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Abstract 

This essay brings up how experienced texture artists in game development can 

get comfortable in their workflow and therefore not spend time on learning new 

techniques that in the end could be more efficient. We base this on theories that 

people often choose the path of least resistance, which in the case of an 

experienced texture artist would be the path they have learned and are 

comfortable with. We also talk about the popularity of Photoshop and that many 

of today’s texture artists in the game industry are using it and that this could be 

because Photoshop was one of the first programs that could be used well for 

texturing. Because of this many learned to use it and stuck by it and then taught 

Photoshop to new texture artists because that is the program that they know. We 

also go into the subject of why many other programs that are developed directly 

for texturing often can be similar to Photoshop in how they are used and in their 

interface. 
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Sammanfattning 

Vår uppsats berör hur erfarna texturerare inom spelutveckling kan bli bekväma i 

sina arbetssätt och därför inte lägga ner tid på att lära sig nya tekniker som i 

slutändan skulle kunna vara effektivare. Detta baserar vi på teorier om att 

människor ofta väljer den väg som har minst motstånd, vilket i en erfaren 

texturerares fall blir den väg de har lärt sig och är bekväm med. Vi går även in på 

Photoshops popularitet och att många av dagens texturerare i dagen spelindustri 

använder det och att detta kan bero på att Photoshop var ett av de första 

programmen som kunde användas bra för texturering. Många lärde sig därför det 

och höll fast vid det och fortsatte att lära ut det till nya texturerare eftersom det är 

det som de erfarna texturerarna kan. Vi går också in på varför många andra 

program som är anpassade direkt för texturering ofta kan likna Photoshop i sitt 

upplägg och gränssnitt. 

 

Nyckelord 

Funktioner, Photoshop, Spel, Texturering, Textureringsprogram 
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1 Introduktion 

Minsta motståndets väg, det är en väg oftast kan kopplas till lättja eller att inte 

anstränga sig. Aldrig skulle till exempel en erfaren texturerare inom 

spelutveckling kunna anses gå minsta motståndets väg när denne jobbar flitigt i 

Photoshop fem dagar i veckan. Eller? Det finns faktiskt en möjlighet att det kan 

vara så. En texturerare kan vara så bekväm i sitt arbetssätt att denne inte känner 

något behov av att lära sig nya program och funktioner som i slutändan kan vara 

effektivare. I denna undersökning går vi närmare in på detta ämne och skrapar 

även på ytan av Photoshops popularitet och varför så många texturerare inom 

spelutveckling använder det. 

 

1.1 Bakgrund 

I boken 3D Game Textures Create Professional Game Art Using Photoshop, 3rd 

edition av Luke Ahearn beskriver han Photoshop som det mest populära 

programmet för texturering inom spelutveckling. Enligt Ahearn är Photoshop mer 

eller mindre ensam på toppen som det huvudsakliga textureringsprogrammet 

inom spelutveckling (Ahearn, 2011, s. 390). Utifrån vår egen erfarenhet verkar 

detta stämma till viss del. Vi båda har under snart tre års tid studerat grafik inom 

spelutveckling och har båda lärt oss att använda Photoshop för texturering. De 

flesta vi känner både inom universitetet och utanför, som jobbar och/eller 

studerar spelutveckling har erfarenhet av Photoshop. Det finns förstås flera andra 

textureringsprogram som vi och andra har lärt oss och använder. Vissa till och 

med föredrar att jobba i andra program istället för Photoshop. Men det var 

Photoshop vi skulle lära oss först, det var Photoshop som vi skulle börja med och 

som skulle vara grunden för våra erfarenheter inom texturering. Men Photoshop 

är inte ett textureringsprogram, det är ett bildredigeringsprogram. Photoshop är 

ett bra program för texturering, men det är inte perfekt och det har inte vissa 

funktioner som kan hittas i andra textureringsprogram som är framtagna helt för 
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syftet att texturera. Detta har fått oss att vilja undersöka närmare vilka funktioner 

texturerar lockas av samt att se vilka program texturerare använder och ifall de 

enbart använder Photoshop, eller Photoshop och kompletterar det med 

funktioner i andra program, eller kanske inte använder Photoshop alls. 

 

1.1.1 Program 

Programmen nedan är de program vi använt oss av i denna studie. 

Photoshop 

Adobe Photoshop CS6 (2012) är ett bildredigeringsprogram. Programmet låter 

användaren jobba i lager som gör det lättare att göra ändringar. Därmed blir 

arbetsprocessen icke-destruktiv. När det används för texturering kan användaren 

lägga in modellens UV-karta (som är en tvådimensionell representation av en 3D-

modell) för att använda som ett hjälpmedel för att se modellens olika delar. 

Photoshop har funktioner som lämpar sig både för att måla för hand och för att 

manipulera foton. Photoshop har inte funktioner som till exempel en 3D-vy och 

möjligheten att måla direkt på modellen. Se bild 1. 
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Bild 1. Photoshops gränssnitt 

 

Substance Painter 

Substance Painter (Allegorithmic, 2014) är ett nyutvecklat program för 

texturering av 3D-objekt främst inom spelutveckling. Programmet låter 

användaren måla i lager, liknande de i Photoshop, direkt på modellen i en 3D-vy 

samt byta till 2D-vy. Programmet har också ett antal funktioner för 

autogenerering av effekter. Substance Painter har även partikelpenslar som inte 

hittas i något annat program (mer om partikelpenslar beskrivs under stycket 

begreppsförklaring). Se bild 2. 
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Bild 2. Substance Painters gränssnitt 

 

Substance Designer 

Subtsance Designer (Allegorithmic 2013) är ett nodbaserat textureringsprogram 

utvecklat av samma företag som Substance Painter men kom ut tidigare. 

Programmet använder noder istället för lager 1  (Sudhakaran, 2013). Liksom 

Substance Painter är det utvecklat för spelindustrin men skillnaderna mellan 

programmen är att Substance Designer mer liknar en spelmotors materialeditor i 

hur man skapar. Tanken med programmet är att det ska vara kompatibelt med 

olika spelmotorer genom att kunna exportera material inklusive deras 

egenskaper från Substance Designer till spelmotorer. Till exempel kan man föra 

                                                        

1 Mer ingående läsning kring nod- och lagerbaserat arbete finns att läsa om här: 

http://wolfcrow.com/blog/layer-based-vs-node-based-compositing/ 
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över skjutreglage från Substance Designer till en spelmotor för att kunna ändra en 

texturs attribut direkt i spelmotorn. Se bild 3. 

 

Bild 3. Substance Designers gränssnitt och nodbaserade system 

 

Quixel Suite 

Quixel Suite (Quixel, 2014) är ett programpaket som innehåller 

textureringsprogrammen DDO och NDO, som är till för att skapa och behandla 

texturer och normal maps, och deras förhandsvisare, 3DO. DDO fungerar som en 

plug-in till Photoshop. Den fokuserar på att automatisera texturering. 

Programmet innehåller en databas med många olika material vilka kan appliceras 

snabbt på modellen och även många funktioner för att autogenerera olika effekter 

som smuts, repor, damm, rinnande smuts osv. Till skillnad från Substance Painter 

som tillåter användaren att måla direkt på modellen är Quixel Suite utvecklat så 

att användaren jobbar med värden och skjutreglage för att manipulera texturers 

utseende. Se bild 4. 
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Bild 4. Quixel Suites gränssnitt 

 

MARI 

MARI är ett textureringsprogram utvecklat av The Foundry (2014). Programmet 

utvecklades under produktionen av filmen Avatar (2009) (CGSociety). MARI kan 

enklast beskrivas som ett Photoshop i 3D, det är lagerbaserat liknande Photoshop, 

men i MARI kan man måla direkt på 3D-modellen och vrida och vända på den så 

att modellen kan målas och ses från alla vinklar i realtid. Se bild 5. 
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Bild 5. MARIs gränssnitt 

 

Mudbox 

Mudbox (Adobe 20xx) är ett skulpteringsprogram men har en del 

textureringsfunktioner. Man målar i 3D direkt på modellen och programmet har 

lager och grupper liknande de i Photoshop. Se bild 6. 
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Bild 6. Mudbox gränssnitt 

 

3D-Coat 

3D-Coat (Pilgway, 2014) är också ett skulpteringsprogram med en del 

textureringsfunktioner. Programmet har en funktioner som låter användaren 

modifiera topologin på modellen, UV-mappa och texturera. Likt Mudbox målar 

man direkt på modellen i en 3D-vy eller på UVn i en 2D-vy. Se bild 7. 
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Bild 7. 3D-Coats gränssnitt 

 

1.1.2 Begreppsförklaring 

“Sömmar” 

Tänk att du har ett osynligt papper du ska applicera över en krukas yta, du kan 

klippa upp pappret i olika stora bitar för att få dem att passa bättre på krukans 

yta. Dock, vid varje pappersbits ytterkant bildas en så kallad “söm”, där är det 

svårast för en texturerare att få det att se snyggt ut. Tänk att du först målar en 

pappersbit, sen målar du en annan pappersbit, sen sätter du båda bitarna bredvid 

varandra, kant i kant, målet är att det ska se så bra ut att kanterna (sömmen) inte 

syns. När man jobbar i program som MARI eller Substance Painter så jobbar man 

i en 3D-vy där textureraren kan se hela objektet och vrida det så att denne kan 

måla objektet från alla vinklar. Det blir som att måla direkt på krukans yta. (Målar 

en texturerare i en 2D-vy så målar denne på ett platt papper som representerar 

objektets yta). I en 3D-vy blir sömmar inget problem för texturerare, denne kan 

bara måla direkt över dem och det syns inte att sömmarna finns där. 
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Partikelpenslar 

Partikelpenslar är en funktion som finns i textureringsprogrammet Substance 

Painter. Partikelpenslar är penslar med en inprogrammerad effekt. Om en 

texturerare målar med en vanlig pensel skapas ett streck där textureraren målat. 

