka på att dessa rundade kanter inte är 

skapade av människor eller maskiner, en sten med rundade kanter som uppstått pågrund av 

vind och vatten som nött på stenen kommer inte att se helt rund ut, även om det är mjuka 

kanter måste dessa vara ojämna i höjd och styrka för annars ser det mer orealistiskt ut än 

realistiskt. (Flemming, 1999) 

3.2.9 Surface texture 

Alla objekt i en verklig värld har ‖surface textures‖, blanda inte ihop ‖texture‖ med den 

sortens texture som ofta nämns i 3D industrin. Texture i det här fallet betyder inte färgen på 

objektet utan ytan på objektet, som man kan känna. Om man t.ex. tar ett löv skall det inte ha 

en slät yta, istället skall ytan vara skrovlig och ojämn då det ger ett realistisk intryck. Det är 

viktigt att man skapar porer och fibrer i naturliga objekt för att få dessa att se realistiska ut. 

Principen är densamma oavsett om du skapar löv eller trä. Det finns två saker som man bör 

tänka på och det är följande: 

Man skall alltid applicera surface textures till naturliga objekt. 

Lägga mycket tid på att hindra objektet från att bli enhetligt. (Flemming, 1999) 

3.2.10 Specularity 

Vad är specularity? Det är reflektionen av en ljus källa på ett objekts yta. Det är en ljus prick 

som människans ögon använder för att avgöra ytans blankhet och hårdhet. Det är viktigt att 

applicera specularity för att få objekt att framstå som realistiska. Utan specularity skulle 

objektet framstå som platt och mjukt. Ett perfekt exempel på specularity är den vita pricken 

som ofta reflekteras i ögon, ett annat exempel är reflektionen på en bils motorhuv. Man måste 

tänka på att objekt inte behöver vara ‖levande‖ för att ha en specularity, Stenar är ett exempel, 

även om dessa inte har en blank yta har de istället små kristaller som reflekterar ljus. De enda 

objektet som inte alltid behöver specularity är objekt som människan skapat, t.ex. en tröja. 

Det är viktigt att man förstår miljöförhållandena för att kunna sätta ut bra specularity. 

(Flemming, 1999)  
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4. Fantasy och Artwork 

4.1 Genre, inspiration och vikten av att improvisera 

När man stöter på genren fantasy i spel brukar det oftast användas till ‖role-playing‖ spel som 

låter sina spelare utveckla och uppgradera sina karaktärer på ett högst personligt sätt. De flesta 

fantasyspelen innehåller magi och övernaturliga krafter, fordon som man bara kan drömma 

om och andra fantasifulla uppfinningar. Stoneham, (2010) nämner att världen kan variera, allt 

från rymdäventyr till undervattens världar och medeltida krigsföring. Enligt Stoneham har de 

flesta fantasyspelen har något gemensamt, nämligen ―quests‖ alltså uppdrag som spelaren 

skall lösa. Ofta ställs spelaren mot onda krafter där målet blir att förgöra t.ex. draken eller den 

onskefulla trollkarlen. Tar man sig an uppgiften att skapa en fantasyvärld bör man börja från 

början. Alltså med att skissa, för att få inspiration till sina bilder och för att lättare förstå hur 

världen bör vara uppbygd kan det vara smart att ta tillvara på naturen man har omkring sig. 

(Stoneham, 2010) 

För att utveckla sina skisskunskaper och bli bättre på att teckna koncept art är det viktigt att 

man förstår vikten i att hitta inspiration. Du kan göra det genom att utforska naturen, gärna 

med en kamera vilket ger dig möjligheten att dokumentera det du ser. Alternativt att du har 

med dig ett skissblock och ritar av på plats. Du kan leta efter inspiration online, internet är 

trots allt gigantiskt och du kan garanterat hitta bilder som ger inspirationer som passar till 

precis det du vill göra. Att ta inspiration från andra grafikers arbete och undersöka hur de har 

gått tillväga är också att rekomendera, du behöver inte lära dig att skissa eller rita precis som 

dem, din egna grafiska stil är vad som utmärker dig som grafiker. Däremot kan det hjälpa dig 

i rätt riktning och ju mer man lär sig desto bättre blir man. Man kan använda sig av en mängd 

olika refernsbilder för att pussla ihop en scen. Med hjälp av fantasin och små ändringar i ett 

objekts proportioner kan du skapa fantastiska saker. En ljusstake kan bli en fyr eller ett torn 

och fåglar som flyger kan användas som inspiration till skapandet av flygödlor eller andra 

flygande väsen. (Stoneham, 2010) 

Skapa i nuet till följd av ens egen fantasi och saker man tänker på i vardagen kan leda till  

intressant resultat. Oftast är det lättast att göra det om man som grafiker har en djupare 

förståelse för historien och tillgång till de verktyg som krävs. Men metoden handlar mestadels 

om att utforska sin fantasi, försöka hitta inspiration i världen runt dig och sedan ändra denna 
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med tankarna. Som exempel kan man ta att man sitter på en buss eller ett tåg. Försök att lägga 

märke till detaljer, hur ljus reflekteras på objekt och hur det påverkar människors utseende. 

Kolla ut genom rutan och försök att ändra på världen med fantasin. Staden utanför rutan kan 

till exempel ha skog växandes mellan byggnaderna istället för vägar. Det är du som sätter 

gränserna för fantasin. Att jobba med perspektiv kan också hjälpa dig till att skapa fantastiska 

koncept. Om man ställer en kamera på marken kan man med hjälp av stenar och grenar bygga 

upp en liten miljö som ur kamerans perspektiv ser ut som en fullfjädrad fantasi miljö, att 

använda den bilden som inspiration när man skissar är perfekt.(Stoneham, 2010) 

4.2 Skapa storyboard, skissa, doodla och välja fokus 

Stoneham, (2010) tar upp saker som kan vara bra att fokusera på vid skapandet av film eller 

spel och att det alltid är till en stor fördel om man har en historia som kan kittla tankeknölarna 

med. Är man grafiker och läser en utförlig historia leder det ofta till bra idéer för hur man kan 

skissa upp delar av världen eller skapa koncept art. Att använda sig av perspektiv för att bättre 

förmedla känsla är ett tips. Man kan till exempel skissa ur POV (point of view), man kan ta ett 

rymdskepp som exempel. Skissar man ur kaptenens POV kan man få beskrivande bilder över 

hur situationen ombord på skeppet är. Skissar man ur en crewmembers POV kan man få 

beskrivande bilder över hur kaptenen handskas med till exempel attacker mot skeppet eller 

handelsmän vid någon rymd station. Skissar man en mängd bilder baserade på ett storyboard 

kan bilderna i sig själva bli ett grafiskt storyboard. Något man bör tänka på är att det är 

betydligt enklare att skissa upp bilder om man har lite referensbilder eller har kollat upp 

tidigare hur saker kan ha sett ut i en speciell tidsålder eller i en speciell miljö t.ex. havet. 

Kopplar man ihop det skriftliga storyboardet med referensbilderna ökar chanserna för 

skapandet av utomordentliga skisser och koncept bilder. Det är att rekomendera att skapa 

många bilder av samma objekt, i olika vinklar, rotation och ställningar. (Stoneham, 2010) 

Skissning är det bästa sättet att spara idéer, att alltid ha ett litet skissblock till hands är ett 

perfekt sätt att samla på sig idéer och inspiration. Principen är sådan att man börjar med en 

liten idé över något man vill skissa, medans man skissar låter man sedan fantasin flöda och 

pennan förflyttas automatiskt över pappret. Stoneham, (2010) nämner att organiska former är 

alltid en bra utgångspunkt vid enklare skissning eftersom det oftast är runda former. 

Alternativt kan man sitta och skissa medans man kollar på film, delar av din uppmärksamhet 

är då riktad mot filmen och din fantasi kan komma upp med intressanta beståndsdelar till din 
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skiss. När du doodlar eller skissar uppfattar dina ögon i stort sätt allting även om du själv 

oftast inte är medveten om varenda yta eller objekt du ser. Dessa bilder hamnar i hjärnans 

‖flash‖ minne. Doodling är fönstret in i dessa minnen och skissningen är din väg in i den 

världen. Se din penna som en trollstav som magiskt frammanar unika och intressanta bilder. 

