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Förord 
Jag vill börja med att tacka alla medarbetare på Colossai Studios för att de gav mig 
möjligheten att praktisera på företaget och en chans att få bidra till arbetet med deras 
spel Frontline Nation. Samarbetet och den fina dialog vi har fört under 
paktikperiodens gång har inte bara varit en oerhörd hjälp under arbetet utan även gett 
mig en unik inblick i produktionen av ett dataspel och förberedandet inför 
marknadsförandet av spelet som varumärke. Vidare vill jag tacka alla de föreläsare 
som informerat och förberett mig i mitt arbete med denna uppsats. Till sist, men 
definitivt inte minst, vill jag tacka min handledare Stefan Ekman samt tidigare 
handledare Ulf Wilhelmsson, som med sina givande diskussioner, oerhörda tålamod 
och engagemang har inspirerat, stöttat och väglett mig rätt under loppet av detta 
arbete.    
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Sammanfattning 
Arbetet innefattar en studie baserad på det grafiska verk som slutfördes på Colossai 
Studios 2007 som var ett förstadie till en kommande filmsekvens som skulle användas 
inför marknadsföringen av spelet Frontline Nation. Genom den expandering i 
detaljnivå som genomfördes mot spelets fotorealistiska stil studeras grafikens relation 
till spelupplevelsen utifrån begreppet the suspension of disbelief. Inom ett teoretiskt 
ramverk av spel- , design- och mediestudier analyseras verket och dess 
skapandeprocess för att slutligen mynna ut i en diskussion om hur expanderingen kan 
utföras med hänsyn tagen till en potentiell betraktares suspension of disbelief. 
Analysen leder slutligen fram till ett antal angreppssätt där kontentan är att vi kan 
underlätta betraktarens suspension of disbelief genom medvetna val att hålla grafiken 
trogen till verkligheten, fotografiska konventioner, förstärkande referenspunkter samt 
en sanningspräglad helhet. Angreppssätten kan med fördel användas inför framtida 
grafiska expanderingar mot en fotorealistisk stil där spelupplevelsen beaktas eller som 
språngbräde till framtida forskning. 
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1 Introduktion 
När jag skulle påbörja mitt examensarbete hade jag fått höra att spelföretaget Colossai 
Studios behövde skapa en kortare filmsekvens för att marknadsföra sitt pågående 
spelprojekt, Frontline Nation. Grafiken i Frontline Nation är i huvudsak baserad på en 
småskalig spelvärld med förhållandevis lågupplösta texturer och ett lågt polygonantal. 
För att kunna gestalta den setting som återfanns i spelvärlden innebar det i praktiken 
att grafiken behövde återskapas genom en rejäl expandering i detaljnivå mot en mer 
verklighetstrogen grafisk stil än vad som varit möjligt i spelet.  

Jag såg uppdraget som ett ypperligt tillfälle att tillämpa mina tillägnade kunskaper 
genom att applicera dem på ett nytt problemområde och dra nya lärdomar av detta. 
Att få producera grafik till ett företag kändes lockande då jag skulle få lära mig att 
anpassa mig till att uppfylla deras krav. Därigenom skulle jag få en inblick i hur man 
arbetar professionellt med 3D-grafik inom dataspelsbranschen. En stor utmaning låg 
just i att få vara med och förstärka uttrycket av Frontline Nations spelvärld genom 
filmsekvensen, och därför beslutade jag mig slutligen för att praktisera på Colossai 
Studios. Då områdena jag hade specialiserat mig på under min utbildning på 
högskolan i Skövde, främst varit modellering och texturering av objekt, så blev även 
detta en passande roll för mig i teamet på Colossai Studios. 

Kombinerandet av narrativa element och dataspel har genom åren varit ett flitigt 
omdebatterat ämne(Klevjer, 2002). Frågan om huruvida filmsekvenser i anslutning till 
det spelbara skulle vara fördelaktiga tycks inte vara helt självklar, då det finns de som 
argumenterar för att de är problematiska för spelupplevelsen (Juul, 2005). Jag kände 
att diskussionerna hade haft ett felaktigt fokus där debattörer angrep själva mediet 
istället för att ta hänsyn till det faktiska utformandet av det. Därmed ville jag föra 
diskussionen vidare genom att titta på hur det visuella utformandet av filmsekvensen 
är av betydelse för spelupplevelsen och samtidigt belysa grafikens narrativa roll. 