Om en texturerare målar med en partikelpensel så kommer färgen att fortsätta 

sprida sig i ett förprogrammerat mönster efter det att penseldraget avslutats. De 

förprogrammerade mönstren kan till exempel vara sprickor, blodådror eller 

läckage. 

Autogenererade effekter 

En autogenererad effekt kan vara till exempel smuts och slitage som genereras i 

en textur efter förutbestämda parametrar som delvis kan ändras. Genom några få 

knapptryckningar kan textureraren få sin textur att se sliten och smutsig ut och 

kan jobba vidare på egen hand därifrån. Motsatsen till detta skulle vara att 

textureraren skulle måla varenda bit smuts och varenda skråma för hand från 

grunden. Dessa funktioner tar bort en hel del manuellt arbete för texturerare. 

Normal map 

En normal map är en typ av textur som säger åt ljuset att bete sig på ett visst sätt 

när det träffar modellens yta. Detta leder till att det kan se ut som att utbuktande 

och inbuktande detaljer finns på det texturerade objektet, fast i verkligheten finns 

inga sådana detaljer där. Detta används för att spara processorkraft i spelmotorn. 

 

1.1.3 Forum  

Vi sökte oss till olika onlineforum som behandlade olika textureringsprogram där 

både användare och utvecklare av program gav information och åsikter om 

programmen och texturering i allmänhet, samt önskemål om framtida utveckling 

av programmen. Vi valde forumtrådar om de program som enbart berör 

texturering.  Till exempel är Mudbox och 3D-Coat program som har 
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textureringsfunktioner men som även har andra funktioner som till exempel 

modellering. Vi valde att inte använda oss av forum om dessa program eftersom 

att vi ansåg att informationen inte skulle vara tillräckligt fokuserad på vårt ämne 

Vi använde data vi samlade in från forumen för att vidareutveckla vår metod, vårt 

syfte och vår frågeställning. Vi ser även denna information som ett komplement 

till våra intervjuer. Innan vi genomförde intervjuerna gick vi igenom ett antal 

trådar vi ansåg vara relevanta. Vi ville se om vi kunde få en bild av vad dessa 

forumanvändare ville se i framtiden i sina program. De trådar vi utgått ifrån 

kommer från forumet Polycount som riktar in sig på spelgrafik. Just det forumet 

har en stor användarbas och många presenterar och lägger upp sina arbeten där. 

Substance Painter - Master Thread, Polycount forum 

Substance Painter - Master Thread2 är tillägnad programmet Substance Painter 

och dess utveckling. Tråden skapades innan programmet var tillgängligt för 

allmänheten och fortsätter under den öppna betaversionen och till slut när 

fullversionen av programmet släppts. Under perioden innan och under 

betaversionen var det många av forumdeltagarna som uttryckte sig positivt kring 

utvecklingen av ett sådant program.  

Det diskuteras mycket kring de autogenererade effekterna. Utifrån många inlägg 

verkar autogenererade effekter vara en väldigt attraktiv funktion för många. 

Ett antal användare ville ha mer stöd för exportering av texturer till Photoshop 

och vill kunna använda det kombinerat med Substance Painter. 

Flera tar upp partikelpenslarna i Substance Painter och på vilket sätt de är 

nyskapande och användbara.  

                                                        

2 http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=128707 
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Utvecklarna är närvarande på forumet och de uttrycker att de är intresserade av 

att höra vad användarna har för synpunkter samt besvarar många frågor kring 

programmet och dess utveckling. En av utvecklarna förklarar även att approachen 

de tar med detta program (liksom deras tidigare program) är att få ut det tidigt 

under betastadiet till användarna för att få feedback under vidareutvecklingen. 

Mycket av det som verkar locka användarna till Substance Painter är att 

programmets funktioner är anpassade till just spelutveckling och att utvecklarna 

vill fokusera på en arbetsprocess som lämpar sig inom det området. 

Många frågor användarna ställer är relaterade till deras egna sätt att jobba på och 

de är många små detaljer de skulle vilja se i programmet. Ett problem är så klart 

att detta är ett väldigt stort arbete för utvecklarna och de implementerar 

förmodligen funktioner som en klar majoritet vill ha. 

En stor del av denna tråd är också konstruktiv kritik från användare. Många 

berättigar sin kritik genom att utgå ifrån hur de själva arbetar eller vilka behov de 

vet att företag har. En del kritik handlar om vilka framtida funktioner de vill att 

utvecklarna ska addera. 

Quixel Suite - Suggestions, Polycount forum 

Mycket av förslagen i Quixel Suites 3  forumtråd är mindre förbättringar av 

existerande funktioner. Många inlägg i tråden behandlar tekniska aspekter av 

programmet och förslag för att förbättra användarvänligheten. Många av 

förslagen gäller mindre detaljer som förmodligen inte är stora hinder i sig men ju 

mer av dessa som går att förbättra desto smidigare blir programmet i sin helhet. 

Det tyder på att det är viktigt för användarna att programmet är smidigt och utan 

onödiga komplikationer. Det kan också tyda på att programmet i sin helhet går i 

                                                        

3 http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=136546 
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rätt riktning gällande hur texturerarna vill att ett program ska vara utformat då 

de i tråden sällan tar upp stora problem.  

Utifrån ett flertal användares förslag till förbättringar vill de att programmet 

borde utnyttja alla av Photoshops funktioner som används i vanliga fall när man 

skapar texturer. Många vill gärna se att enkla funktioner som finns i Photoshop 

finns kvar i Quixel Suite. Eftersom en majoritet har en stor vana i Photoshop vill 

de gärna ha dessa funktioner i andra textureringsprogram då de vant sig vid 

funktionerna i sitt arbetssätt. 

En annan funktion som verkar viktig för användarna är hanteringen av normal 

maps. Utifrån ett flertal önskemål kan man se att många vill åt ett enkelt sätt att 

genom textureringsprogrammet kunna ändra normal maps i efterhand. Detta är 

en viktig funktion i textureringsprogram då man annars får gå tillbaka till den 

högupplösta modellen och lägga till ytterligare detaljer för att sedan baka om 

modellen (vilket är tidskrävande och omständligt). Liknande önskemål kring 

hantering av normal maps hittades även i Substance Painter – Master Thread. 

Liksom i Substance Painters forumtråd är utvecklare närvarande i denna tråd och 

besvarar användarnas frågor och önskemål. 

Substance Designer - Master Thread, Polycount forum 

Utifrån Substance Designers 4  tråd verkar programmet bygga en del på att 

användarna skapar egna material som de sedan lägger ut för användning. 

Programmet verkar bygga en del på att användarna själva bygger ut 

användbarheten. 

En stor funktion i Substance Designer är att användarna kan skapa texturer utifrån 

brus. De används för att generera texturer med olika uttryck istället för att 

programmet förlitar sig helt på att användaren behöver importera egna foton. 

                                                        

4 http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=129560 
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Många av frågorna och diskussionerna i denna forumtråd handlar om hur 

användarna kan utnyttja programmets olika noder för att få ett tillfredställande 

slutresultat. 

Utifrån ett flertal inlägg verkar användarna i denna tråd diskutera de mer 

grundläggande funktionerna i detta program. Substance Designer verkar ha en 

något högre inlärningskurva. Många användare verkar ha problem med att få fram 

tillfredställande resultat. 

Många av inlägg i tråden är frågor och diskussioner kring vilka noder man bör 

använda och på vilket sätt för att uppnå ett visst resultat. Substance Designers 

noder har många funktioner och många inställningar att ändra på vilket kan vara 

förvirrande för användare som är vana vid Photoshop eller liknande program 

(med lager och där man målar texturer manuellt).  

 

1.2 Tidigare forskning 

Rokeby (1998) skriver i sin artikel om gränssnitt (interface) och hur detta kan 

liknas vid ett landskap. Ett landskap har många olika vägar som en vandrare kan 

välja, precis som att ett textureringsprogram har flera olika funktioner och 

arbetssätt som en användare kan använda. I ett landskap finns det ofta vägar som 

är lättare att ta än andra, till exempel så är en solig och varm väg genom en dalgång 

mycket enklare och behagligare än en svår och kall väg genom en bergskedja. På 

samma sätt har textureringsprogram funktioner som underlättar arbetet och 

arbetsprocessen som är mer praktiska än andra. Om vi tillämpar Rokebys (1998) 

idé kring minsta motståndets väg (path of least resistance) till 

textureringsprogram så kan vi anta att en texturerare använder en enklare 

arbetsprocess. Detta betyder nödvändigtvis inte att de använder de nyaste och 

bästa verktygen utan istället kan använda verktyg de är mer bekväma i. 