Det finns en metod som kallas ‖gesture drawing‖ som låter dig slappna av och låter din hand 

känna vad dina ögon ser. Egentligen kan man säga att ‖gesture drawing‖ är signaler från dina 

fingrar och pennspetsen till din fantasifulla hjärna. Övar man på denna metoden kan man 

bygga upp ett tecknarminne. (Stoneham, 2010) 

Stoneham, (2010) tar upp att man kan använda sig av photoshop för att dela upp skisser och 

sätta ihop olika, nästan som ett frankensteinexperiment. Har du flertalet skisser över monster 

kan du använda delar av dessa för att skapa nya monster. (Stoneham, 2010)  

Skissar man upp en scen eller en liten värld kan man använda sig av metoder för att få 

åskådaren att fokusera blicken på en speciell detalj i bilen. Det finns olika metoder för det, 

antingen kan man använda sig av ljus för att skapa djup och en magisk känsla. Eller kan man 

använda sig av en metod som går ut på att man placerar ett objekt centrerat i en bild, oftast är 

det ett större objekt som fångar blicken. Något som nämnts tidigare i texten som ‖ankar 

objekt‖. En annan metod går ut på att man med hjälp av diagonala linjer drar åskådarens blick 

mot en viss punkt på bilden. Tänk det som att man skapar ett kryss i bilden och strax över 

mittpunkten har man objektet som fångar blicken. Man kan också använda sig av en metod 

som går ut på att man använder sig av positiva och negativa former. Med det menas att bilden 

börjar från vänster eller höger och blir mer intressant ju längre mot mitten man kollar. Man 

kan använda denna metoden när man vill skapa en typ av ‖point of view‖ i bilden, till 

exempel om man har en karaktär i bilden som kollar mot ett större objekt. Då kan man 

framhäva det extra med hjälp av den metoden. (Stoneham, 2010) 

4.3 Perspektiv och ljussättning 

Man kan använda sig av perspektiv för att skapa illusionen av att en 2D bild är i 3D. 

Stoneham, (2010) pratar om att perspektiv är baserat på en horisontlinje. Ibland syns den och 

ibland är den avsiktligt gömd. Den första typen av perspektiv kallas för ‖one-point‖ 

perspektiv. Det går ut på att man har en ‖vanishing point‖ i mitten av bilden och alla linjer i 

bilden går mot denna punkt. Man kan säga att det är som att kolla nerför en gata, storleken på 

objekten blir mindre ju längre bort man kollar med blicken. Den här metoden skall vara den 
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enklaste att använda. Den andra metoden kallas ‖two-point‖ perspektiv, den är lik den första 

metoden, skillnaden är att man här har två ‖vanishing points‖ istället för en. Linjerna i bilden 

går då mot någon av dessa punkter. Man kan beskriva det som att man står i ett gatuhörn och 

kollar ner för två gator samtidigt. Den tredje metoden kallas för ‖three-point‖ perspektiv och 

är lik den andra metoden, skillanden är att du här har ännu en ‖vanishing point‖ som är lodrät 

istället för vågrät. Ett bra sätt att beskriva det på är att man står i ett gatuhörn, men istället för 

att bara se ner för gatorna ser man också upp för husväggarna, det är en orealistisk vy. Tänker 

man sig att man är en mask i mark nivå kan däremot det perspektivet användas. När man 

använder sig av de två sista metoderna är det inte alltid som ‖vanishing pointen‖ är med i 

bilden, ibland hamnar den utanför och då gäller det att man kan hålla koll på vart den är ändå. 

Har man med dem i bilden blir proportionerna fel och bilden ser orealistisk ut. (Stoneham, 

2010) 

Ljus kan användas på en mängd olika sätt, i en fantasymiljö är det extra viktigt för att skapa 

känsla eller förmedla ett budskap i bilden. Stoneham, (2010) refererar till John Alton som 

skrivt en bok som heter ‖Painting with lights‖ som handlar om just det. Mängden ljus i bilden 

kommer definiera bildens uppgift. En dramatisk scen kan till exempel endast ha en ljuskälla 

som leder åskådaren mot en viss punkt i bilden, till exempel en skogsstig som lyses upp på ett 

sätt som gör att man förstår att man skall följa den. Eller ett objekt i bilden som är upplyst, 

nästan som riktlinjer, vilket gör att man förstår att man skall använda sig av det. Metoden 

fungerar utmärkt för att ledsaga spelaren i ett spel till exempel. Ljus hjälper också till att 

skapa djup i bilden då objekt nära är mörka och objekten i fjärran är upplysta. Man kan 

använda sig av lager och transparans i photoshop för att åstakomma dessa effekter. Har man 

en fantasyscen rekommenderas det att man testar att ljussätta bilden på olika sätt, till exempel 

för att visa hur scenen ser ut olika tider på dygnet. (Stoneham, 2010) 

4.4 Färg, känsla och skapandet av en trovärdig fantasymiljö 

Enligt Stoneham, (2010) associerar vi färg med känsla och humör, kollar man på superhjältar 

har oftast de onda mörka jordiga färger eller blå gråa färger. Medans de goda har varma ljusa 

färger på sina kostymer. Färgen i en scen kan också påverka atmosfären. Man kan använda 

färg för att skapa känslan av tid, ljusa varma färger på morgonen och mitt på dagen, och 

mörka kalla färger på kvällen och natten. Färger kan användas för att skapa kontraster, till 

exempel om ett skepp sprängs på havet blir kontrasterna mellan den ljusa varma explosionen 
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starka och tydliga gentemot det mörka kalla vattnet. För att skapa den maximala effekten av 

färg i en bild skall man börja med att färglägga den i gråskala för att sedan lägga in färger för 

att öka effekten och kontrasten i bilden. Använda olika färger på en karaktär bidrar till att visa 

hur karaktären känner sig och på vilket humör han är men också för att förstärka omgivningen 

som karaktären befinner sig i. (Stoneham, 2010) 

Man kan använda färg för att bestämma tid på dagen: 

Stoneham tar upp ett exempel: Om vi säger att vi har en scen som föreställer en strand med 

bungalows, det är berg i bakgrunden och havet når strandkanten lugnt och fint. (Stoneham, 

2010) 

Morgon 

Varmt morgon ljus, gult och oranget. Vattnet har en lätt grön ton och himmeln varierar i gult 

och ljusblått. Lätta skuggor i marknivå som indikerar att solen knappt gått upp. (Stoneham, 

2010) 

Middag 

Middag är den neutrala färgsättningen. Solen står mitt på himmelen och skapar ett allmänt ljus 

över hela scenen. Havet blir mer lysande blått än grönt. Byggnaderna är varmt upplysta för att 

smälta in på stranden och det skapar kontrast mot te kallare gröna träden. (Stoneham, 2010) 

Kväll 

Skuggorna blir mer framträdande, vattnet har en mörkare ton och färgerna i scenen är djupare. 

Himmeln byter färg från blå till lila, orange och gul vilket skapar kontraster gentemot havet 

och träden vilket ger dessa en mer neutral färg. (Stoneham, 2010) 

 

Natt 

Kalla neutrala färger. Kontrasterna mellan himmel och berg är små. Ljuset är lätt lila vilket 

ger bra kontrast till det gröngula ljuset som stranden och bungalowsen har. Tända ljus i 

bungalowsens fönster och en varm brasa som lyser i en varm orange färg. (Stoneham, 2010) 

Tidigare i det här dokumentet har det skrivits om klimat och tid på dygnet. Innan man 

färglägger en scen är det viktigt att man vet vilket klimat och vilken tid det här i bilden. Vet 

man det blir det betydligt enklare att välja färgskala. En annan teknik är att kolla på 
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referensbilder i form av andras arbeten och foton och avgöra färgskalan utefter det. Men i 

slutändan handlar det bara om att öva och göra om, till slut kommer resultatet bli som man 

önskar. (Stoneham, 2010) 

Skapandet av fantasyspel och filmer har revolutionerats av teknikens framsteg. Numera 

fokuserar grafiker på att skapa realism, både i realistiska världar och i fantasy världar. Det 

åstakommer de genom användandet av de senaste modellerings teknikerna och texturerna. 

Vid skapandet av en fantasyscen är det bra att utgå från en brief. En brief är ett dokument som 

beskriver känslan som scenen skall förmedla, vad som händer där och vilka karaktärer som är 

inblandade. Utgår man från en brief är det enklare att få en bild i huvudet över hur scenen 

skall se ut, vilket gör det enklare att skapa. (Stoneham, 2010) 

Id Software har utvecklat en metod som kallas ‖mega texture‖, dessa mega textures har gjort 

det möjligt att använda sig av en textur för en hel miljö vilket ger hela miljön ett unikt 

utseende. En mega textur kan ha en upplösning på upp till 32000x32000 pixlar vilket 

motsvarar 1 giga pixel. Användandet av den typen av texturer gör det möjligt för en grafiker 

att slippa använda tilebara texturer. De moderna datorerna har kraften till att visualisera 

texturer i HDTV upplösning. Att arbeta som grafiker kommer innebära att man ständigt skall 

försöka utveckla tekniker och metoder för att leverera ännu mer visuellt trovärdiga miljöer. 

(Stoneham, 2010) 

5. Historian om fantasy 

Då fantasy som modern genre är mindre än 200 år gammal, är dess föregångare svår att datera 

då det har sina rötter i från många olika områden inom litteraturen och i muntliga tradtioner. 