Under arbetet på Colossai Studios visste jag tidigt att företagets tanke med 
överföringen av settingen i Frontline Nation från spel till film, var att förstärka 
spelupplevelsen genom att fängsla och involvera betraktaren i spelvärlden. Dock slog 
det mig inte förrän senare att denna överföring även kunde ha problematiska 
konsekvenser för mottagarens inlevelse. Baserat på egna erfarenheter, hade jag allt 
mer börjat misstänka att det fanns ett problematiskt förhållande mellan överföringar 
av den typ där detaljnivån behövde expanderas mot en realistisk grafisk stil och 
betraktarens förmåga att åsidosätta sina tvivel gentemot spelets setting. Skulle så vara 
fallet för filmsekvensen till Frontline Nation, så skulle överföringen inte bara 
misslyckas med att involvera mottagaren, utan dessutom motverka det egentliga syftet 
med filmsekvensen som var att främja spelupplevelsen.  

Min nyfikenhet för att vidareutforska fenomenet ledde till att jag formulerade en 
hypotes – det finns motsättningar mellan en grafisk expandering i detaljnivå och 
betraktarens inlevelse – som jag vidare använt mig av under arbetets gång. Denna 
hypotes är en hörnsten i arbetet, men för att förstå kontexten är det viktigt att 
inledningsvis etablera en bakgrund till problemområdet i kommande kapitel. Därefter 
följer en närmare problembeskrivning som bryter ner delproblemen för att leda till 
den problemformulering jag har använt mig av och som legat till grund för arbetets 
syfte och relevans. I metodbeskrivningen konkretiseras hypotesens roll i förhållande 
till arbetets valda metod som därefter presenteras tillsammans med det teoretiska 
urvalet. Därtill följer studiens genomförande samt dess resultat som analyseras för att 
slutligen diskuteras och sättas i relation till framtida arbete. 
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt är tänkt att ge en bakgrund till uppsatsens problemområde genom att 
presentera arbetets både empiriska och teoretiska kontext. Delproblemen sätts in i ett 
större sammanhang för att därefter brytas ner och beskrivas i detalj samtidigt som de 
olika avsnitten mynnar ut i användbara begrepp och teoretiska verktyg. 

2.1 Frontline Nation 
Nedan följer en sammanfattande bakgrund till spelet Frontline Nation i syftet att 
beskriva de delar av spelets design som har haft relevans för den grafiska 
överföringen. All beskrivning av mina arbetsuppgifter samt om Frontline Nation är 
baserad på den skriftliga och muntliga företagsinformation jag tagit del av under min 
tid på Colossai Studios om inget annat anges. 

2.1.1 Gameplay 

Frontline Nation är ett strategispel där olika nationer strider mot varandra. Spelet har 
stöd för både multiplayer och singleplayer. Det är turbaserat vilket innebär att varje 
sida väljer sin taktik och strider i omgångar. Spelvärlden är i 3D och har en karta 
bestående av 45 olika länder med över 500 regioner och 90 städer. Spelet har ett 
strategiskt spelläge där man sköter resurser och enheter och ett taktiskt spelläge där 
striderna äger rum. Något som utmärker Frontline Nation är spelets oändliga variation 
i gameplay då det förutom många geografiska områden finns ett stort antal 
enhetstyper, terrängtyper, uppdrag och andra strategiska möjligheter att kombinera. 

2.1.2 Setting och grafisk stil 

Frontline Nation utspelar sig i Europa i en nära framtid med moderna 
stridsmöjligheter och vapen. Inom ramen av denna setting så strävar grafiken åt en 
verklighetstrogen stil. Det innebär att spelvärlden är inspirerad av den nutida 
verkligheten men inte behöver vara bunden till denna utan endast hålla sig trovärdig 
till dess kontext. Spelplanen är hexagonbaserad och enheterna använder sig av en 
stilistisk skala där de inte behöver vara proportionerliga i förhållande till varandra. 
För övrigt använder sig spelet av en top-down-vy och enheterna tar upp en 
förhållandevis liten del av skärmen. Det går att zooma in men för att ha bra överblick 
över spelsituationen behöver spelaren spela i utzoomat läge. Miljöer, terrängtyper, 
klimatsystem och dygnscykel skiftar vilket innebär stor variation i nyanser och 
stämning.  

För övrigt vittnar storyn om att det är ett kallt och skräckslaget Europa där nationerna 
står ensamma. Klimatet har hårdnat och misstänksamheten växer. Ingen går att lita på 
då alla har hemliga agendor. Ideologier blir allt mer extrema och maktgirigheten ökar. 
Nationer tar till alla tänkbara medel för att överlista och manipulera för att få igenom 
sina planer. 

2.2 Filmsekvensen 
Det praktiska arbetet på Colossai Studios innebar att jag fick löpande modellerings- 
och textureringsuppgifter vilka i sin tur krävde en hel del research för att kunna 
utföras. Dessa delmoment utgjorde tillsammans mitt övergripande uppdrag som var 
att arbeta fram ett visuellt ramverk för hur objekt som befann sig i spelets setting 
skulle kunna återges i en filmsekvens. Det som i den här uppsatsen åsyftas till som 
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filmsekvensen, är i själva verket en sekvens som kommer att användas både som en 
introfilm1 och som en trailer2

2.2.1 En expandering mot en verklighetstrogen grafisk stil 

. Filmsekvensens ska fungera som marknadsföring för 
spelet samt bidra till spelupplevelsen under spelandets gång. Överföringen av 
settingen till filmmediet som skulle utföras innebar att spelgrafik behövde återskapas i 
filmkvalité.  