Baher & Westerman (2009) har gjort en studie som jämför hur experter och 

nybörjare skiljer sig i sitt sätt att utföra vissa uppgifter i Photoshop. Deras hypotes 
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är att experterna har lärt sig programmets verktyg på ett sätt som passar in i deras 

kreativa flöde. Nybörjarna hade inga föredragna verktyg vilket gjorde att de 

utforskade programmet för att hitta det mest effektiva verktyget för uppgiften. 

Nybörjarna hade därför större sannolikhet att hitta och använda nyare verktyg 

och metoder i programmet än experterna. Experterna tenderade att använda 

äldre men väl beprövade verktyg och metoder, även fast det i vissa fall tog längre 

tid att utföra uppgiften. 

Fu & Gray (2004) kommer fram till liknande slutsatser i sin studie. De menar att 

ju mer ett tillvägagångssätt har använts i det förflutna desto mer sannolikt är att 

det kommer att fortsätta användas i framtiden. Tillvägagångssätt som inte nämns 

i läroböckerna de använder i studien kallar de föredragna tillvägagångssätt och de 

som nämns i läroböckerna kallar de rekommenderade tillvägagångssätt. Enligt 

deras studie väljer personer ofta ett mer invant tillvägagångssätt även om de 

känner till ett mer effektivt tillvägagångssätt.  

Jordan (1998) förklarar att användbarhet kan beskrivas med hur enkel en produkt 

är att använda, alltså handlar det om ”användarvänlighet”.  Jordan går igenom 

”experience” och hur erfarenhet i ett program eller liknande program påverkar 

hur lätt användaren kan använda programmet. Om en användare har erfarenhet 

av program liknande de nya program denne försöker använda kan detta 

underlätta. Tidigare erfarenheter är dock bara användbara om det nya 

programmets design kan likna tidigare program (Jordan, 1998 s. 8-9). Detta kan 

leda till ett dilemma för utvecklarna av nya program om dessa vill ändra på hur 

deras program hanterar funktioner. 

Davis (1993) talar om att det är viktigt att användare accepterar ett nytt program. 

Om användare avvisar programmet så kommer programmet inte att sälja eller 

användas. Han tar upp att det är viktigt för användare hur användbart ett program 

verkar, samt hur lätt det verkar vara att använda programmet. Davis (1993) 

kommer även fram till att användare lägger mer vikt på hur användbart ett 

program är än hur lätt det är att använda. 
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1.3 Syfte 

Utifrån vår tidigare forskning vill vi undersöka vilka program och vilka funktioner 

texturerare inom spelutveckling använder sig av och dras till. Vi vill se om de 

använder minsta motståndets väg och om de föredrar att hålla sig till en väg de 

har vant sig vid istället för att lära sig något nytt. 

 

1.4 Frågeställning 

- Om en erfaren texturerare använder en form av minsta motståndets väg, kan 

denne fortfarande lockas av nya program och funktioner? 

 

- Vad kan leda till att en texturerare att börja använda Photoshop och hålla fast 

vid det? 

 

1.5 Disposition 

Först presenterar vi vår studie i Introduktion och sedan motiverar vi varför vi 

gjorde den i Bakgrund. Vi beskriver också program och begrepp som är viktiga för 

att förstå det ämne vi undersöker. Vi går sedan igenom flera forum som vi har gått 

igenom för att samla ytterligare data. Detta följs av en genomgång av vår tidigare 

forskning, vårt syfte med denna studie och vår frågeställning. Vi beskriver sedan 

den metod vi har använt för denna undersökning och motiverar varför vi har valt 

att använda kvalitativa semistrukturerade expertintervjuer som en del av vår 

metod. Vi sammanställer sedan all våra insamlade data och analyserar den. Sedan 

följer en diskussion kring uppsatsen, vad vi ansåg gick bra, vad vi ansåg kunde ha 

gått bättre, eventuella brister, självkritik och förslag till framtida forskning. Efter 
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att vi har analyserat och diskuterat så presenterar vi den slutsats vi kommit fram 

till.  
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2 Metod 

Vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade expertintervjuer (Bryman, 

2012). Vi intervjuade texturerare med blandade men goda erfarenheter om vilka 

program de använder mest och varför. Vi frågade även om de saknar några 

funktioner i programmen. Vi fokuserade också på hur respondenterna gick till 

väga när de texturerar och hur deras arbetsprocess såg ut. Den första delen av 

intervjun tog ca 30 minuter. Vi lät sedan respondenten prova ett eller flera av de 

textureringsprogram vi valt till denna studie under handledning från oss. Efter 

detta frågade vi respondenten vad denne gillade och ogillade i programmet som 

just testats. Vi frågade även om respondenten tyckte att det var värt för denne att 

lära sig detta program. Denna del tog ca 30 minuter. Vi spelade in intervjuerna och 

förde anteckningar. 

Kvalitativa semistrukturerade expertintervjuer var en mycket flexibel 

intervjumetod (Bryman, 2012) där vi kunde få ut mycket data från en handfull 

respondenter. Eftersom att intervjuerna var mer som en diskussion än till 

exempel en enkät så kunde vi enkelt undvika förvirringar, anteckna allt på plats 

och få ut extra information då vi kunde ställa extra frågor utöver de förutbestämda 

frågorna. Detta förtydligade svaren och minimerade chanser för missförstånd hos 

både intervjuaren och respondenten.  

Alan Bryman (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer. Intervjuaren har ett 

förutbestämt ämne och/eller några specifika frågor och respondenten kan tala 

och diskutera mycket fritt. Om det skulle behövas kan intervjuaren även ställa 

frågor som inte är förutbestämda om de behövs för att leda diskussionen vidare. 

Bryman beskriver semistrukturerade intervjuer som en mycket flexibel metod 

(2012, s. 471). Baserat på detta bestämde vi att semistrukturerade intervjuer 

skulle vara den bäst passande intervjumetoden till vår pilotstudie. 
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2.1 Intervjun 

(Intervjufrågor hittas under Bilagor) 

Först ställde vi frågor till respondenten i cirka 30 minuter om vilket/vilka 

program denne använde och varför. Vi frågade även om några andra program och 

varför respondenten inte använde dessa. Vi frågade även respondenten om 

dennes arbetsprocess. Vi fokuserade på vad respondenterna använde för program 

och hur de använde dessa och om de saknade något i sin arbetsprocess. 

Sedan presenterade/rekommenderade vi några textureringsprogram och lät 

respondenten välja ett som denne fick testa i ca 30 minuter. 

Efter testet ställde vi frågor om vad respondenten gillade/ogillade med 

programmet och om denne kunde tänka sig att sätta sig in mer i programmet i 

framtiden (om denne tyckte att det var värt att sätta sig in i programmet). 

 

2.2 Respondenter 

Vi intervjuade 4 respondenter. De hade krav på sig att ha god textureringsvana 

inom spelutveckling. Vilket eller vilka program de använde sig av var inte viktigt, 

så länge de kunde använda sig av dem för att skapa texturer. Respondenterna 

behövde även kunna avvara en hel timme för intervjun. Vi gjorde delvis 

bekvämlighetsurval när vi valde respondenter, vi valde respondenter vi på 

förhand kände, men vissa studerade på andra skolor eller hade jobb, så vi var 

tvungna att söka upp dem och bestämma passande tider för intervjuerna. 

Eftersom att vi kände respondenterna så visste vi att de hade tillräckligt med 

erfarenheter av texturering inom spelutveckling. 

Respondent 1 

Denna respondent har ett års erfarenhet av påbörjad universitetsutbildning 

(totalt var tre år) inom 3D-grafik och två års nästan färdig utbildning på 
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yrkeshögskola inom 3D-grafik. Respondentens erfarenheter inom texturering var 

mycket goda och på den nivån att respondenten kan få praktik och jobb utan 

problem. Respondenten använder sig i nuläget huvudsakligen av Photoshop och 

Quixel Suite för texturering. 

 

Respondent 2 

Respondent 2 har två års påbörjad universitetsutbildning (totalt tre år) inom 3D-

grafik och ett års påbörjad utbildning på yrkeshögskola (totalt två år). 

Respondentens erfarenhet inom texturering var mycket bra, men respondentens 

eget utbildningsfokus ligger mer åt att bli technical artist. Respondenten använder 

sig i nuläget huvudsakligen av Photoshop och Crazy Bump 5  (Clark, 2008) för 

texturering. 

Respondent 3  

Respondent 3 har tre års nästan färdig universitetsutbildning inom 3D-grafik. 

Respondentens erfarenheter inom texturering var mycket goda och på den nivån 

att respondenten kan få praktik och jobb utan problem. Respondenten använder 

sig i nuläget huvudsakligen av Photoshop och NDO för texturering. 