Men delar av fantasy och de övernaturliga har alltid varit en del av litteraturen från dess 

början. De attribut som separerar den moderna genren fantasy från berättelser som enbart 

innehåller element av fantasy är logiken i hur fantasyn fungerar, som den fiktiva 

gestaltningen, och de författande elementen. 

Enligt Fantasyguide.Stormthecastle, 2004-2012 har sagor och fabler har existerat i tusen år 

eller mer. Det går inte att datera när sagor, fabler och alla andra skrämmande, magiska och 

fantastiska berättelser har uppkommit då otroligt mycket av det inte har blivit nerskrivet utan 
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bara blivit berättade. En sak man vet, är att dessa har kommit att bli förfäder till vår moderna 

genre fantasy(Fantasyguide.Stormthecastle, 2004-2012) 

5.1 Var har den moderna fantasy genren sitt ursprung? 

Focusonfantasy, (2010) pekar på att det inte bara går att nämna ett par historier och påstå att 

de är fantasygenrens grund då fantasy är en stor samling av historier, sagor, sägner, myter, 

legender, ifrån hela världens alla hörn. Även idag finns det många kopplingar mellan 

karaktärer, handlingar och scener ifrån de uråldriga nedskrivna samlingarna och är ett 

återkommande fenomen i litteratur, filmer, spel m.m. (Focusonfantasy, 2010) 

En egen teori om hur dom första berättelserna kan har kommit till är tänka sig att långt 

tillbaka i tiden då man var tvungen att skrämma sina barn med en kuslig historia om vad som 

kunde tänkas finnas bakom bergen för att barnen inte skulle försöka ta sig dit eller att 

överdriva historier om krig där män slaktade flera hundra människor med ett sving av sitt 

svärd etc. Det är sådana historier som jag tror har evolverats under alla generationer och 

tillkommit nya under flera tusen år som har byggt upp den genren som vi i dag kallar fantasy. 

Men för att kunna förklara fantasyns historia ordentligt måste man ta det tillbaka till alla dessa 

legendariska sagor, fabler, sägner och myter.  

5.2 Vad är en saga? 

En saga är betraktad som en särskild typ av folksaga. Då både folksagor och sagor brukar gå i 

arv från en generation till nästa, är det ibland svårt att förstå skillnaden mellan de två. Mcgee, 

2006-2013 påstår att de utmärkande egenskaperna hos en saga, som ofta skiljer sig från andra 

berättelser som fabler och myter, är dess beskrivande, komplicerade och ibland långa 

handling. Sagor är beskrivande, ofta mycket mer på djupet, med mer komplexa karaktärer 

med olika miljö byten och ändringar i handlingen. Medan folksagor ofta är mycket enkla i sin 

hantering av handling, karaktärer och beskrivningar. (Mcgee, 2006-2013) 

Många av de sagor som berättas idag och som man tror är unika har ofta sina rötter i sagor 

ifrån 1700-talet och tidigare. Eftersom dessa sagor har följt med från ett århundrade till nästa, 

ändras ofta händelseförloppet i sagorna för att få bort några av de mer hemska och 

skrämmande elementen enbart för att göra dem mer lämpliga för en yngre publik. (Mcgee, 

2006-2013) 



Alkj10/Leme10 Kandidatarbete ME1407 DS10-2013 

 

Page 19 of 46 

 

 

Något som man hör ofta är ordkombinationen fairy tale som betyder saga på engelska, termen 

"fairy" däremot anses ha tagits från den franska " fee, feerie, "illusion.", och en del av de 

sagor som vi hör idag är baserade på berättelser från fransk litteratur som ofta presenterade 

eteriska varelser som t.ex. feer. Även om en del sagor är baserade på fransk litteratur är 

lingvisterna och författare som bröderna Grimm, som samlade på tyska sagor, Charles 

Perrault och Hans Christian Anderson ofta de första författarna som nämns när historian om 

sagor kommer på tal. Enligt Mcgee, 2006-2013, är många  av de moderna sagorna faktiskt 

bara återberättade sagor, sagor som till stor del är skapade av kvinnor.  Till exempel har de 

funnits flera olika versioner av Askungen som har återberättats och publicerats genom åren 

men den äldsta verisonen som man kan spåra går tillbaka till 860 e. Kr och kommer från Kina. 

Dock skiljer sig vissa av karaktärerna från sagan som finns idag, men det finns tydliga 

liknelser i den urgamla kinesiska versionen och den version som finns idag. (Mcgee, 2006-

2013) 

5.3 Kvinnor och sagor 

Mcgee, 2006-2013 påstår att kvinnor var de som oftast skapade sagor med ett tydligt syfte i 

åtanke, delvis för att protestera mot de samhälliga begränsingarna som ställdes på kvinnorna, 

med en betoning för deras rättigheter i en mans värld. Genom historien fortsatte dessa historer 

att berättas och återupprepas, ju mer kvinnor samlades och spenderade tid med varandra för 

att tillexempel sy, virka och sticka. I en värld där kvinnor förväntades att hålla tyst, lät de 

genom sina historier berätta och fantisera om legendariska hjältinnor som de i sin tur kunde 

berätta för sina döttrar och där igenom förmedla deras vilja att erövra motgångar som männen 

har försatt de i.(Mcgee, 2006-2013) 

5.4 Modern Fantasy 

Litteraturen är något som har bidragit en stor del till den moderna genren fantasy. Det sägs att 

den moderna genren startade under den viktorianska eran under 1800-talet. Den tidigaste 

fantasyboken under den viktorianska eran var förmodligen Charles Dickens:  A Christmas 

Carol (1843) som använder sig av element ur en realistisk roman för att få en spökhistoria att 

verka trovärdig. 

Westmoreland-White, 2009 påstår att andra som hade ett stort inflytande på den moderna 

fantasyn var bröderna Grimm. Jacob Grimm (1785-1863) och Wilhelm Grimm (1786-1859), 

två tyska bröder som var akademiska lingvister, dom studerade hur ord förändras med tiden 
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både i betydelse och ljud. De är nog mest ihågkomna under historien för deras hobby: att 

samla in sagor och folksagor. Grimm's sagor publicerades först 1812, men det kom till mer 

sagor undertiden dom levde.  Många av de mest älskade sagorna i Europa var insamlade av 

bröderna Grimm: som Rumplestiltskin, Rapunzel, Snövit, Törnrosa, Hans och Greta, 

Grodprinsen, Askungen. En bra modern upplaga är " The Complete Fairy Tales of the 

Brothers Grimm" Jack Zipes (3: e upplagan, Bantam Books, 2003). (Westmoreland-White, 

2009) 

Hans Christian Andersen (1805-1875) var en dansk författare som sägs ha tagit nästa steg i 

utvecklingen av genren fantasy: han skrev originella sagor där gestaltningen kan påminna om 

traditionella folksagor. George MacDonald (1824-1905) som var en skotsk minister, poet och 

författare. Sägs vara en av de som bidrog till att den moderna genren fantasy uppkom på 

riktigt. George Macdonald tog nästa steg, att skriva sagor som hade samma längd som 

romaner, två av dessa verken som George skrev var "The Princess and the Goblin" (1872), 

"Phantastes" (1858). "Phantastes" brukar anses vara den första fantasy roman skriven speciellt 

för vuxna, snarare än för barn. Westmoreland-White, 2009 pekar på att  MacDonald’s 

litteratur ska ha haft en djup påverkan på både JRR Tolkien och CS Lewis som var två stora 

författare som fortfarande styr en stor del av genren fantasy idag med nya filmatiseringar av 

deras stora verk så som J.R.R Tolkiens ―The Hobbit‖ som kom ut i år och CS Lewis ―The 

Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader‖ som kom ut 2010. Dom har lagt 

någon slags standard över hur en fantasy kan se ut och utspela sig idag. (Westmoreland-

White, 2009) 

Fantasyguide.Stormthecastle, 2004-2012 säger att efter dessa nyskapande böcker som "The 

Princess and the Goblin" m.m.  kom till, tog andra författare sig an utmaningen att skriva 

fantasyböcker men med egna influenser och då började genren att växa och dela upp sig i 

olika sub-genrer.  En av dessa subgenrens heter magisk realism och är ofta skriven för barn. 

Då dessa berättelser ibland har fått inspiration ifrån barns fantasier. Några exempel på sådana 

böcker är Peter pan, Harry Potter, The wizard of oz, Alice in wonderland. 

Nästa generation av författare tar över genren och börjar experimentera med fantasyn och 

därigenom både breddar och ger genren ett större djup samt det tillkommer mer sub-genrer till 

fantasy som t.ex. ―Swords & Sorcery‖. Ett exempel på en klassisk sådan bok är Robert E. 