Så vad innebar det då att återskapa Frontline Nations setting i filmkvalité? I spelet 
Frontline Nation är enheterna mellan 400 och 600 polygoner i genomsnitt och 
texturerna3 rör sig runt 256x256 pixlar. Det finns en stor skillnad mellan spelgrafik 
och grafik som skapas för filmsekvenser. I spel behöver grafiken för varje bildruta 
renderas4 i realtid och därför behöver en spelmotor kunna beräkna polygoner och 
hantera texturer i minnet på ett mycket effektivt sätt. Till filmändamål har storleken 
på texturer och antal polygoner mindre betydelse5

Settingens överföring från spel till filmsekvens handlade inte bara om att överföra 
grafiken till ett annat medium. Grunden till problematiken låg i att grafiken behövde 
visas större och närmare på skärm när settingen väl skulle gestaltas i filmsekvensen. 
Detta är inte så enkelt som att man bara tar samma modeller och texturer som i spelet 
och förstorar upp dessa. Då skulle modellen bara se ut som en stor och odefinierad 
klumpig form och texturerna skulle se väldigt pixliga och suddiga ut. Det som måste 
tillföras för att fylla ut det större utrymmet på skärmen blir alltså mer information. 
Grafiken måste expanderas i detaljnivå genom att man tydligare definierar färg, form 
och materialegenskaper genom användandet av fler polygoner och pixlar på modell 
och textur. På så sätt skulle kvalitén på de grafiska objekt jag tog fram också utgöra 
en referensram för till vilken nivå resterande grafik i filmsekvensen skulle 
expanderas.  

 då möjligheten finns att beräkna 
och omvandla grafiken till pixlar i förväg, dvs. förrendering. Dessa skillnader beror på 
att ett spels förlopp inte är bestämt i förväg utan påverkas av spelarens direkta 
interaktion till skillnad från en film där handlingen redan är förutbestämd. Då 
realtidsrendering måste gå snabbt för att kunna visas omedelbart kräver detta att 
grafiken optimeras. 

För att expandera detaljnivån måste man studera och försöka förvisualisera hur 
Frontline Nations setting skulle kunna se ut inom ramarna för dess grafiska stil. Den 
verklighetstrogna stil som åsyftats beskrivs ofta inom dataspel som ”realistisk” eller 
”fotorealistisk”. Vad innebär då denna stil? 

Fotorealism är ursprungligen en term som användes inom konststudier för att hänvisa 
till fotografisk likhet med verkligheten (Järvinen, 2002). I så kallade fotorealistiska 
målningar som uppstod ur 60-talets amerikanska populärkonströrelse, var konstnärens 
mål att med en hög precision och noggrannhet försöka återskapa fotots egenskaper 

                                                 
1 En filmsekvens som kommer att inleda spelet. 
2 En trailer är ett kortare filmklipp som visas före premiären av exempelvis en film och har som syfte 
att sälja in filmen till rätt målgrupp (Samangy, 2003:2).  
3 En textur är den tvådimensionella bild som appliceras på geometrins yta för att definiera olika typer 
av materialegenskaper. 
4 Rendering avser bildgenerering som inom 3D-grafik syftar på processen att skapa en slutgiltig 
tvådimensionell bild av en 3D-modell. 
5 Man behöver inte ta hänsyn till polygongränser och texturupplösningar mer än att det ska gå att arbeta 
på den dator man jobbar med.  
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(Bolter & Grusin, 1999).  Denna konstform var helt bunden till fotografiet som 
medium då rörelse och förändring skulle avbildas på samma sätt som det var fruset i 
tid av fotografiet (Meisel, 1980). Fotografiet överfördes till bildduken genom 
traditionella rutnätstekniker eller genom projektion och resulterade i mycket större 
bildupplösningar och detaljrikedom än den ursprungliga referensbilden. Ytterligare 
strävade man efter avbildandet av ljusets beteende när det bryts eller reflekteras på 
olika ytor men även fotografiska begränsningar som skärpedjup, perspektiv och fokus 
kunde utnyttjas i stilen. Den fotorealistiska målningen kan beskrivas som mycket 
stram och exakt i sin avbildning av fotografier som samtidigt kräver en hög teknisk 
förmåga och skicklighet att simulera. 