Respondent 4 

Respondent 4 har fullgjord universitetsutbildning inom 3D-Grafik och har flera 

års jobberfarenhet av att jobba med 3D-grafik inom spelbranschen. 

Respondentens erfarenheter inom texturering var riktigt bra och respondenten 

kan enkelt få jobb inom spelbranschen. Respondenten använder sig i nuläget 

huvudsakligen av Photoshop, MARI och Quixel Suite för texturering. 

                                                        

5 Ett program för att skapa normal maps liknande NDO 
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3 Resultat och analys 

(Ett mer detaljerat resultat av vad varje respondent svarade på varje fråga finns i 

Bilagor i slutet av texten.) 

Den största likheten mellan respondenterna är att samtliga använder Photoshop. 

Några av dem använder nästan enbart Photoshop medan en respondent använder 

MARI till en stor del av sitt arbete men även Photoshop. Respondent 4 använder 

Photoshop men anser att programmet har begränsningar när man behandlar 

stora texturfiler eftersom programmet kan bli långsammare. Respondent 4 

använder därför även MARI som denne anser är bättre anpassat till stora 

texturfiler. Respondent 4 tyckte att MARI kan vara omständligt att starta ett 

projekt i och använder därför Photoshop till enklare texturer. 

Respondent 2 ansåg att Photoshop har flest funktioner för att justera och 

manipulera bilder samt verktyg för att markera vissa ytor och kommandon för att 

justera dessa. Respondenten kände inte till något program som gör detta lika bra 

som Photoshop. 

Alla respondenterna ansåg att Photoshop är enkelt att starta upp och påbörja 

texturering i. Om respondenterna texturerade enklare modeller ansåg de att 

Photoshop räckte att jobba i. 

Tre av respondenterna jobbade i NDO. De ansåg att det var lättare att lägga till 

detaljer i normal mapen genom NDO (till exempel fördjupningar, förhöjningar och 

repor). Respondent 2 använde 3D-Coat för att lägga till detaljer i normal mapen. 

Respondenten tyckte att 3D-Coat var snabbare på det än NDO eftersom att det går 

att direkt måla ut en normal map-detalj på modellen i 3D-Coat. 

Två av respondenterna använder delvis DDO (Quixel Suite) då de tyckte att det 

fungerar som ett bra komplement till Photoshop. Respondent 1 tyckte dock att 

DDO var lite av ett “tveeggat svärd”. Respondent 1 tyckte att det fanns både 

fördelar och nackdelar med att DDO är bundet till Photoshop. Respondent 4 tyckte 
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att DDO hade en del problem med att det kraschar och kan bli väldigt långsamt på 

grund av att det är bundet till Photoshop och påverkas därför av Photoshops 

begräsningar gällande filstorlek och snabbhet. 

Alla respondenterna nämnde att de föredrar enklare och/eller snabbare program, 

särskilt när de ska göra en enklare textur. Alla nämner även att de tidigt i sin 

arbetsprocess vill kunna göra en bra grund till texturen som de sedan kan jobba 

vidare med. 

Alla respondenter nämnde även att, och hur, de hanterar eventuella sömmar i 

texturerna. Flera av dem använder Mudbox för detta. Det var ofta enda eller en av 

de få anledningarna till att de använde Mudbox. En av respondenterna använder 

inte Mudbox, men 3D-Coat för att ta hand om sömmar. Respondent 1 anser att 

Mudbox funkar bra på grund av att det går att måla direkt på 3D-modellen. Om 

DDO fick liknande funktioner skulle respondenten byta till det programmet. 

Respondenterna som prövade MARI och Substance Painter var positivt inställda 

till programmen. Likheterna mellan programmen är att de visar 3D-modellen och 

låter textureraren måla texturen direkt på modellen, samt att de har liknande 

funktioner och verktyg som i Photoshop. Respondent 4 som hade stor vana i MARI 

såg potential i Substance Painter men tyckte att det kändes något långsammare. 

Samma respondent tyckte att vyn i Substance Painter var bättre än den i MARI 

men att den kändes lite “plastig”. Alltså att ljussättningen i Substance Painter fick 

modellen att se något plastig ut istället för verklighetstrogen. Respondenten 

påpekade också att det var väldigt svårt att få vyerna i olika program att se exakt 

lika ut eller att likna spelmotorer helt. Att få vyerna och spelmotorerna att se exakt 

likadana ut kallar respondenten för ”pixel perfect”. Alltså att när en texturerad 

modell belyses av textureringsprogrammets ljussättning så ska den se likadan ut 

när den sedan belyses av spelmotorns ljussättning. 

Respondent 3 ville fortsätta att lära sig MARI. Framförallt lockades respondent 3 

av att kunna måla direkt på modellen i 3D. Respondent 3 fick intrycket av MARI 

att programmet hade hög inlärningskurva och att det fanns väldigt mycket 
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funktioner men att allt kändes nödvändigt. Samma respondent tyckte att MARI var 

likt Photoshop. Programmet använde lager och de verktyg som fanns var liknande. 

Respondent 3 använder Photoshop till stor del och kände igen sig i MARI. 

Respondenterna som fick pröva DDO var delvis positiva till programmet. 

Respondent 2 upplevde dock en hel del buggar i början men det löste sig sedan 

när vi provade att använda en annan modell. Samma respondent tyckte att 

laddningstiderna efter varje handling gjorde arbetsprocessen långsam. 

Respondent 3 ansåg att laddningstiderna inte var ett jättestort hinder. Båda 

respondenterna gillade materialen som följer med programmet och att effekterna 

autogenererades. Respondent 4 hade tidigare erfarenhet av programmet och 

använde det delvis. Samma respondent tyckte likt respondent 2 att 

laddningstiderna i programmet var ett problem. 

Våra respondenter utgick mycket efter enkelhet och snabbhet när de jobbade och 

använde ofta det program de ansåg vara snabbare att starta upp eller enklare att 

använda, särskilt när de skulle göra en textur de ansåg vara enklare att göra eller 

när de ville få fram en grundtextur snabbt. De var dock beredda att använda 

program som tog längre tid att använda om de ansåg att projektet att göra 

texturen var större eller mer komplex. Detta kopplar vi till Rokebys (1998) artikel 

där han talar om minsta motståndets väg och att folk föredrar att ta den lättaste 

vägen. 

Alla respondenter gjorde tidigt i sitt workflow en grund för texturen, oftast i 

Photoshop. Av detta kan vi anta att många texturerare föredrar att göra en 

grundtextur de kan utgå ifrån. Flera av våra respondenter talade även väl om att 

kunna autogenerera saker som smuts, damm och repor som de sedan kunde jobba 

vidare på. Att snabbt kunna göra en bra grund, vare sig det bara är en grundfärg 

eller en grund för hur smuts och slitage kan se ut ansågs vara en bra sak, särskilt 

om du jobbar inom spelbranschen. En texturerare som snabbt kan få till en snygg 

grundtextur kan snabbt visa upp detta för en designer som då kan avgöra om 

textureraren arbetar åt rätt håll eller inte. 
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Alla våra respondenter nämnde även att de behöver hantera sömmar i texturerna. 

Sömmar är alltså ett “problem” som de måste åtgärda. Men ingen av våra 

respondenter hanterar detta problem i Photoshop, de hanterade dem i Mudbox 

eller andra program. Sömmar är lättare att se och åtgärda om man arbetar i ett 

program där det går att måla direkt på modellen. Det verkar snarare som att 

arbeta i Photoshop kan leda till att sömmar uppstår. 

De respondenter som använt DDO gillade funktionerna i teorin men ansåg att 

programmet har vissa nackdelar, till exempel att programmet alltid behöver tid 

för att tänka när en användare gör en ändring och även att programmet 

fortfarande har några buggar som ibland gör att det inte fungerar som det ska. De 

respondenter som inte använt DDO gillade också tanken bakom programmet men 

var lite tveksamma då de hört att programmet kunde vara något långsamt. Det 

som DDO lockade respondenterna med var att programmet autogenererar mycket 

effekter så att användaren inte behöver måla detaljer manuellt. Man kan anta att 

DDO har gått i rätt riktning men fokuserat för lite på att användaren ska kunna 

ändra i texturen manuellt vilket blir ett hinder snarare än en fördel. Det gör att 

användaren ändå måste gå ur DDO och fixa vissa detaljer manuellt i Photoshop 

eller ett annat program. 

Alla våra respondenter var överlag nöjda med sina kunskaper och de program de 

använde. De var intresserade av andra program och kunde tänka sig att sätta sig 

in i dem ytterligare, men ingen av dem kände ett akut behov av att göra det. Till 

exempel var respondent 3 intresserad av MARI på grund av dess funktion att 

kunna måla texturer i 3D-vyn. Men respondent 3 sa samtidigt att denne var väldigt 

bekväm med sina nuvarande kunskaper (huvudsakligen i Photoshop) och kände 

inte att lära sig ett nytt program var ett måste. Detta kan vi koppla till Rokebys 

(1998) väg med minst motstånd. 