Howards ―Conan the barbarian‖. En annan författare som ändrar lite på fantasyns 
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fokuspunkter var E.R. Eddison's med boken "The Worm Ouroboros" (1922) som emfaserar 

heroiska uppdrag och en riddares hederscodex. 

Fantasyguide, The Genre evolves and branches, The next generation of writers begin to add to 

the depth and breadth of the genre. (Fantasyguide.Stormthecastle, 2004-2012) 

5.5 Pre-Tolkien Era 1920 talet 

H.P. Lovecraft (1890-1937), skapade Cthulhu Mythos, en påhittad värld , ett gemensamt 

universum som andra författare fick använda sig av. Joshi, 2001 tar upp andra författare som 

August Derleth och Robert E. Howard och många andra som gjorde en serie berättelser och 

romaner om demoner och mörka gudar från forntida civilisationer baserat på just Cthulhu 

Mythos. Berättelserna sker vanligen i de fiktiva New Englands olika städer och centrum. En 

kamp där de gamla och kraftfulla gudarna som kom till jorden från yttre rymden och som 

tidigare har styrt planeten, har kommit till jorden ännu en gång för att försöka göra ta över 

jorden ännu en gång. 

H. P. Lovecraft skrev en gång:   

―Now all my tales are based on the fundamental premise that common human laws and 

interests and emotions have no validity or significance in the vast cosmos-at-large. To me 

there is nothing but puerility in a tale in which the human form—and the local human 

passions and conditions and standards—are depicted as native to other worlds or other 

universes. To achieve the essence of real externality, whether of time or space or dimension, 

one must forget that such things as organic life, good and evil, love and hate, and all such 

local attributes of a negligible and temporary race called mankind, have any existence at all. 

Only the human scenes and characters must have human qualities. These must be handled 

with unsparing realism, (not catch-penny romanticism) but when we cross the line to the 

boundless and hideous unknown—the shadow-haunted Outside—we must remember to leave 

our humanity—and terrestrialism at the threshold.‖ (Joshi, 2001) 

Essensen i många av dessa historier är att den mänskliga världen bara är en illusion, och 

hjältarna i dessa berättelser, med en risk för att bli galna, fick se glimtar av den sanna världen 

bakom illusionen och de olika mörka kamperna som skedde där. Lovecraft har haft ett stort 

inflytande på senare fantasy och skräckförfattare som Stephen King och Robert 

Bloch.(Westmoreland-White, 2011) 
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5.6 Tolkiens era 

Enligt Fantasyguide.stormthecastle, 2004-2012 har fantasyn efter många år av den 

viktorianska eran där fantasyn fick frodas och utvecklas, kommer nu en ny era under tidigit 

1900-tal. Där J.R.R Tolkien öppnar människors ögon för en ny sorts fantasy som kommer att 

sätta ribban mycket högt. Det var "The Hobbit", som ursprungligen publicerades 1937 som 

fick en fenomenal framgång och hyllande kritik. Den var även nominerad som bästa bok och 

fick den prestigefyllda brittiska utmärkelsen ―Carnegie medal‖. The hobbit är inspirerad och 

har många egenskaper av äldre verk och tar mycket i termer och språk från äldre, nästan 

forntida verk. För det andra är det en fullfjädrad roman. Och slutligen världen (Middle earth) 

som nu är en fullt visualiserad plats. Naturligtvis har den alla andra element som i en modern 

fantasy roman som en medeltida omgivining, magier, dvärgar, episka uppdrag, drakar m.m. 

Dom här elementen blir en slags grund för många romaner och serier framöver. 

Efter ett par årtionden kommer J.R.R Tolkien att koppla samman hans olika berättelser. Dessa 

olika berättelser blev en resulterande saga, The Lord of the Rings (först publicerad 1954-

1955) som blev så stor att den skulle publiceras i tre volymer. Westmoreland-White, 2011 

påstår att Lord of the rings kom att ändra reglerna för en fantasy då uppdragen var större, 

karaktärerna mer skiftande, berättelsen mycket större och världen förklarades mer fullt ut. 

Tolkiens arbete var en stor succé och gjorde att fantasy som genre blev en verklig marknad. 

Alltså Tolkien öppnade upp marknaden och gjorde att författare faktiskt kunde skriva fantasy 

romaner som ett verkligt jobb, något som nästan var omöjligt innan Tolkiens 

tid.(Fantasyguide.stormthecastle, 2004-2012)(Westmoreland-White, 2011) 

 

5.7 Vad är en fantasymiljö? 

Eftersom fantasyn idag är uppdelad i flera olika sub-genrer finns det speciella regler för vad 

för slags element som "kan" finnas med i dessa. Några exempel på dess sub-genrer: 

· Romance Fantasy 

· Fairy Tales 

· Alternative History 

· Arthurian Fantasy 

· Comic Fantasy 
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· Dark Fantasy 

· Epic Fantasy 

· Fairy Tales and Mythology 

· Heroic Fantasy 

· High Fantasy 

· Mystery Fantasy 

· Magic Realism 

· Modern Fantasy 

· Sword and Sorcery 

May, 2011 nämner att alla genrer har givetvis en sak gemensamt och det är att det är fantasy, 

skillnaden är att dom utspelar sig på olika sätt och i olika miljöer. Med olika sätt att hantera 

händelser och vilken slags stämmning dessa ska innefatta.(worldswithoutend, 2011)(May, 

2011) 

En vanlig fantasyscen idag utspelar sig ofta i en primitv naturlig miljö, ofta med medeltiden 

som inspiration. Havířová, 2007 säger att många av de händelser eller objekt som vanligtvis 

förklaras vetenskapligt är istället förklarade som magiska företeelser och är ofta någon slags 

symbolik.. Teknik och arkitektur är ofta primtivt uppbyggt och brukar ligga på samma nivå 

som resten av miljön utspelar sig i. Scenen där det utspelar sig på kan vara påhittad eller vara 

en annan värld eller universum. Tiden kan vara när som helst eller ingen tid alls. En 

fantasymiljö kan uttrycka sig när som helst och var som helst, tidlös och platslös eller bara 

vara för länge, länge sedan. I de fantasyscener där magi fungerar är den oftast inte helt 

slumpmässig utan det brukar finnas komplicerade regler om användningen av magi men ofta 

ingen förklarning om varför magi skulle fungera. Fantasy som genre, innefattar imaginära och 

ibland orealistiska inslag , där imaginära varelser, övernaturliga händelser och magiska platser 

presenteras som de viktigaste motiven. Eurojournals, 2000~ nämner att de elementen i fantasy 

som varelser, magier och imaginära objekt formuleras som verkliga och nästan all form av 

fantasy formas utifrån denna standarden. Magi, är det element som framför allt definierar 

genren fantasy. Från häxor och trollkarlar till hål i tiden. Många element av fantasy har sitt 

ursprung från det okända, det ofattbara, och mystiska. Fantasy kan omfatta mycket mer än 

bara magier och magiska miljöer, praktiskt taget vad som helst ditt sinne kan komma på kan 
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passa in i fantasy genren, och ofta ju konstigare det är, desto bättre.(Havířová, 

2007)(Eurojournals, 2000~) 

Om man ser tillbaka på fantasylitteraturens historia och vad den är idag, så innefattar dessa 

ofta en stereotyp fylld med medeltida figurer och teman: riddare på hästryggar, kungliga 

familjer, fängelsehålor, medeltida kläder, slott, och klassika vapen som svärd, pilbågar etc. 

Denna sterotyp är något som smittar ner fantasy av alla dess slag och det finns nästan alltid 

element från medletiden i de flesta berättelser. Det måste varit något med den tiden som gör 

att den är extra öppen för tolkning av ens fantasi, än var någon annan tid har varit. Det är 

något med medeltiden som gör att den känns extra magisk och fantastisk men det är svårt att 

hitta ett svar på varför det är så. 

I en fantasivärld där magi och älvor existerar, måste det finnas en övergripande realistisk och 

trovärdig känsla. Om åskådaren av fantasy scenen/miljön inte kan relatera denna till sin egen 

personliga erfarenhet av livet på jorden, är relationen avslutad och kommer inte längre att 

tilltala åskådaren. Om man utför miljön alltför olik vår egen kommer den inte kännas 

trovärdig. Mcdonald, 2008 tar upp exempel på världar såsom Westeros (Game of Thrones), 

Midgård (LOTR) och Narnia (The Chronicles of Narnia) är alla medeltida världar som liknar 

vår egen - det finns berg, sjöar, hav och skogar som liknar det som kan ses på jorden. Det 

finns magiska varelser, gigantiska spindlar och drakar, men de passar in det landskapet, och är 

lika naturligt som valar, hundar och människor i vår värld. Man måste bestämma vilka 

egenskaper i vår värld man väljer att fokusera på och utifrån det bygga upp en värld som 

introducerar olika magiska element. 

Dessa element och steg är exempel på saker som behövs för att skapa en trovärdig 

fantasymiljö? 