Parallellt men antagligen helt ovetande om varandra framträdde ytterligare en 
fotorealistisk utveckling inom datorgrafiken (Bolter & Grusin, 1999). Denna 
utveckling var mer tekniskt orienterad och dök från början upp inom simulering där 
datorgrafik brukades för vetenskapliga syften som exempelvis att demonstrera 
molekylärt beteende (Järvinen, 2002). 

Användandet av fotografiet som referens inom fotorealismen gav intrycket av att 
lösningen på att uppnå en fotorealitet var att lägga till mer detalj (Bolter & Grusin, 
1999, s. 119). Digitala fotorealister fortsatte därför att sträva efter att använda fler 
pixlar och polygoner på skärmen för att upphöja bilden till gränserna för vad det 
mänskliga ögat kunde uppfatta. Den tekniska utvecklingen ledde därmed till att en 
estetisk idé utvecklades om att ”ʻthe more photorealistic the images are, the better 
they areʼ.” (Järvinen, 2002, s. 121). Som den estetiska princip som så småningom 
etablerades inom spelutvecklingen, så fick det fotorealistiska strävandet 
spelbranschen att i stor utsträckning bli beroende av och dikteras av tekniska faktorer.  

2.2.2 Syftet med filmsekvenser och narrativitet inom dataspel 
Filmsekvenser har genom tiderna förekommit i många olika former inom dataspel. 
Dessa kan handla om allt från introfilmer till trailers eller cutscenes som bryter upp 
spelet mitt under spelandets gång. Men att använda sig av filmsekvenser i narrativa 
syften i spel är inte helt givet. Att dessutom hoppa mellan spelet och ett annat medium 
som står utanför den interagerbara delen av dataspelet kan tyckas kontroversiellt när 
man samtidigt vill få betraktaren att omslutas helt av spelupplevelsen. Därför har 
användandet av filmsekvenser varit ett mycket omdebatterat ämne och formen för hur 
mediet brukats har likaså ändrats i takt med teknikutvecklingens framåtgång. Nedan 
följer en bakgrund till vad som sagts om ämnet. 

Går man tillbaka till de tidiga åren av dataspelstudier inom det humanistiska fältet så 
är det svårt att inte nämna de otaliga diskussioner som förts mellan de två större 
skolorna av narratologer och ludologer (Juul, 2005). Som framstående inom den 
narratologiska skolan nämns ofta debattörer som exempelvis Laurel, Atkins, Jenkins 
och Murray som ansåg att spel skulle förstås som ett berättande medium och därför 
kunde man exempelvis studera spel med hjälp av teorier om narrativitet. Ludologer 
som Frasca, Aarseth, Eskelinen och Juul ansåg däremot att spel skulle studeras på sina 
egna villkor och man ville betona de unika företeelser spel behandlar med sina 
abstrakta system när det kommer till exempelvis spelmekanik och spelregler. Därför 
menade ludologerna att de representativa inslagen inom spel borde förbli 
underordnade i spelstudier. Dock har Juul på senare år börjat behandla relationen 
mellan spelregler och de mer fiktiva aspekterna inom dataspel och i Half-real (2005) 
halkar han in på cut-scenes som han menar är problematiska eftersom de i sig är icke-
spel-element och att de lämnar spelaren passiv och utan möjlighet att interagera. 
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Någon som redan tidigare tog upp diskussionen om cut-scenes var Klevjer (2002) som 
menade att ludologerna med sitt sätt att resonera ignorerar de stora kommersiella 
kategorier av spel som exempelvis sport-, racing och licensspel. Han bekymras av hur 
ludologerna utan minsta empiriska bevis eller ens indikation på vad publiken i själva 
verket vill ha baserar sina teoretiska resonemang på det blotta puristiska antagandet 
att blandandet av spel och narrativ inte kan resultera i något meningsfullt och 
kulturellt uppskattat. För att förstå hybriden mellan spel och narrativitet argumenterar 
Klevjer (2002) därmed för att vi inte kan idiotförklara de spelare som väljer den 
storybaserade underhållningsformen. Han betonar därför relevansen av att föra 
samman estetisk analys med receptionsstudier för att ta fram teorier som ifrågasätter 
förståelse, identitet och ideologi i syftet att förstå vad som sker när spelare spelar för 
att kunna. 

Klevjer (2002) spinner vidare på ludologernas resonemang om hur de förringar den 
kommersiella kategorin av spel som erbjuder ergodiska6

I sin artikel försöker han utreda hur man kan integrera de kulturella konventionerna 
inom spelupplevelsen genom att studera växlandet mellan cut-scenes och spel i 
typiska storybaserade actionspel. Dessa spel menar han i allra högsta grad uttrycker 
den kontroversiella dualiteten genom sin linjära och framåtgående spelmekanik inom 
inramningen av ett förskrivet narrativ. Klevjer (2002) visar på hur det narrativa av 
pragmatiska skäl förser spelmekaniken med system för progression, belöning och 
introducerandet av nya spelelement. Cut-scenes fungerar som förmedlare av storyn på 
framförallt ett mer visuellt intressant sätt än att enbart förse spelaren med information 
verbalt. 

 utmaningar inom ett fiktivt 
universum taget från andra populärkulturella medier. Genom att expandera 
resonemanget, menar Klevjer (2002) att förringandet inte bara skulle inkludera cut-
scenes, utan i själva verket vilken förskriven berättelse, förutbestämt väg, scriptad 
händelse eller vilken filmbaserad karaktär som helst.  