 Alla respondenter nämnde att de gillar att kunna jobba (helt eller delvis) i en 3D-

vy där de kan måla direkt på modellen. Photoshop saknar en bra sådan funktion. 

Quixel Suite är dock i grund och botten en Plug-In till Photoshop och kan därför 
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räknas som en separat såld del av Photoshop. Quixel Suite har en förhandsvisare 

(3DO) där textureraren kan se modellen denne texturerar i 3D. Det går dock inte 

att måla på modellen i 3D, bara förhandsgranska den. Photoshop visar inte heller 

hur texturen kommer att se ut när den läggs in i en spelmotor och är ljussatt, men 

kan ses i 3DO. Photoshop saknar även en bra funktion för att hantera sömmar. 

Flera av våra respondenter använde programmet Mudbox för att fixa till sömmar. 

Det de framför allt använde i Mudbox för att ta hand om sömmar var klonstämpeln 

(en pensel som klonar en del av ytan till ett annat ställe).  
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4 Diskussion 

Vi hade från början tänkt använda mycket data från forumen som en del av vår 

analys och slutsats, men data från forum är inte tillräckligt tillförlitlig, så vi 

fokuserade på de data som hade lagt grund för en del av vår tidigare forskning.  

Vi hade hoppats på att kunna intervjua fem till sex respondenter, men i brist på 

tid så blev det bara fyra. Vi såg dock till att intervjua våra respondenter grundligt 

och återgick till några av dem för att be dem att utveckla några av sina svar 

ytterligare. När det gäller analysen av data är det bara vi två som har gått igenom 

dem. Vi har gått igenom dem noggrant och anser att vi har fått ut mycket bra data, 

men ytterligare data eller något vi kan ha missat skulle ha kunnat vara med om vi 

hade låtit en tredje part se över våra data.  

Vi lät våra respondenter testa ett till två olika textureringsprogram i ca 30 minuter 

för att se om de blev intresserade av programmen och tyckte de verkade bra. Men 

vi tror att det skulle vara ännu bättre att ge respondenter längre tid (några veckor) 

att sätta sig in i programmen och för att kunna fokusera mer på programmens 

användbarhet. Detta skulle kunna leda till data om vad en respondent tycker om 

att gå en väg med motstånd och om dennes arbetssätt påverkas av detta. 

Alla våra respondenter kunde och använde Photoshop. Alla av dem verkade vara 

bekväma med Photoshop och använde andra program vid behov eller för vissa 

små funktioner (som till exempel att fixa sömmar). Våra insamlade data tyder på 

att många texturerare får lära sig Photoshop som sitt första textureringsprogram. 

Photoshop är ett väldigt kraftfullt program och en texturerare kan göra väldigt 

mycket med hjälp av enbart Photoshop. Utifrån detta ser vi att texturerare lätt blir 

bekväma i Photoshop och inte känner något behov av att sätta sig in i ett nytt 

program. Att lära sig ett nytt program och bli duktig på det är tidskrävande. En av 

våra respondenter lärde sig DDO eftersom de använde det där denne skulle börja 

praktisera. Rokeby (1998) talar om ”path of least resistance” och hur en 

användare av ett program dras till de funktioner som är lättast att ta till sig och 
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använda. Om vi utgår ifrån att detta tankesätt även gäller för en texturerares val 

av program så kommer textureraren antagligen att hålla fast vid det/de program 

denne är bekväm i.   

Vi märkte ett mönster i att alla våra respondenter använde sig mycket eller nästan 

enbart av Photoshop. Utifrån den informationen vi samlat in från forumtrådar är 

det många där som också använder Photoshop. Photoshop är, som Ahearn (2011) 

nämner, ett mycket populärt program. Texturerare världen över använder säkert 

delvis eller helt andra program, men vi kan av våra respondenter att döma se en 

koppling till det som Ahearn (2011) säger. Utifrån Baher & Westermans (2009) 

och Fu & Grays (2004) studie kan vi också se varför texturerare tycks hålla kvar 

vid Photoshop och varför Photoshop lärs ut till nyare texturerare. Detta kan också 

förklara varför nyare program som Substance Painter och MARI försöker 

efterlikna Photoshop. 

Jordan (1998) tar upp att erfarenheter i ett visst program bara är användbart om 

det nyare programmet liknar det gamla. Exempel på detta är att MARI använder 

lager, masker och liknande funktioner som i Photoshop. Även Substance Painter, 

Mudbox och 3D-Coat använder lager och masker. Men även om dessa program har 

många liknande funktioner som Photoshop samt ytterligare funktioner som inte 

finns i Photoshop kan användare fortfarande hålla sig till Photoshop. De kan 

fortfarande vara intresserade av de olika funktionerna i de andra programmen, 

men om de känner sig bekväma i Photoshop, samt inte har tid eller ork att lära sig 

något nytt så finns chansen att de inte lär sig något nytt program eller att det bara 

lär sig några få funktioner i det, men inte hela programmet.  

Davis (1993) tar upp att det är viktigt för användare hur användbart ett program 

verkar, samt hur lätt det verkar vara att använda programmet. Detta kan kopplas 

till att många textueringsprogram efterliknar Photoshop eftersom erfarna 

texturerare redan vet att Photoshop är användbart, vilket kan leda till att 

användarna tror att det nya programmet också är användbart. Också eftersom 

texturerarna har erfarenhet av Photoshop så borde ett program som efterliknar 
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Photoshop vara lättare att sätta sig in i. Han kommer även fram till att användare 

lägger mer vikt på hur användbart ett program är än hur lätt det är att använda, 

vilket tyder på att texturerare föredrar att använda invanda mönster de vet 

fungerar hellre än att lära sig nya arbetssätt som i slutändan kan vara lättare och 

effektivare. 

För framtida och mer utförlig forskning behövs en längre studie med många fler 

respondenter. I en framtida studie bör samtliga respondenter ha erfarenhet av att 

jobba med texturering inom spelbranschen. Respondenter som är duktiga på att 

texturera men inte har jobberfarenhet inom spelbranschen kan fortfarande ge bra 

och intressanta data, men vi känner att respondenter som har jobbat med 

texturering inom spelbranschen ger ännu bättre och mer intressanta data. Vi 

själva hade ok till väldigt bra erfarenhet av de textureringsprogram vi använde oss 

av i undersökningen, men vi tror att en undersökning där forskarna har erfarenhet 

på expertnivå i alla programmen skulle kunna leda till en ännu mer intressant 

undersökning med ännu bättre data.  I övrigt skulle framtida forskning kunna 

innehålla många fler respondenter och frågor som riktar sig direkt till om de tror 

att de skulle kunna lära sig ett effektivare sätt och i så fall varför de inte har gjort 

detta. 
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5 Etik 

Vi bestämde oss tidigt för att vi ville ge våra respondenter någon form av 

ersättning. Flertalet av våra respondenter jobbade eller studerade på annat håll 

än vårt universitet, men alla våra respondenter erbjöd sig att komma till vårt 

universitet så att vi kunde hålla den ca 1 timme långa intervjun där. Så med detta 

i åtanke så bestämde vi att i utbyte för att vi fick intervjua våra respondenter så 

gav vi dem godis eller annat ätbart för ett värde av ca 20 SEK. Respondenterna 

informerades om detta utbyte på förhand innan intervjuerna ägde rum. 

Vi lät våra respondenter vara anonyma och vi förklarade för dem innan 

intervjuerna att de skulle vara anonyma. Vi ansåg inte att vår undersökning var 

särskilt riskfylld för våra respondenters hälsa och välmående men vi avgjorde att 

det hela skulle vara enklast om vi lät alla respondenter vara anonyma. 
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6 Slutsats 

- Om en erfaren texturerare använder en form av minsta motståndets väg, 

kan denne fortfarande lockas av nya program och funktioner? 

En texturerare kan absolut vara intresserad av andra textureringsprogram än det 

denne vanligen använder. Men det ser ut som att Rokebys (1998) väg om minsta 

motstånd stämmer för de respondenter vi intervjuade. De tyckte andra program 

var intressanta och de kunde vara intresserade av att lära sig mer om dem någon 

gång, men alla respondenter var märkbart bekväma i de program de kunde och 

deras arbetssätt och ingen av dem kände ett stort behov av att lära sig något nytt.  

Nyare textureringsprogram som till exempel Substance Painter och MARI är 

mycket kraftfulla program, men om något av dessa program ska bli mer populära 

så måste de på något sätt komma förbi att så många texturerare är bekväma och 

klarar sig utan problem med Photoshop eller så kan de behöva vänta ut tills de 

själva har några fler år på nacken och deras popularitet har vuxit för att ha en 

chans att bli större än Photoshop.  

 

- Vad kan leda till att en texturerare att börja använda Photoshop och 

hålla fast vid det? 

Photoshop har funnits väldigt länge om vi jämför med till exempel Substance 

Painter och MARI som är relativt nya. De flesta av programmen vi tar upp har 

funnits i mindre än tio år. Innan dess fanns det i stort sett bara Photoshop 

tillgängligt för texturerare. Eftersom Photoshop var det första ordentliga 

programmet som användes för texturering drar vi utifrån Jordan (1998) 

slutledningen att det är på grund av detta som många andra program liknar 

Photoshop. 