• Definiera den fysiska världen: 

• Avsikt, invånare, miljö, väder, växter, djur, landskap etc. 

• Namnge världen 

• Färger 

• Detaljer om växter, djur, material, kläder etc. 
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• Historia 

• Språk 

• Folksagor 

• Karta 

• Stämmning 

• Fientligt eller fredligt 

• Skapa regler för magier 

(Sims, 2012)(ersgård, 2010) (Ehrenkranz, 2001)(Wikihow, 2013)(Lange, 2004)(Mcdonald, 

2008) 

6. Tillvägagångssätt 

Innan projektet startade hade vi olika idéer som vi ville utföra, först ville vi skapa ett rpg spel 

ungefär som Diablo. Men programmeraren vi pratat med kunde inte delta i det projektet. Det 

andra alternativet var att vi skulle jobba tillsammans med några andra studenter och fortsätta 

på ett spel som vi i tidigare projekt byggt på, vid namn Glimpse. Men även dessa 

gruppmedlemmar hade andra planer. Så det slutade med att vi blev en grupp på två grafiker. 

Vi ville hålla kvar idéen om att skapa ett rpg spel, men eftersom vi nu saknade programmerare 

och även designer för den delen blev vi tvungna att skära ner idén. Det vi kom fram till var att 

skapa en fantasy värld i 3D som ger ett trovärdigt och realistiskt intryck. Som metod för att 

visa upp världen ville vi använda oss av kameror i Autodesk Maya och göra en kortfilm där 

man får en bra överblick av världen och alla dess detaljer. Eftersom vi båda är grafiker kändes 

det som att det skulle vara det bästa sättet för oss att visa upp våra kunskaper. 

Det vi gjorde var att träffas och diskutera, skriva ner vad för slags miljö vi ville göra, alltså 

vilket tema ska vi förhålla oss till och hur mycket fantasi vill vi att miljön ska utstråla. Vi 

visste att vi behövde komma fram till vad för slags miljö det ska vara, vi hade begränsat oss 

till ett par olika sorters miljöer som innefattade skog, öken, islandskap, eller en regnskog. Det 

vi kom fram till att göra en miljö som många kan relatera till. Samt att vi ville ha en miljö som 
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är mer öppen för mer inslag av fantasi än t.ex. en öken. Vi kom fram till att vi skulle göra en 

mörk, fuktig skog med inslag från regnskogar, mystik och tempelbyggnader. 

I samband med att vi diskuterade teman, letade vi också inspirations och referensbilder. Detta 

för att ge båda en större visuell inblick i vad det var vi vill skapa. Bilderna vi letade efter var 

inom de teman som vi satt upp angående miljön. Efter vår jakt på bilder med fokus på fuktiga 

skogsmiljöer skapade vi ett mood board som vi båda kunde använda oss av undertiden vi 

skissade på koncept. Vi skapade sedan en detaljerad brief över vad vårt projekt skulle komma 

att innehålla. Under den den första delen av den kontexuella analytiska uppsatsen skrev vi om 

hur mycket en brief kan hjälpa en med inspiration och visioner. Därav kändes det inte mer än 

rätt att använda den metoden. Vi skrev också om andra punkter som vi kommit fram till under 

undersöknings momentet, som vad en fantasymiljö bör innehålla t.ex. att namge världen, 

färgteman, detaljer om växter och material, språk, folksagor, kartor över världen, stämmning 

samt regler för magier. Den viktigaste punkten för vår egen del var att definera den fysiska 

världen alltså att försöka lista alla objekt som kan/ska vara med i miljön. Det gjorde vi främst 

för att underlätta processen i att skapa våra modeller till miljön.  

Nästa steg var att skissa på koncepten till miljön. Det vi gjorde var att skissa på alla möjliga 

sorters objekt som vi hade listat i briefen. Skisserna fokuserade på växter och stenar men 

också djur som skulle tänkas passa in i miljön. Vi hade först tänkt att ta vidare alla dessa 

skisser till Photoshop för att putsas och färgläggas, men det skulle bli alldeles för tidskrävande 

därav bestämde vi att en av oss skulle ta vidare några av skisserna till Photoshop medans den 

andre började på att modellera i 3D. Att ta koncepten vidare till photoshop kändes(även om 

tidskrävande)som en nödvändig del för att få en slags uppfattning om färgval och texturer. Vi 

scannade in alla skisser digitalt för att kunna använda dom som referenser undertiden vi skulle 

modellera. Detta även för att kunna lägga upp dem på workbooken, och som nämt tidigare 

använda dem som grund till concept art. 

Skisser från arbetet: 
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Fig.1 Skiss över eventuell scen i miljön. Växter och stenar. 

  

Fig.2 Skiss som föreställer en fjäril, denna gjordes även i maya. 

    

Fig.3 Skiss föreställande en ”dödssvamp”. 
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Fig.4 Skiss över stenhydda som sedan skapades i maya och lades till i miljön. 

När vi kände att vi hade liknande vision över den grafiska stilen, kunde vi påbörja nästa 

process i projektet. Så vi började att skapa 3D modeller till miljön.  Som sagt hade vi bestämt 

oss för att miljön skulle ha influenser från regnskogar, mystik och byggnader som tempel och 

ruiner. Vi valde att bygga världen i Autodesk Maya, något som nämnts tidigare i texten.Valet 

gjordes eftersom det är de program, vi har arbetat med det undertiden vi studerat på BTH 

vilket har gett oss en större inblick i hur man använder programmets olika funktioner och 

grundläggande kunskaper om hur man skapar modeller, animerar, renderar, texturerar och så 

vidare. Vi valde att bygga världen på (Alex) dator, han har därför spenderat stora delar av den 

gestaltande produktionen till att bygga omgivningar, sätta ut objekt och helt enkelt tagit hand 

om den designande planerande delen av arbetet. Något som han tyckte var förvånadsvärt 

roligt men självklart även påfrestande. Den typen av detaljerad utplacering ov objekt har vi 

inte gått igenom i någon kurs.  

De första objekten som skapades var ett tempel, några växter och träd. Vi hade lärt oss under 

researchdelen av kandidatarbetet att man behöver skapa naturligt kaos för att en värld skall 

kännas trovärdig. (Leo) gjorde en marktextur som kändes bra, han skapade en scen för att 

testa de modellerna vi hade gjort, det såg mycket lovande ut men vi kom fram till att det 

behövdes fyllas ut med mängder av mindre objekt på marken för att det skulle se realistiskt ut. 

Vi hade därför skapat en dropboxfolder där vi sparat filer och dokument relaterade till 

kandidatarbetet, där hade vi även en map som vi kallade, PicsinProduction där vi sparade 

renderade bilder både på objekt men även bilder från processen av världens uppbyggnad. 
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Dessa bilder och fler skisser går att se i vår workbook på tumblr. (http://leme10-

alkj10workbooken.tumblr.com/). Där vi även skrivit inlägg under produktionen. 

Bilder från starten av modellerandet: 

 

Fig.5 En 3D scen med mark och fåtal växter som leo skapade för att testa gräs texturen. 

 

Fig.6 ”Dödssvampen”3D Modell. 

http://leme10-alkj10workbooken.tumblr.com/
http://leme10-alkj10workbooken.tumblr.com/
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Fig.7 Mystiskt stenhuvud 3D modell (skuggtest) 

 

 

Fig.8 3D Tempel modellen innan den implementerats i miljön. 

 

Fig.9 En taggig blomma i 3D. 
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Fig.10 3D Stubbe med liknande textur som ett av träden.  

 

Det var en stor utmaning att bestämma hur marken till världen skulle se ut. Det alternativ vi 

diskuterade var att ha en plan mark likt ett golv och fylla ut tomrummet med växter eller att  

vi skulle försöka bända på marken så den blev gropig och svängig. Det vi kom fram till var att 

bygga världen av ett antal mindre kullar, dessa applicerade vi sedan en mark textur på vilket 

gav ett bra resultat. Vi arbetade på med att skapa objekt och vi tog inspiration till dessa från 

de skisser och koncept bilder vi skapat tidigare under produktionen. De första modeller vi 

skapade var ett tempel, blommor, träd och symboliska detaljer som ett stenhuvud och facklor. 

Vi skapade modellerna i Autodesk Maya precis som vi bestämt att vi skulle göra. En sak som 

alltid är lika tidskrävande är UV-mappningen av modellerna, beroende på hur de är 

uppbyggda kan tiden förlängas ytterliggare. Ett exempel var ett träd som har en snurrad stam. 

Det var krångligt att UV-mappa då det var många sömmar och gömda polygoner i den 

modellen. Vi testade några olika metoder och slutligen fick vi ett lyckat resultat. Ett inbyggt 

verktyg hjälpte oss att dela upp trädets olika spiraler vilket ledde till att det veks ut på ett 

texturvänligt sätt. Det är alltid kul när det känns oerhört motsträvigt att arbeta och man 

plötsligt löser problemet hur snabbt som helst.  