Dessutom menar han på att cut-scenes inte avbryter spelupplevelsen bara för att 
spelaren förnekas aktiv input. Han menar att en cut-scene aldrig är helt och hållet 
cinematisk i sin form och att den ergodiska upplevelsen därför heller aldrig förblir 
helt avstannad. Istället menar han att cut-scenen endast påverkar spelupplevelsens 
rytm. Han visar hur detta kan vara fördelaktigt genom att peka på spel där cut-scenen 
växelvis ger spelaren en frigörelse från intensiv action på ett sätt som lärs in och 
förväntas av spelaren. På detta sätt kan cut-scenen också fungera som 
planeringsverktyg för att förbereda spelaren på vad som komma skall genom att 
bygga upp en spänd förväntan innan spelaren åter släpps in i intensiv action. Dessa 
tekniker menar Klevjer (2002) ger spelaren belöning i form av underhållning vilket 
ger spelet mer motivation och tillfredsställelse. 

Frontline Nation är ett exempel på ett icke-abstrakt spel, och det blir därför redan i sin 
form representativt och kommunikativt medan det utageras. Olika handlingar som 
hantering av enheter och val av krigsstrategier symboliserar händelser som är 
förutbestämda av en implicit författare, speldesignern. Även om spelaren inte alltid 
uppmärksammar det under det upptagna spelandet så blir de symboliska handlingarna 

                                                 
6 Klevjer lånar begreppet ergodik från Aarseth och förklarar det som den generella principen av arbeta 
med materialiteten av en text och att delta i konstruktionen av dess materiella struktur. Detta kan ställas 
i kontrast till den narrativa diskursen där användaren endast inbjuds till semantiken av en text men är 
utesluten från dess materiella konfiguration. Detta symboliserar skillnaden mellan en läsare och en 
medkonstruktör, spelaren. 
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tilltalande genom någon annans implicita sätt att ge betydelse till handlingen inom en 
fiktiv värld (Klevjer, 2002). På samma sätt menar Klevjer (2002) därför att cut-scenes 
är en del av en sådan symbolisk handling. Designern har genom cut-scenen skapat en 
diegetisk7

Klevjer (2002) påpekar att förutom datorers representativa krafter så återfinns även 
dess regelbaserade möjligheter. Växlandet mellan cut-scenes och spelande menar han 
har redan etablerat konventioner att uttrycka sig på ett konstnärligt sätt som kanske 
inte kommer försvinna i första hand. Den cybernetiska loopen mellan dator och 
spelare representerar en handling i en fiktiv värld. Den är både representativ och 
konfigurativ, och handlar därmed på en både materiell och en semantisk nivå genom 
att både referera till datorn och till den fiktiva världen (Klevjer, 2002). Då Frontline 
Nations filmsekvens inte spelas upp mitt under spelandets gång utan antingen alldeles 
i början av spelet eller som en fristående trailer ser varken jag eller företaget några 
direkta hinder för att valet av film som medium i sig skulle bryta spelupplevelsen. 
Istället tror jag jag att Klevjer (2002) har en poäng i att dessa filmsekvenser redan har 
etablerat sig som konventioner inom vissa spelgenrer och att de därför kan accepteras 
inom genren.  

 värld genom generella beskrivningar, simuleringar och genom förskrivna 
händelser. Som deltagare utför spelaren mimetiska handlingar, men tolkar också den 
symboliska handlingens betydelse som designern implicit tillskrivit av retoriska skäl 
för att inge motivation och ge handligarna ett syfte. 

Det förskrivna i Frontline Nations fall behöver etableras genom filmsekvensen som 
på detta sätt ska förbereda och underlätta det för spelaren att senare känna igen sig när 
denne kastas in i spelvärlden. För att spelaren ska känna igen sig tar Klevjer (2002) 
upp att berättandet kan ske implicit med hjälp av fiktiva genrebaserade världar i cut-
scenen istället för användandet av direkta beskrivningar. I ett representativt universum 
blir handlingar meningsfulla eftersom de refererar till saker vi känner igen från den 
verkliga världen menar Klevjer (2002). Den symboliska handlingen ger en typ av 
identitet som ändå kan fungera som narrativa element. Här behöver inte cut-scenes gå 
in och beskriva några komplicerade bakgrundshistorier i detalj utan istället kan 
setting, stil, karaktär och simpla stereotypa händelser etableras vilket ger liv åt storyn. 
Klevjer (2002) menar att spelaren inte bara blir guidad utan även tilltalad genom en 
igenkännlig retorik, en genre. Till Frontline Nations filmsekvens behöver vi på detta 
sätt etablera den krigsbetonade setting som återfinns i spelet.  