När texturerare lär andra om texturering börjar de antagligen med att lära ut 

Photoshop som var det första de själva lärde sig. Om de är bekväma i Photoshop 
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och kan skapa i stort sett vad de vill i det känner de antagligen inget behov av att 

lära sig ett nytt program, särskilt om det inte krävs på deras arbetsplats. 

Varför de håller kvar vid Photoshop kan vi också se utifrån Baher & Westermans 

(2009) och även Fu & Grays (2004) studie då de kommer in i ett arbetsflöde de 

känner sig bekväma i. De som jobbat en längre period inom branschen är 

förmodligen mest vana och bekväma med att arbeta med Photoshop. Detta kan 

också kopplas till Rokebys (1998) väg av minsta motstånd, en väg man kan mycket 

väl och har använt många gånger kan anses bekvämare än att lära sig en ny väg, 

även om den nya vägen kan vara mer effektiv när den är inlärd. Detta kan också 

leda till att nya texturerare lär sig Photoshop då de får det rekommenderat av de 

mer erfarna texturerarna. 

 

 



 

37 

 

Referenser 

Adobe Systems (2012). Photoshop CS6. Adobe Systems [datorprogram] 

https://www.adobe.com/se/products/photoshop.html [2014-10-27]. 

Ahearn L. (2011). 3D Game Textures: Create Professional Game Art Using 

Photoshop. Amsterdam; Boston: Focal Press, 3 Edition.  

Allegorithmic (2014). Substance Painter v. 1.0.0. Allegorithmic [datorprogram] 

http://www.allegorithmic.com/products/substance-painter [2014-10-27]. 

Allegorithmic (2013). Substance Designer v. 4.0.4. Allegorithmic [datorprogram] 

http://www.allegorithmic.com/products/substance-designer [2015-01-12]. 

Autodesk (2014). Mudbox 2015 Autodesk [datorprogram] 

http://www.autodesk.com/products/mudbox/overview [2015-01-13]. 

Baher J. L. & Westerman B. (2009). The Usability of Creativity: Experts v. Novices.  

Proceedings of the seventh ACM conference on Creativity and cognition (C&C ’09), 

s 351–352. 

Bryman A. (2012). Social Research Methods. New York: Oxford University Press. 

Clark R. (2008). Crazy Bump v. 1.0. Ryan Clark http://www.crazybump.com/ 

[2015-01-13].  

Davis F. D. (1993). User acceptance of information technology: system 

characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of 

Man-Machine Studies, volym 38 nummer 3, mars 1993, s 475-487.  

Fu W. & Gray W. D. (2004). Resolving the paradox of the active user: stable 

suboptimal performance in interactive tasks. Cognitive Science, volym 28, 

nummer 6, november–december 2004, s 901–935. 

https://www.adobe.com/se/products/photoshop.html
http://www.allegorithmic.com/products/substance-painter
http://www.allegorithmic.com/products/substance-designer
http://www.autodesk.com/products/mudbox/overview
http://www.crazybump.com/


 

38 

 

Jordan P. W. (1998). An Introduction to Usability. London; Bristol, Pa: CRC Press, 

1 Edition. 

Pilgway 3D-Coat v. 4.1. Pilgway [datorprogram] http://3d-coat.com/ [2015-01-

13]. 

Quixel (2014). Quixel Suite v. 1.8. Quixel [datorprogram] http://quixel.se/ [2015-

01-13]. 

Rokeby D. (1998). The Construction of Experience: Interface as Content. In C. 

Dodsworth Jr.  Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology, s 

27-47. New York: ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co. 

Sudhakaran S. (2013). Layer-based vs Node-based Compositing. Wolfcrow 

[blogg], 27 mars. http://wolfcrow.com/blog/layer-based-vs-node-based-

compositing/ [2015-01-16]. 

The Foundry (2014) MARI v. 2.6v2. The Foundry [datorprogram] 

http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/ [2015-01-13]. 

 

Bildlänkar 

Bild 3. http://clustr.com/images/news/1508/substance4_2.jpg  

Bild 4. http://i0.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-

content/uploads/2014/03/Quixel-Suite-7.jpg  

(Resten av bilderna har vi tagit med print screen) 

 

http://3d-coat.com/
http://quixel.se/
http://wolfcrow.com/blog/layer-based-vs-node-based-compositing/
http://wolfcrow.com/blog/layer-based-vs-node-based-compositing/
http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/
http://clustr.com/images/news/1508/substance4_2.jpg
http://i0.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-content/uploads/2014/03/Quixel-Suite-7.jpg
http://i0.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-content/uploads/2014/03/Quixel-Suite-7.jpg


 

39 

 

Bilagor 

6.1 Intervjufrågor 

1-1 Vilket/Vilka program använder du mest och varför? 

1-2 Vad fick dig att hålla fast vid just detta/dessa program? 

1-3 Finns det någon/några funktioner du saknar i detta/dessa program? 

1-4 Finns det andra program du har prövat men sedan övergivit? Varför? 

 

2-1 När du texturerar ett objekt, hur ser ditt workflow ut i vanliga fall? 

2-2 Är det någon skillnad på hur du går till väga beroende på vad för slags 

objekt du jobbar med? 

2-3 Finns det något program du använder bara i vissa fall (bara ibland)? 

 

3 Finns det någon anledning att du inte använder de här programmen till 

texturering? 

Respondenterna testar ett eller flera textureringsprogram och får sedan 

följande frågor. 

4 Vad tyckte du om programmet? Vad gillade du/ogillade du? 

5 Skulle du kunna tänka dig/Tycker du det är värt att sätta dig in mer i det 

program du just testade? 

 

Intervjuer 

Respondent 1 

1-1 Vilket/Vilka program använder du mest och varför? 
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Första respondentens program som denna i huvudsak använder är Photoshop och 

Quixel Suite (ddo). Han visste att Quixel Suite används på det företaget där 

respondenten kommer att praktisera snart och har därför börjat använda det. 

Photoshop använde respondenten sedan tidigare. 

Respondenten kanske skulle använda andra program till egna projekt men har nu 

fokuserat på Quixel Suite på grund av praktikplatsen. 

1-2 Vad fick dig att hålla fast vid just detta/dessa program? 

Varför respondenten främst håller fast vid Photoshop och Quixel Suite nu är för att 

dennes framtida praktikplats använder dessa program. 

Respondenten gillade också att enkelt kunna lägga till detaljer i normalmapen 

med hjälp av NDO (Quixel Suite) istället för att lägga för mycket tid med att 

modellera allt i highpolyn.  

Quixel Suite kan även anpassa texturerna till Unreal Engine 4 vilket respondenten 

tyckte var användbart. 

1-3 Finns det någon/några funktioner du saknar i detta/dessa program? 

Respondenten saknade lite det nodbaserade systemet som finns i Substance 

Designer och Unreal engine 4 (materialeditorn är nodbaserad). Respondenten 

ansåg att detta system var något friare än lagersystemet som finns i Photoshop och 

Quixel Suite. 

Respondenten tyckte att det var lättare med ett nodbaserat system (som i 

Substance Designer) att gå in djupare i varje material och ha större kontroll över 

dem. Men om man ska göra en enkel textur anser respondenten att noderna kan 

bli ivägen. 

Respondenten tyckte även att Quixel Suite var något av ett “tveeggat svärd”. 

Respondenten tyckte alltså att det var en fördel att Quixel Suite var kopplat till 

Photoshop då flertalet texturerare är vana vid det och programmet får de flesta av 
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Photoshops funktioner på köpet. Samtidigt tyckte respondenten att kopplingen till 

Photoshop var en nackdel då programmets framtida utveckling kan hindras på 

grund av det. 

1-4 Finns det andra program du har prövat men sedan övergivit? Varför? 

Respondenten hade tidigare prövat 3D-Coat men övergav programmet då det inte 

passade respondentens arbetssätt. Respondenten tyckte att programmets 

funktioner mer var anpassade för att skapa mer stiliserade eller handmålade 

texturer snarare än realistiska texturer. Respondenten ansåg inte att 3D-Coat var 

ett dåligt program utan att det inte var rätt program för den typ av grafik 

respondenten ville uppnå. 

Respondenten nämnde kort även Mudbox men använder inte detta för att 

texturera utan bara i vissa fall för att ta bort sömmar på texturer. 

Respondenten nmnde också Zbrush men att det programmets Polypaint-funktion 

inte tilltalade respondenten. 

2-1 När du texturerar ett objekt, hur ser ditt workflow ut i vanliga fall? 

Respondenten började att samla mycket referenser för hur objektet ska se ut. 

Sedan skapa en highpoly och baka normal map från den. Ytterligare detaljer i 

normal mapen skapade respondenten i NDO. Respondenten började att 

kombinera fototexturer i Photoshop för att sedan gå över till dDo för att fixa 

ytterligare detaljer och effekter. Ibland räkte det dock för respondenten att endast 

använda Photoshop till textureringen. 