Vi fortsatte jobba på med skapandet av objekt, vi brainstormade idéer under tiden och kom på 

små scener som vi ville ha med i världen, exempel på dessa var ruiner överväxta av gräs, 

svampar och stora bladväxter. En annan scen var en stenhydda, där det hängde en lykta fylld 

med eldflugor vid öppningen och inuti hyddan fanns en blå vattenpipa och några röda 

sammetskuddar.  



Alkj10/Leme10 Kandidatarbete ME1407 DS10-2013 

 

Page 32 of 46 

 

 

Bilder på scener: 

 

Fig.11 3D scen, renderad bild i 2D  från projektet, man kan se ruiner, löv, träd och andra 

växter. 

 

Fig.12 3D scen, renderad bild i 2D över hyddan och andra objekt som till exempel en  

vattenpipa. Observera lyktan med eldflugor. 
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Det fanns modeller vars material vi applicerat en ljuseffekt på. Det gav ett harmoniskt sken 

som passade in i vår fantasyvärld. Men framförallt gav det ett magiskt intryck något som vi 

tyckte passade perfekt in i vår värld. Vi använde oss av inbyggda ljuskällor som kallas point 

lights för att lysa upp världen. Ett problem som uppstod var att vi inte kunde bygga en värld 

av modell större. Därför valde vi att, för tillfället iallfall ha världen som en mindre flygande ö. 

Under själva markytan ser det därför ut ungefär som ett upp och nedvänt berg. Vi skapade en 

sky dome, alltså himmel till världen. Vi funderade även över vilken tid på dygnet vi vill att 

scenen skulle utstråla. Vi bestämde oss för mörk eftermiddag. Då kommer lyktor och liknande 

och de magiska ljuskällorna att sticka ut mer. Vi testade att applicera en ljuseffekt på lyktor, 

vi har lekt med partikelleffekter för att skapa en rörlig lila eld som brinner i facklor med ett 

bra resultat. 

Texturerna till modellerna gjorde vi i photoshop och de flesta är en blandning mellan eget 

arbete och färdiga texturer från verkligheten. Dessa har vi tagit från (http://cgtextures.com/) 

en hemsida som har varit hjälpsam till flertalet projektarbeten. Innan man kan texturera 

behöver man som sagt UV-mappa modellen i maya. Man använder sig av ett verktyg som 

heter UV Texture Editor, härifrån kan man spara UV-mappen i valfritt format, man kan 

därefter öppna denna fil med photoshop för att skapa texturen. Man använder sig av olika 

lager under tiden man arbetar, den slutgiltiga produkten har vi valt att spara i formatet .png. 

Man kan återigen öppna upp .png texturen med photoshop för att skapa en normal map. Det 

finns ett plugin till Photoshop som heter NVIDIA Tool: Normalmapfilter och med hjälp av 

det kan man skapa normalmaps utan att använda sig av externa program som t.ex. Xnormals. 

Vi sparade även våra normal maps i formatet .png. Man öppnar sedan modellen i maya och 

applicerar den textur man sparat. Det gör man genom att välja material i verktyget hypershade 

och sedan applicera texturen som färg på materialet. Man applicerar sedan materialet på 

modellen och man kan då se resultatet direkt. För att applicera normalmappen öppnar man 

materialet i hypershaden, väljer fliken bump map där man markerar den sparade normal 

mappen. När man sedan renderar en bild av objektet så kommer normalmappen att ge ett 

djupare mer detaljerat utseende på objektet. En illusion för att skapa ett mer verkligt utseende. 

Något som var nytt för oss är utplacering av objekt i en naturlig miljö på det här sättet. Under 

tidigare projekt har miljön ofta varit inomhus.  

http://cgtextures.com/
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Det gav oss möjligheten att testa på leveldesign i en naturlig miljö och det fanns mycket vi 

behövde tänka på. Det största problemet som vi stötte på när vi arbetade med att konstruera 

världen var utmaningen att fylla världen till den grad att den kändes verkligt nog för oss. Den 

mängd objekt som krävdes var kopiös, hade vi placerat ut grässtråna för hand hade det tagit 

hur lång tid som helst och med största sannolikhet hade det krävt mycket mer prestanda från 

datorns sida. Vi grubblade lite på det och kom fram till att vi skulle testa att skapa gräs genom 

att använda oss av ett inbyggt verktyg som kallas ‖fur‖ alltså ett sätt att applicera 

päls/ludd/gräs på material. Ett verktyg som ofta används för att skapa päls men även hår till 

humanoider. Vi hoppades på att lyckas få den slumpmässiga tjocka spridningen av gräs som 

vi sökte efter,  istället för att endast ha gräs för att betona stenar, ruiner, träd eller liknande. 

7. Resultat och diskussion 

I det här stycket kommer det bland annat ges en djupare inblick i hur arbetet fungerat, vad vi 

gjort, vad vi inte gjort. Vi går igenom vilka mål vi satt upp och om vi lyckades nå dessa, samt 

andra personliga inblicker i hur arbetet har fungerat.Vi följde inte någon särskild 

arbetetsmetod som scrum, iterativ eller liknande, vi har istället satsat på att ha bra 

kommunikation mellan varandra och har alltid sett till att vi hållt varandra uppdaterade om 

våra arbetsuppgifter och tidsramar. Den här metoden fungerade effektivt, då vi har testat att 

jobba på det sättet under andra projekt.  Det finns saker som kunde fungerat bättre. I början av 

produktionen borde vi ha gjort ett utförligt schema med specifika tidsramar och delmål. Då 

det hade hjälpt oss till en mer strukturerad och diciplinerad arbetsprocess.  

Texten om tidigare forskning skrev vi med hjälp av referenser från bibliotek och internet.  

Större delen av informationen var ny för oss, vi upplever att vi inte hade lyckats skapa en 

liknande miljö utan den kunskapen. Frågeställning som lyder: ‖Vilka element i en 

fantasymiljö krävs för att få mottagaren att uppleva miljön som trovärdig och realistisk?‖. För 

att svara på vår frågeställning har vi valt att skapa en punktlista som innefattar de resultat vi 

fått under projektet. De resultat vi kommit fram till kan användas för att skapa en fantasymiljö 

med ett trovärdigt och realistiskt intryck. 

7.1 Naturligt kaos:  

Ett element som kan användas för att ge ett trovärdigt intryck, är att försöka imitera 

placeringen av den biologiska mångfalden på vår egen gjord. Alltså placera växterna på ett 
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slumpmässigt sätt, precis som tex en skog är i verkligheten. Bara odlingar skapade av 

människan växer på linje och uniformt. Det intressanta med det här är att det oftast känns fel 

att placera ut objekt på ett slumpmässigt sätt. Vi kan uppfatta det som kaotiskt och konstigt. 

Vi är vana vid att placera ut objekt strikt och planerat, att testa den här metoden gav oss en 

liten del av det svaret vi sökte till frågeställningen. Direkt såg vi att resultatet blev betydligt 

mer realistiskt och trovärdigt än andra världar vi skapat. 

Det är  inte bara växter och stenar som man kan tillämpa det naturliga kaoset. För att vi ska 

kunna skapa en trovärdig värld så behöver den ha invånare och fauna, även om dessa inte syns 

när man visar eller ser världen, kräver realismen att det finns avtryck från dess existens. 

Exempel på detta kan vara sovplatser för djur, spillning och kadaver som påvisar att det finns 

ett rikt djurliv i miljön. Som vi skrivit tidigare, borde man försöka se genom ögonen från alla 

världens varelser, oavsett om det är vi som grafiker som planerar och sätter ut objekt, en larv 

som krälar på marken och lämnar slemmiga spår eller en antilop som hoppat genom gräset.  

7.2 Objekts attribut: 

Forskningen pekade på att inget i en naurlig miljö är kliniskt rent. Nästan alla objekt är 

smutsiga på något sätt. Det kan vara allt från damm eller lera, till mossa eller svamp. Växter 

kan vissna och förmultna, det är därför viktigt att man har olika stadier eller faser av samma 

textur för att ge ett mer realistiskt utseende, ett exempel på det är ett blads process från knopp 

på ett träd till ett förmultnat blad på marken. Vissa av bladen bör t.ex. ha kanter som blivit 

bruna av uttorkning, och av samma anledning bör vissa grässtrån vara gula. Klimatet man 

väljer till en miljö har därför en stor inverkan på de olika faserna. En fuktig skogsmiljö, vill 

man gärna ha starka, dunkla men friska färger till skillnad från en torr miljö där man vill ha 

bleka, nästan gråa färger, detta påverkar hur t.ex. ett träds olika stadier i sin livsprocess ser ut. 