Några som tar diskussionen om settings vidare är Adams & Rollings (2003) som tar 
upp att settings är en komponent som jämsides med andra typer av komponenter som 
exempelvis spelmekanik, narrativ handling och social interaktion är de grundstenar 
som utgör ett spels underhållningsvärde. Adams & Rollings (2003) tar i relation till 
underhållningsvärdet också upp en skala som olika typer av spel kan placeras på. Den 
ena sidan av skalan går mot abstrakta spel som exempelvis schack, som i mycket hög 
grad förlitar sig på sin spelmekanik8

Adams & Rollings (2003) anser här alltså som en generell regel att ju mer ett spel 
förlitar sig på sin spelmekaniska kärna desto mindre roll spelar settingen för 

. På den andra sidan av skalan placerar de 
exempelvis äventyrsspel som i mycket större utsträckning utgörs av och är i behov av 
en setting för att stimulera fantasin.  

                                                 
7 Klevjer tar upp Platons ursprungliga begrepp diegesis som åsyftar det som berättas i motsats till 
mimesis som är det som visas eller imiteras. 
8 Detta eftersom väldigt få relaterar till ett parti schack som ett spel om medeltida krigsföring som det 
egentligen ska representera. 
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underhållningsvärdet. Frontline Nation är förvisso ett strategispel med en hög grad av 
spelmekaniskt underhållningsvärde, men samtidigt är strider mellan olika europeiska 
länder som utspelas i ett hypotetiskt framtida krig i behov av någon typ av föregående 
storymässig etablering. Jag tror här att publiken i hög grad behöver en förklaring inför 
ett spel som Frontline Nation som är ett helt nytt och ännu oetablerat varumärke bland 
sina tänkta konsumenter för att de inte ska känna sig förvirrade när de väl kastas in i 
spelets värld. Adams & Rollings (2003) tar också upp hur det krävs ett väldigt 
abstrakt tänkande för att bemästra kärnmekaniken i ett spel men menar samtidigt på 
att ju mer en spelare blir bättre på att bemästra spelmekaniken desto mindre tänker de 
på de representativa och fiktiva elementen.  

When players become highly skilled at a game such as Quake III, 
they no longer think about the fact that they're pretending to be 
space marines in a futuristic environment; they think only about 
hiding, moving, shooting, ambushing, obtaining more 
ammunition, and so on. (Adams & Rollings, 2003, s. 56) 

Att kunna ignorera ett spels setting är en abstraktionsprocess som sker vid en hög 
skicklighetsnivå uttrycker Adams & Rollings (2003) och menar därför att för någon 
som spelar ett spel för första gången så är settingen vital för att skapa och bibehålla 
intresse. 

Ett annat skäl till att Frontline Nation kan behöver etablera settingen är av 
marknadsföringskäl. Adams & Rollings (2003) säger att en av de mest essentiella 
funktionerna med ett spels setting är just till en början att sälja in spelet eftersom det 
inte är spelmekaniken i sig som lockar kunden att plocka upp ett nytt spel i butiken. 
Istället är det den illusion som erbjuds om att få vara någon annan med möjligheten 
att interagera i en fiktiv värld (Adams & Rollings, 2003). Detta för oss in på den 
simulativa faktorn inom dataspel som Klevjer (2002) tar upp genom att introducera 
sin teori som han kallar ”the paradox of make-belive”. Han menar att vi inte alltid 
nödvändigtvis vill vara med och skapa kontexten på ett ergodiskt sätt:  

When they play, people do not generally want to be artists, 
expressing themselves in new ways. We do not want to make our 
own toys, even if our parents tell us so. Playing with a home-made 
(or imaginary) revolver is fine, but playing with an exact replica of 
a colt 45 is much cooler. (Klevjer, 2002, s. 196-197) 

Klevjer (2002) tror att denna paradox är anledningen till att folk köper spel och spelar 
dem eftersom vi vill kombinera en ludisk utmaning med möjligheten att få agera fritt i 
en kulturell konfiguration av en mytologisk värld. Paradoxen är att vi vill ha 
handlingsutrymme inom ramen av ett fiktivt universum samtidigt som vi vill ha 
spelregler som gör vinnandet meningsfullt. Därför menar han att den representativa 
händelsen ett spel vanligtvis sker i form av en simulation.  