Om respondenten skulpterade objektet i Zbrush brukade denne då få ut Occlusion 

och normal map därifrån för att sedan anvnda detta som en grund för texturen. 

2-2 Är det någon skillnad på hur du går till väga beroende på vad för slags 

objekt du jobbar med? 
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Respondenten arbetade med viss skillnad beroende på om objektet var organiskt 

eller inte. Respondenten tenderade att göra organsika objekt i zbrush och få ut 

grunden till texturen därifrån. Annars var Photoshop det program som 

respondenten alltid använde till att börja texturera i. dDo använde respondenten 

ofta men inte alltid. Bara om respondenten ansåg det nödvändigt. 

2-3 Finns det något program du använder bara i vissa fall (bara ibland)? 

Respondenten använde Mudbox vid vissa tillfällen för att ta bort sömmar om 

dessa var väldigt synliga. 

Ett ytterligare program som respondenten använde var World Machine (ett 

program som kan generera stora landskap) för att skapa stora landskap. 

Programmet lägger relativt lågupplösta texturer som respendenten sen målar 

över i Unreal Engine4 med texturer med högre upplösning. 

3 Finns det någon anledning att du inte använder de här programmen till 

texturering? 

Respondenten tycker att 3D-Coat är bra, men inriktat för mer stiliserad texturering. 

Respondenten använder inte polypaint i Zbrush. Respondenten tycker inte det är 

dåligt men tyckte att det var lättare att bara använda Photoshop. Respondenten var 

lite intresserad av Substance Painter men hade inte hunnit pröva det. 

Respondenten prövade Substance Painter 

4 Vad tyckte du om programmet? Vad gillade du/ogillade du? 

Respondenten tyckte att det fanns en hel del fördelar med Substance Painter. 

Respondenten tyckte att det var en stor fördel att alla ändringar sker i realtid och 

hur effekterna fungerade. Respondenten tyckte att programmet skötte vissa 

funktioner smidigare än Quixel Suite. Respondenten gillade även particle brushes 

och tyckte att det fungerade smidigt. 
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Det respondenten tyckte var mindre bra var att grundmaterialen som finns i 

programmet var något konstiga. 

5 Skulle du kunna tänka dig/Tycker du det är värt att sätta dig in mer i det 

program du just testade? 

Respondenten var positiv till Substance Painter och skulle gärna sätta sig in mer i 

programmet i framtiden. 

 

Respondenet 2 

1-1 Vilket/Vilka program använder du mest och varför? 

Respondent 2 använder Photoshop till mestadelen av sitt arbete. Respondenten 

anser att man har mycket kontroll i det programmet. Till normal maps använder 

respondenten Crazy Bump. Respondenten anser att detta är simplare och 

snabbare än NDO. 

Om respondenten behövde måla i 3D använde denne 3D-Coat för att texturera. 

Respondenten använde detta program endast ibland. 

Utöver dessa program använde även respondenten Unreal Engine 4 för att skapa 

skapa olika material i programmets materialeditor. 

1-2 Vad fick dig att hålla fast vid just detta/dessa program? 

Respondenten hade provat diverse program för texturering men det var inget 

speciellt som fastnat utan denne håller kvar vid Photoshop.  

Simpliciteten i Crazy Bump gjorde att respondenten höll kvar vid det programmet. 

1-3 Finns det någon/några funktioner du saknar i detta/dessa program? 
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Respondenten hade prövat Substance Painter och Substance Designer men anser 

att man behöver lägga till mycket egna material för att det ska vara användbart. 

De grundmaterial som finns räcker inte. 

 

Respondenten har använt 3D-coat men tycker att det finns vissa irriterande 

moment. Till exempel snappas penseln till kanterna när man målar i UV-viewn. 

Respondenten tyckte dock att penslarna fungerar bra i 3D-coat och använder 

programmet ibland. Saknar vissa funktioner och anser att viewporten inte är 

tillräckligt bra. 

2-1 När du texturerar ett objekt, hur ser ditt workflow ut i vanliga fall? 

Respondenten brukar börja med att hitta, samla och dela upp de material som 

behövs. Respondenten hittar grundtexturer och sedan ytterligare texturer som 

kombineras via blend modes i Photoshop. Större delen av arbetet gör 

respondenten i Photoshop. 

2-2 Är det någon skillnad på hur du går till väga beroende på vad för slags 

objekt du jobbar med? 

Respondenten använder till största del Photoshop men ibland 3D-Coat. Till 

exempel om respondenten texturerar något mer organsikt kan det vara 

användbart med 3D-Coat och att måla i direkt på modellen. 

2-3 Finns det något program du använder bara i vissa fall (bara ibland)? 

Respondenten hade inget annat program denne använde ibland. 

3 Finns det någon anledning att du inte använder de här programmen till 

texturering? 

Respondenten hade prövat ett flertal olika program men inte fastnat för något. 

Zbrush hade respondenten försökt sätta sig in i men inte alls gillat interfacet och 
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därför inte fortsatt använda det. Respondenten hade prövat Mudbox lite men 

ansåg att 3D-Coat var bättre. Respondenten hade planer på att sätta sig in i dDo 

men inte hunnit pröva det än. Substance Painter verkade intressant. 

Respondenten tyckte att det verkade liknande 3D-Coat men bättre anpassat för 

texturering men ansåg att materialbiblioteket hade brister. 

Respondenten fick pröva DDO (Quixel Suite) 

 

4 Vad tyckte du om programmet? Vad gillade du/ogillade du? 

Respondenten stötte på en hel del buggar under testningen. Utöver det tyckte 

Respondenten att programmet verkade ganska bra. Respondenten tyckte dock att 

det var en nackdel med att programmet måste processa varje ändring som görs 

när man ändrar någon inställning eller lägger till någon effekt vilket gör 

programmet något långsamt. Annars tyckte Respondenten att programmet 

verkade som ett bra komplement till Photoshop. 

5 Skulle du kunna tänka dig/Tycker du det är värt att sätta dig in mer i det 

program du just testade? 

Respondenten tänker sätta sig in i programmet mer i framtiden. 

 

Respondent 3 

1-1 Vilket/Vilka program använder du mest och varför? 

Respondenten använder sig nästan enbart av Phooshop för texturering. När 

respondenten började att texturerara så använde många personer Photoshop, så 

respondenten lärde sig också Photoshop och har varit nöjd med det sedan dess och 

kunnat skapa alla texturer denne har velat. Respondenten är bekväm med 

Photoshop och har inte lärt sig andra program på grund av sin egen “lathet”. 
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Respondenten använder NDO för att skapa normal maps och använder ibland 

Mudbox för att ta bort eventuella sömmar i en textur. 

1-2 Vad fick dig att hålla fast vid just detta/dessa program? 

Respondenten tycker NDO är ett bra program och känner inte till något annat 

program som har liknande funktioner som NDO. De texturer respondenten gör i 

Photoshop blir bra och respondenten är alltid nöjd med sitt arbete där. 

Respondenten är bekväm med Photoshop. Respondenten har funderat på andra 

program, men har inte lagt ner tiden på att lära sig ett nytt program. Ibland 

behöver respondenten ta bort sömmar i texturer och använder då Mudbox. 

1-3 Finns det någon/några funktioner du saknar i detta/dessa program? 

Respondenten saknar en 3D-view. Det är en funktion som gör andra 

textureringsprogram mycket lockande. Även att ha PBR (Physical Based 

Rendering) i viewport när man texturerar är lockande. Allt som får 

textureringsprogrammet att likna en spelmotor är bra. Respondenten saknar även 

funktioner som autogenererar smuts och andra effekter, samt effekter som gör det 

lätt att skapa en bra grund snabbt.. 

1-4 Finns det andra program du har prövat men sedan övergivit? Varför? 

Respondenten känner sig mest bekväm med ett fåtal program och känner inte att 

det finns ork eller tid att sätta sig in i nya. Förut testade respondenten 

textureringsmöjligheterna i Mudbox, men Mudbox är även ett 

modelleringsprogram och när respondenten testade ZBrush föredroga 

modelleringsmöjligheterna i ZBrush så försvann allt intresse för Mudbox, även för 

textureringsdelen. Men som sagt, respondenten använder Mudbox ibland för att 

ta hand om sömmar. 

2-1 När du texturerar ett objekt, hur ser ditt workflow ut i vanliga fall? 
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Respondenten använder Photshop. Respondenten skapar en grundtextur i 

Photoshop och använder sedan NDO för att skapa en normal map som denne sedan 

jobbar vidare på. 

2-2 Är det någon skillnad på hur du går till väga beroende på vad för slags 

objekt du jobbar med? 

Om respondenten skapar något organiskt så bakar denne normal mapen i MAYA. 

Om det är ett object med en hard srface så skapar respondenten normal mapen i 

NDO. Texturen görs alltid i Photoshop. 

2-3 Finns det något program du använder bara i vissa fall (bara ibland)? 