Vårt resultat påvisade att naturliga objekt i världen måste ha massvis med detaljer för att 

upplevas trovärdiga, allt från bark på träden, fibrer i plankor och porer i löven. Vi har använt 

oss av normalmaps för att skapa en illusion av detaljrikedom. Normalmaps leder till ett 

mindre polygon antal på våra modeller, ett mer realiskt utseende och sparande av datorers 

prestanda. 
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Fig.13 Ett perspektiv ur 3D scenen som föreställer en lila Skymning över vår miljö med fokus 

på de storväxta svamparna, flygande blommor och en liten del av templet och dess träd. 

7.3 Djup i miljön: 

En annan sak som vår forskning pekat på är att man behöver skapa känslan av djup i sin värld. 

Ordet djup kan ha olika betydelser i en världs uppbyggnad. Antingen kan det vara  utplacering 

av mindre objekt i mark nivå. Det kan innebära objekt som små svampar, kvistar, gräs, löv 

eller andra småväxter. Observera att löven och grässtråna inte skall vara helt platta, böjer man 

objekten lurar det ögat att objektet har densitet, något som bidrar ännu mer till djupet i 

världen. Skuggan som dessa modeller avger bidrar till ett fylligare och djupare utseende och 

ett mer trovärdigt helhets intryck. Djup kan också handla om större växter som blommor, 

buskar, små träd eller stubbar. Tillsammans med objekten i mark nivå skapas ett ännu mer 

naturligt och utfyllt utseende. I en renderad bild där det finns objekt som står i vägen för 

horisonten, skapar ett verklighetstroget intryck och ett visst djup till bilden. Ett knep som 

finns för att förbättra djupet i en bild är att redigera bilden i ett bildbehandlings program som 

t.ex. Photoshop där man kan redigera bilden efter sitt tycke två exempel är att ändra 

fokuspunkter samt göra det suddigare längre bort i synfältet för att få en mer realistisk känsla. 
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Djup i miljön handlar inte om bara om objekten i världen. Marken som objekten är 

utplacerade på är minst lika viktig. Har man en helt platt mark kommer det upplevas som 

orealistiskt då det är något man nästan aldrig ser i naturen. Därför fokuserade vi på 

höjdskillnader i marken, självklart också på hur dessa har uppkommit och om det bör 

visualliseras på något sätt. Ett exempel på detta är de kullar våran värld är uppbyggd av, helt 

själva ger de ett orealistiskt utseende men när vi lägger till kanter där gräset växer ut över en 

sten eller grusvägg ger det samma intryck som en klippavsats, vilket är betydligt mer 

realistiskt då man kan tänka sig att det uppkommit pågrund av starkt regnfall eller bildning av 

lera i marken. 

Fig.14 2D bild över vår 3D miljö ur ett annat perspektiv, med en ljusare himmel och en 

rödare färg med fokus på en slags begravningsplats. Vildvuxna blommor och mossiga 

benpipor. Här ser man även svamparna från förra bilden och templet i bakgrunden. 

7.4 Ljussättning textur och färg: 

Vi har använt ljus och färg som ett sätt att förstärka både miljöns realism men också som ett 

sätt att få inslag av fantasy i vår miljö. När vi har försökt att förstärka realismen i världen med 

hjälp av ljus har vi fokuserat på att efterlikna ljussättningen solen ger. Alltså ett naturligt 

ambientljus som lyser upp hela världen i olika färger beroende på vilket väder och vilken tid 
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på dygnet det är. Färgen man väljer att använda på ljusen kan också ha en stor betydelse för 

vilka känslor man kommer att förmedla med sin miljö. Vi har testat att applicera en ljuseffekt 

på ett antal av de material som världen innehåller. Exempel på detta är rosa flygande 

lotusblommor vars material avger ett lätt rosa sken. Detta ger den flygande växten ett 

fantasifullt och mystiskt utseende något som passade bra in i våran värld och bidrog med ett 

fantasyelement som kändes naturligt och nästan verkligt. Ett annat exempel är eldflugorna 

som nämts tidigare i texten. Den lyktan som dessa är i skapade ett lugnande ljus över världen 

samtdigit som objektet i sig påvisar existensen av liv. Vi har också testat att leka med 

utplacering av ljuskällor i objekt. Vi har bland annat gjort en ‖döds‖ svamp, inuti svampen 

vill vi ha ett blodrött ljus. Vi upplever det objektet som en onaturlig ljuskälla. Men om 

hanterad rätt kan bidra till en förstärkt fantasy känsla. 

Då vi diskuterat om vilket tid på dygnet det skall vara i miljön och kommit fram till att det 

skall vara en mörk eftermiddagssol så kommer dessa material och objekt med applicerad 

ljuseffekt att skapa en mer magisk känsla i vår värld. Något som vi tycker passar in till den 

typen av grafisk stil som världen blev byggd i. 

7.5 Perspektiv: 

Även fast perspektiv kanske upplevs som lite orelaterat till vår frågeställning finns det mycket 

kopplat till det som vi behöver tänka på när vi presenterar och visar upp vår miljö. Vi behöver 

tänka på perspektiv när vi renderar kortfilmen om miljön. Det finns många olika perspektiv, 

något vi skrivit om i texten. Perspektiv kan användas för att framhäva känslan i en bild, 

påverka hur man uppfattar objekts storlek och bidra till djup i bilden/filmen. Vi kommer 

använda oss av en kamera med första persons vy när vi renderar vår film. Funderingarna 

kretsar runt att ha en djur, till exempel en fågel som agerar kamera. Alltså att man ser genom 

fågels ögon. Detta kommer bidra till att världen känns levande samtidigt som det kommer 

passa in till den här typen av miljö. Vi har valt första persons vy eftersom detta ger åskådaren 

illusionen av att den själv är på platsen. 

7.6 Rundade kanter:  

Något vi inte tänkt på innan detta projektet är det faktum att alla naturliga objekt i våran 

verklighet har rundade kanter. Med denna kunskap i åtanke har vi försökt runda till kanterna 

på de flesta objekten som finns i våran värld. Vi har tagit avstånd från strikta och raka former 

då dessa nästan bara påträffas i objekt som är skapade av människan. Eftersom vi har arbetat 
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med att skapa en naturlig och så verklighetstrogen miljö som möjligt kändes det inte mer än 

rätt att tillämpa den metoden. Det finns verktyg i maya, som mjukar till kanterna, detta är 

dock bara en illusion och vi har kommit fram till att resultatet alltid blir bättre om man rundar 

kanterna på modellen själv. 

7.7 Material:  

Det finns många olika material att välja på när man arbetar i autodesk maya. De material som 

vi valt att avgränsa oss till är lambert, phong, blinn och ocean shader. Delvis för att vi arbetat 

med dessa material tidigare och har bra koll på hur de beter sig. Men delvis också för att dessa 

material kännts bäst för den här typen av projekt. Phong materialet har gett svamparna och 

växterna en naturlig glans, nästan som om de vore porösa och fuktiga. Det materialet har 

också bidragit till bra specularity på tex stenar eller andra ‖hårda‖ objekt. Vi testade ett nytt 

material nämligen ocean shader för att skapa vatten i världen. Den metoden är vi inte helt 

bekväma med vilket gjorde det till en utmaning. Resultatet av det försöket är ännu inte 

optimalt och vi kommer lägga mer tid vid detta. Ser det ut som riktigt vatten i världen 

kommer det bidra till den verkliga och trovärdiga uppfattningen vi vill att världen ska utstråla. 

Vatten är trots allt en av de viktigaste byggstenarna vid skapandet av en realistiskt värld. 

Fig.15 Denna bilden fokuserar på templet och dess ingång. Bilden har en mörkare lila färg, 



Alkj10/Leme10 Kandidatarbete ME1407 DS10-2013 

 

Page 40 of 46 

 

 

för att tillföra en mer mystisk känsla. Man ser dom lysande blommorna, en handgjord staty 

som ska föreställa en slags avbild av en ledare eller kung av invånarna i miljön. 

7.8 Fantasy: 

Fantasy är en stor del av vår miljö och det har varit en fokuspunkt i detta projekt. Det vi har 

kommit fram till är att det redan finns en slags standard för hur en trovärdig fantasymiljö kan 

se ut. Denna standarden innefattar världar baserade på den medeltiden som utspelade sig på 

vår jord. Det leder till att åskådaren kan relatera till miljön och därmed uppleva denna som 

trovärdig. Exempel på visuella världar som har lagt denna standarden är Westeros(Game of 

thrones), Middle eart(The hobbit, Lord of the rings) och många fler. Istället för att följa denna 

överanvända standard och ha medeltiden som ett tema har vi valt att göra på ett annat sätt. I 

vår nästan helt påhittade värld har valt att intruducera objekt som folk kan relatera till t.ex. en 

vattepipa, ett slags tempel, svärd, vasar och andra objekt som vi skulle kunna stöta på i den 

verkliga världen.  