Klevjer (2002) tar på ett mycket intressant sätt upp hur denna simulering fungerar 
inom olika spelgenrer. I exempelvis strategispel utgörs simuleringen en karakteristisk 
analogi mellan spelare-värld och spelare-maskin. Båda systemen utgör en tolkning av 
varandra. När världen är ett spel är maskinen attraktionen och när spelet är en värld så 
är världen attraktionen. Här menar Klevjer (2002) att vi finner båda analogier 
underhållande och därför vill vi både ha spelbarhet och simulation. 
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I actionspel är feedbackloopen inte bara på intellektuell nivå utan även i 
förkroppsligad form. Här fungerar en cut-scene som en generell strategi för att placera 
spelaren som ett typiskt subjekt i den fiktiva världen genom att bjuda in etablerade 
fiktiva genrer som får den spelvärlden att kännas som en typisk värld. I många 
spelgenrer som exempelvis sport- och fiskesimuleringar går det också att klara sig 
utmärkt utan att placera spelaren i genrespecifik värld. Här spelar istället 
populärkulturen en viktig roll på samma sätt som den spelar roll i människors liv. 
Genom att adressera våra drömmar och farhågor spelar dessa berättelser också en 
viktig roll i våra favoritvärldar som vi designar för mimetiskt spel. 

Inför detta mimetiska spel blir cutscenenes roll att både återberätta och förberätta. En 
narrativ handling som sker innan händelsen för meningen framåt och stärker därmed 
den retoriska dimensionen för vad som komma skall. Klevjer (2002) jämför 
förberättandet med hur vi dagdrömmer: 

It is much like when you day-dream before a football match, 
imagining that the special girl you like is going to be in the 
audience and that you score the winning goal, saving the day and 
winning her heart, just like in the movies. And then, it turns out 
she is actually there, and everything actually happens that way. 
The match would not be the same without the previous narration 
of your day-dreaming. It would not have been a dramatic moment. 
Because of your day-dreams, this particular match turned out to be 
a dream come true. (Klevjer, 2002, s. 200-201) 

Klevjer (2002) menar här att cut-scenes som förberättar, mycket likt fungerar som 
dagdrömmandet, genom att ge form åt våra diffusa förväntningar genom den fiktiva 
genren får den ergodiska ansträngningen en helt ny betydelse.  

Sammanfattningsvis ger Klevjer (2002) i sin artikel mycket användbara 
förklaringsmodeller till varför det förskrivna i form av cut-scenes behövs. Det är 
genom sin teori om the paradox of make-belive som Klevjer (2002) knyter ihop våra 
behov av stereotyper och att simulera populärkukturella fenomen samtidigt som vi 
utmanar oss med ergodiska nöjen.  

The conflict between narration and play is not a question of 
discursive levels — as if the first can only be about the other — 
but a conflict of agency. There is a balancing, and a struggle, 
between the agency of the story-game and the agency of the 
player. The mutual project of make-believe binds the two 
movements together. This project is a very persistent paradox, 
insisting on the combined pleasures of ergodic operation and 
symbolical seduction. (Klevjer, 2002, s. 201) 

Vi har nu fått en bakgrund till varför jag tillsammans med Colossai Studios tror att 
användandet av filmsekvensen som medium kan vara fördelaktig för ett spel som 
Frontline Nation för att etablera dess setting. Dock anser jag förutom valet av medium 
att det är viktigt att filmsekvensens grafik i syftet att etablera dess setting, utförs med 
spelupplevelsen i åtanke. Det är viktigt att filmsekvensen kan få spelaren att känna 
igen sig i det förskrivna samtidigt som filmsekvensen ger spelaren en extraordinär 
upplevelse. I nästa avsnitt förklaras det närmare hur grafiken i form av ett narrativt 
verktyg är tänkt att befrämja spelupplevelsen. 
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2.2.3 Grafikens koppling till narrativ och spelupplevelse 
Då Frontline Nation dels är baserat på en stilistisk och småskalig spelvärld och där 
grafiken är tekniskt begränsad så kan detta försvåra en trovärdighet för settingen. Då 
striderna dessutom spelas i omgångar så kan detta ytterligare komplicera spelarens 
spelupplevelse. Här är det tänkt att filmsekvensen ska kunna fylla ett flertal viktiga 
funktioner.  

För det första ska filmsekvensen ge inblick i stämningen i den virtuella spelvärlden. 
Genom att anknyta till den reella världens påtagliga och rika detaljnivå ska spelaren 
kunna relatera till stämningen och känslan av att befinna sig i spelets miljö. Med 
känslan av inlevelse fortfarande i åtanke, ska känslan ytterligare förstärkas under 
spelandets gång genom att nu dessutom få möjlighet att aktivt interagera i den 
virtuella spelvärlden. 