Mudbox för sömmar. NDO2 använder respondenten bara när denne känner att det 

behövs (men rätt ofta). X-Normals använder respondenten för bakning av normal 

maps ibland. Till exempel om bakningen inte blir bra i MAYA eller om det är en 

väldigt high poly-modell som ska bakas. 

3 Finns det någon anledning att du inte använder de här programmen till 

texturering? 

Respondenten tycker att MARI verkar vara ett användbart program men har inte 

haft orken att sätta sig in i ett nytt program. Dock anser respondenten att det är 

värt att försöka sätta sig in i ett nytt program. En anledning är också att 

respondenten känner sig bekväm med de program denne använder nu. 

Respondenten prövade MARI och DDO 

4 Vad tyckte du om programmet? Vad gillade du/ogillade du? 

Respondenten tyckte att MARI kändes bra. Bra med 3D-view. Respondenten 

tyckte att det kändes komplicerat men på ett bra sätt. Kändes som att det fanns 

många användbara funktioner. 
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Respondenten tyckte att dDo var bra också. Respondenten gillade att det fanns 

bra grundmaterial. Tyckte att programmet kunde användas som en bra grund för 

texturer. 

5 Skulle du kunna tänka dig/Tycker du det är värt att sätta dig in mer i det 

program du just testade? 

Respondenten gillade MARI mest men även dDo. Respondenten ville hellre pröva 

MARI mer än dDo. 

 

Respondent 4 

1-1 Vilket/Vilka program använder du mest och varför? 

Respondenten använder Photoshop och MARI och även delvis DDO och NDO 

(Quixel Suiten). Respondenten kommer förmodligen att använda Quixel Suite mer 

när deras texturbibliotek utvecklas. Respondenten tycker att MARI är ett kraftigt 

program. Det går att göra många och väldigt högupplösta texturer (för till exempel 

film). MARI har bra funktioner som respondenten som respondenten gillar. Om 

respondenten ska göra något snabbt och litet använder denne dock hellre 

Photoshop och DDO/NDO då det tar lite längre tid att starta upp ett projekt i MARI. 

Respondenten gillar funktionen Tri-Planar projektion i MARI och att det kommer 

nya Plug-ins ofta till programmet. 

 

1-2 Vad fick dig att hålla fast vid just detta/dessa program? 

Photoshop har respondenten alltid använt och programmet sitter i ryggmärgen. 

Enligt respondenten finns det mycket möjligheter i Photoshop och det har varit 

standard på hans arbetsplatser. Några begränsningar finns dock, till exempel om 

man ska jobba med väldigt högupplösta texturer. Mari är bättre anpassat för 

högupplösta texturer. Mari är enligt respondenten ungefär ett Photoshop i 3D. 
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Programmet har mycket funktioner baserat på lager och masker. Ibland tycker 

respondenten att MARI är lite omständligt att sätta upp ett projekt i. Då kan 

respondenten köra Photoshop med DDO/NDO snabbare. Respondenten använder 

Mari för att ta bort sömmar i texturer. Respondenten gör större saker i Mari och 

mindre saker i Photoshop. 

1-3 Finns det någon/några funktioner du saknar i detta/dessa program? 

I Photoshop kan man inte måla i 3D, (det finns en 3D funktion i Photoshop, men 

den är inte bra). Det kan vara jobbigt att hålla koll på alla olika texturer och det 

finns ingen förhandsvisare, man måste spara och testa och fixa. 

MARI saknar autogenerering. DDO har autogenerering men är instabilt, kan gå 

långsamt och krascha, respondenten skulle hellre ha autogenerering direkt i 

MARI. MARIs vy har inte perfekt PBR (Physically Based Rendering), den skulle 

kunna vara bättre. Men många program som ser snyggare ut kräver fortfarande 

att man testar och fixar innan det ser bra ut i spelmotorn. Respondenten saknar 

en bättre vy i MARI. Auto-slitage i MARI saknas också. Att kunna måla över flera 

kanaler skulle vara bra. Finns en viss möjlighet att göra det i MARI med länkade 

lager, men det är komplicerat och inte helt bra.          

1-4 Finns det andra program du har prövat men sedan övergivit? Varför? 

Respondenten målade tidigt i Zbrush med en gammal metod, men när systemet i 

Mudbox kom så var det bättre så respondenten gick över till det. Upplösningen 

duger inte i Zbrush. Lager och liknande var inte heller bra i Zbrush, inte specular 

och gloss heller. Mudbox var lite segt, men det har ok grejer och respondenten 

kunde jobba i det, men det utvecklades inte tillräckligt mycket. Vyn i Mudbox är 

lite tråkig och inte riktigt PBR-anpassad (PBR = Physically Based Rendering). 

Photoshop har alltid funnits i min arbetsprocess 

När MARI kom så gick respondenten till det från Mudbox. Quixel är ok för att göra 

grunder. Man kan dock bli lat i DDO.  3D-Coat känns lite i skuggan, respondenten 
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har inte testat.  Respondenten tycker att 3D-Coat verkar försöka göra allt och är 

inte specialiserat. 

2-1 När du texturerar ett objekt, hur ser ditt workflow ut i vanliga fall? 

Respondenten förbereder Normal Map, AO och Color ID. Ibland också en Cavity 

map. Respondenten brukar förbereda selection sets om denne ska jobba i MARI. 

Respondenten skapar ett Color ID eftersom det hjälper i alla program, särskilt i 

DDO. Om respondenten målar i MARI så börjar denne med att göra en Albedo map 

som grund med fokus på grundfärgerna. Respondenten brukar baka en svartvit 

Color map för att få ut en roughness-grund. Respondenten målar albedo, roughness, 

etc. mycket var för sig. Respondenten gör mycket maps på plats (Skapar helst inte 

för mycket high poly-modeller och bakar) det går fortare att göra detaljer i t ex 

NDO. Respondenten lägger in modellen med texturer i spelmotorn och uppdaterar 

om vartannat för att se och testa slutresultatet.         

2-2 Är det någon skillnad på hur du går till väga beroende på vad för slags 

objekt du jobbar med? 

Om respondenten ska göra en hardsurface-modell (inte organisk modell) så 

försöker denne testa i DDO först för att se vad som kan skapas och få till en grund 

att jobba ifrån. Kan även testa färger i MAYA. För organiska modeller brukar 

respondenten gå direkt in i MARI för att jobba där. Det beror lite på hur stor sak 

respondenten gör. Om respondenten gör något stort som tar lång tid att texturerar 

så brukar denne ta in det i MARI direkt. Respondenten tycker att det är bra att få 

bort skarvar i MARI på organiska modeller. Det är lätt att se organiska detaljer i 

MARI.     

2-3 Finns det något program du använder bara i vissa fall (bara ibland)? 

Respondenten klarar mig med MARI och Photoshop bra. Använder DDO för vissa 

delar. Ibland bakar respondenten ambient occlusion maps eller cavity maps i 

Mudbox. Men inget annat särskilt program för texturering. Mest Photoshop, DDO 
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och MARI blir det. Hanterar eventuella sömmar i MARI mest. Men ibland tar 

respondenten bort sömmar i Mudbox om denne vill göra det snabbt. 

3 Finns det någon anledning att du inte använder de här programmen till 

texturering? 

Respondenten tycker att 3D-Coat har alltid känts för blandat, det försöker vara 

bra på allt, men känns som att vissa saker faller. Zbrush är bra för modellering, 

men Textureringen känns inte särskilt kraftfull. Man kan göra snygga texturer i 

Zbrush, men man gör aldrig texturer i Zbrush när man jobbar i en produktion. 

Mudbox känns klumpigt. DDO är jättebra, men lite segt och kan krascha mycket. 

Kan bli struligt om man inte har sparat ett projekt i DDO på rätt sätt. DDO skulle 

behöva vara stabilare och vara snabbare, men det går att jobba i det och få ut bra 

och snygga saker. DDO är bra, men skulle behöva bli bättre. 

4 Vad tyckte du om programmet? Vad gillade du/ogillade du? 

(Respondenten prövade Substance Painter) 

Respondenten ser potential. Programmet känns snabbt ibland. Bra vy, men kan 

behöva testa och fixa den mer. Substance-materialen kändes bra. Gränssnittet 

kändes lite klottrigt, men borde bli lättare när man kommer in i det. Height-

information blöder över till andra lager, det är irriterande men går att jobba runt. 

Det är lätt att maska bort information i lager. Bra upplägg på programmet, men 

kan vara lite segt. Respondenten vet inte hur bra programmet kommer vara i 

framtiden, hur mycket det kan utvecklas. Bättre vy i Substance Painter än i MARI. 

Överlag känns det bra och det finns potential. Kan finnas vissa orosmoln på 

horisonten ifall programmet inte kan utvecklas och bli ännu bättre eller vara lika 

snabbt om det blir mer kraftfullt. 

5 Skulle du kunna tänka dig/Tycker du det är värt att sätta dig in mer i det 

program du just testade? 
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Respondenten skulle kunna tänka sig det. Respondenten är väldigt van vid MARI 

och Photoshop. Har inget behov av andra program, men skulle vara kul att testa 

Substance Painter mer.  