Vad är det då som utmärker vår värld som en fantasy värld och inte bara en naturlig 

skogsmiljö? Vi har nästan bara använt oss av egna koncept för växter och andra objekt i 

världen. Så trots att dessa påminner eller liknar saker från jorden så är de helt påhittade.  

Vi har experimenterat med olika proportioner på våra objekt. I vissa fall har det bidragit till en 

mer magisk känsla, exempel är svampar stora som människor, stora löv och flygande 

blommor.Vi har implementerat magiska element som lila eld, pulserande andar (wisp), 

konstiga ägg och lysande ädelstenar. Med hjälp av ljus har vi försökt förstärka känslan av 

mystik. 
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Fig.16 Denna bilden visar en närbild på templet i miljön, med en mörkare röd/orange färg på 

himmlen. Fokuspunkterna i bilden är facklorna med den mystiska lila elden, altaret samt 

templet som speglar vad de imaginära invånarna har åstakommit i miljön. 

8. Slutsats 

Det är en stor utmaning att skapa en virtuell värld som upplevs trovärdig. Med hjälp från 

tidigare forskning och tillämpade metoder har vi lyckats skapa en fantasymiljö som delvis går 

att releatera till naturen på moder jord. Vi är nu medvetna om hur man utför ett sådant projekt, 

hur man kan bygga världen och hur objekten kan placeras ut. De finns mängder av aspekter 

som spelar in när man vill skapa en trovärdig miljö. Exempel på dessa är: 

Skapa kaos, inget i verkligheten är enhetligt utan allt är unikt. 

Hitta balans mellan realistiska och magiska objekt och element. 

Användandet av ljus för att förmedla känsla, tid och klimat. 

Använda perspektiv för att skapa djup och för att framhäva eller förstärka vissa objekt. 

Naturliga objekt består av fibrer, porer eller liknande, för att uppnå ett realistiskt resultat skall 

modellerna ha detaljerade textuer och normal maps. 

Använda objekt och naturliga element från verkligheten så att åskådaren kan relatera till 

miljön. 
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9. Ordlista 

 Texturer - I 3D-grafik, den digitala representationen av ytan hos ett föremål. En 

textur har två-dimensionella egenskaper. En textur kan vara enhetlig, såsom en 

tegelvägg eller oregelbunden, såsom träfibrer eller marmor etc. 

 Surface texture – Surface texture eller ytfinhet är en karaktären på en ytas släthet 

eller grovhet. Vilket i sin tur består av tre olika delar: våghet, ytjämnhet och 

bearbetningens upplägg. 

 Ankar objekt – Ankar objekt definieras som fotorealistiska objekt som betraktarens 

ögon kommer att fokusera på eller dras till. 

 Specularity - Specularity är det visuella utseendet av ljusreflektioner. I datorgrafik, 

betyder det att mängden som används i 3D-rendering som representerar mängden 

speglande reflektivitet en yta har. Det är en viktig komponent för att bestämma 

ljusstyrkan av reflektionerna, tillsammans med glansigheten för att bestämma 

storleken av ljuspunkterna.w 

 Plane –  En plan yta utan tjocklek och utan kurvor. Oftast fyrkantig och brukar 

användas som mark. 

 Radiosity – Radiosity är en teknik som används i datorgrafik för att beräkna ljuset i 

en scen. Tekniken användes ursprungligen för att beräkna hur energi flödar och den 

kan användas för ljus, värme eller andra energiformer. 

 Role-playing - Rollspel avser en ändring av beteende för att inta en roll, antingen 

omedvetet för att inta en social roll, eller medvetet agera ut en påhittad roll. 

 Quests - Ett långt eller ansträngande sökande efter något. Att söka, jaga, undersöka 

eller strävan efter något. 

 Storyboard - Storyboard, eller bildmanus, är en serie-liknande översikt över ett 

filmmanus, som görs inför en filminspelning för att illustrera handlingen och 

händelseförloppet i filmproduktion,vilket gör att bildutsnitt och stuntscener kan 

planeras i detalj utan att behöva göra det på inspelningsplats. 

 POV – Ett perspektiv som representerar det man ser genom konstnärens eller en  

karaktärs ögon i tex. en film eller en annan konstform. 

 Doodling/doodlar - En Doodle är en ofokuserad ritning gjord medan en persons 

uppmärksamhet ligger i något annat än att rita. Ett annat ord skulle kunna vara att 

klottra, att man sitter o klottrar i sin bok på tex. en föreläsning eller när man kollar på 

film 

 Gesture Drawing - Gesture drawing är en övning inom konsten som definieras av den 

snabba processen i att rita av något. Typiska situationer kan innebära att en konstnär 

ska rita av en modell i olika poser, på så lite som 30 sekunder eller så länge som 2 

minuter. Gesture drawing utförs ofta som en uppvärmning. 

 One-point perspective – Centralperspektiv eller enpunktsperspektiv är en teknik inom 

konsten för att antyda avstånd i målningar och teckningar. kan beskrivas som att 

parallella linjer i en bild, som är riktade bort från betraktaren återges med allt mindre 

avstånd; skalan minskar i proportion till avståndet. 

 Vanishing point - Flyktpunkt. I en bild, där centralperspektivets lagar följs, är 

flyktpunkten den punkt i vilken de linjer som anger horisontella paralleller i räta 

vinklar mot bildytan skulle konvergera om de fortsattes, jfr ortogonaler. 

 Two-point perspective - en metod med vars hjälp ett tredimensionellt objekt avbildas 

på en tvådimensionell yta. Tvåpunktsperspektivet använder sig av två flyktpunkter 
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placerade i höjd med horisontallinjen. 

 Brief - En brief är ett dokument som beskriver känslan som scenen skall förmedla, vad 

som händer där och vilka karaktärer som är inblandade. Utgår man från en brief är 

det enklare att få en bild i huvudet över hur scenen skall se ut, vilket gör det enklare 

att skapa. 

 UV-map - För att kunna måla texturer i Maya som passar de modeller man gör så 

måste det finnas en UV layout, denna består i sin tur av ett antal UV-punkter. En UV-

punkt är egentligen en vertex-punkt fast representerad endast i två dimensioner, dvs. 

för varje vertexpunkt som skapas så skapas även en UVpunkt. För att kunna skapa 

texturer så behöver man veckla ut sin modelltill en 2-dimensionell bild (tänk er att 

skala en apelsin och sen platta ut skalet, ni har nu uv-mappat apelsinen). 

 Rendera – Inom datorgrafik betecknar rendering den beräkning som ett 

datorprogram utför för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell. 

3D-modellen kan vara en datafil som innehåller beskrivning av betraktarens, 

ljuskällors och olika 3D-objekts position och rörelser, samt objektens ytor, färg, 

reflektioner, refraktioner, material (plast, trä, metall, tyg), skärpedjup, rörelseoskärpa, 

linsöverstrålning och så vidare. 

 Bump map - Bumpmappning är en teknik inom 3D datorgrafik för att simulera gupp 

och rynkor på ytan av ett föremål. Det uppnås genom att förvränga surface normalsen 

av föremålet och den förvrängda normalen kommer implementeras under beräkningen 

av ljussättningen och därför skapa illusionen av att den egentligen släta ytan kommer 

se skrynklig eller ojämn ut. 

 Normal Map - Används inom 3D datorgrafik, normal mapping, eller "DOT3 bump 

mapping", är en teknik som används för att fejka ljussättningen av repor och bucklor - 

en implementering av Bump mapping. Det används för att lägga till detaljer utan att 

använda fler polygoner. Ett vanligt användningsområde för denna teknik är att 

avsevärt förbättra utseendet och detaljer av en låg polygon modell genom att generera 

en normal mao från en hög polygon modell eller height map. 

 Eteriska varelser - En icke-fysisk organism som tex. en ande, fee eller varelse som 

existerar utanför den normala verkligheten 

 Viktorianska Eran - Den viktorianska eran av brittisk historia var perioden av 

drottning Victorias regeringstid från 20 juni 1837 till sin död den 22 januari 1901. Det 

var en lång period av fred, välstånd, raffinerade känslor och nationellt självförtroende 

för Storbritannien. 

 Lingvister – En lingvist eller språkvetare är en person som ägnar sig åt lingvistik, 

vilket även kallas språkvetenskap. Ämnet räknas till humaniora. 

 Sub-genre - En underkategori inom en viss genre. 

 Magical Realism - Magic Realism presenterar fantastiska och vardagliga element 

sida vid sida, som om det inte finns någon konflikt mellan de två. Det används ofta för 

att känneteckna den dolda innebörden av vardagliga realiteter genom de fantastiska 

"magiska" elementen. Denna sub-genre kan kopplas till surrealismen och 

postmodernism. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Refraktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skärpedjup
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rörelseoskärpa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lingvistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Språkvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humaniora
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