Filmsekvensen får därmed en betydande roll som förmedlare av det som spelet, på 
grund av de tekniska begränsningarna, inte kan leverera visuellt. Spelaren blir då 
”färgad” av vad denne tidigare har fått uppleva i filmsekvensen, vilket underlättar för 
spelaren att aktivt använda sin fantasi under spelets gång för att fylla visuella luckor 
som spelets grafik har. När spelaren väl kopplat bort de tekniska begränsningarna 
övergår spelvärlden från att vara en illusion till att kännas mer verklig och trovärdig. 
Spelaren blir på så sätt involverad i spelvärlden och engagerar sig, vilket bidrar till att 
förstärka den totala spelupplevelsen. 

Genom att fånga spelarens intresse och ge en trovärdighet till spelets setting, är detta 
min och mina medarbetare på Colossai Studios förhoppning, att filmsekvensen i 
idealfallet ska få spelaren att släppa sitt tvivel gentemot settingen och låta sig bli 
underhållen.  

Detta fenomen kan härledas till ett teoretiskt begrepp som flitigt återfinns inom 
estetiken - ”the suspension of disbelief”. Begreppet myntades ursprungligen år 1817 
av poeten och estetiska filosofen Samuel Taylor Coleridge i sitt prosaiska verk 
Biographia Literaria. Med begreppet ville han motivera fiktiva inslag i litteraturen 
genom att föreslå att om en författare kunde ingjuta mänskligt intresse och en gnutta 
sanning så skulle läsaren åsidosätta sin misstro gentemot berättelsens rimlighet. 

Begreppet the suspension of disbelief har dock sträckt sig längre än till litteraturen och 
används än idag för att beskriva fenomenet inom olika fiktiva medier som litteratur, 
film och dataspel (Adams & Rollings, 2003). Då jag med expanderingen vill ta 
hänsyn till spelupplevelsen, har jag återfunnit begreppet flitigt inom speldesignsteori 
(Adams & Rollings, 2003; Salen & Zimmerman 2006; Sheldon, 2004) och även som 
fenomen inom fältet för människa-dator-interaktion (Benyon, Turner & Turner 2005). 
Men för att kunna förklara det närmare behöver jag först ge en mer utförlig förklaring 
till vad spelupplevelsen egentligen innebär.  

Så vad menas egentligen med spelupplevelsen? Spelupplevelse är i själva verket ett 
mycket brett begrepp och kan innebära en hel del olika faktorer. Det som i detta 
arbete åsyftas som spelupplevelse hör ihop med begreppet engagemang. Detta är en 
term som är vanlig inom människa-dator-interaktion och användarvänlig design. 
Benyon, Turner & Turner (2005, s. 61-62) tar upp begreppet engagemang som en av 
de grundläggande designprinciperna vid design av interaktiva system. De förklarar 
hur engagemang inkluderar en mängd olika kvalitéer som gör en erfarenhet 
minnesvärd, tillfredsställande, angenäm och belönande. Ett medium är engagerande 
när det lyckas dra in människor kring en aktivitet och genom att stimulera fantasin så 
flyter interaktionen på. Inom interaktiva system har Benyon, Turner & Turner 
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identifierat ett antal nyckelelement som ryms inom och är förutsättningar för 
engagemang. Dessa kan beskrivas som identifierbarhet, anpassningsbarhet, 
narrativitet, immersion och flöde. 

Identifierbarhet handlar om relevansen av autenticitet för att få betraktaren att 
identifiera sig och kunna uttrycka sig själv under upplevelsens gång. 
Identifierbarheten är oftast något som upptäcks först när den bryts. När betraktaren är 
engagerad i en upplevelse och något plötsligt händer som påminner denne om att 
upplevelsen inte är verklig, det är då äktheten försvinner. Anpassningsbarhet handlar 
om att ha olika svårighetsgrader i ett system som gör upplevelsen underhållande på 
flera nivåer.  Narrativitet har att göra med hur berättandet hänger ihop, är övertygande 
och kan skapa förväntan och spänning. Immersion är mer kopplat till hur man totalt 
omsluts av upplevelsen och blir involverad och därmed i fantasin blir förflyttad någon 
annanstans. Flöde handlar om hur övergångarna är så pass transparenta att de inte stör 
utan att man istället upplever en mjuk övergång från olika stadier. 

I fallet Frontline Nation så har nyckelelement som anpassningsbarhet och narrativitet 
mer med spelets design att göra och är därför inget som jag direkt behandlar under 
mitt grafiska arbete. Möjligtvis kan de grafiska objekt som ska byggas indirekt 
beskriva ett historiskt scenario och därmed förmedla en berättelse och på så vis 
angränsa till narrativiteten. Vidare ligger heller inte flödet i filmsekvensen animation 
och klippteknik eller mellan filmsekvensen och spelet i mina händer. Därför kan man 
säga att de delar av engagemanget som i huvudsak berör mitt arbete har att göra med 
identifierbarheten och immersionen. Spelaren ska helt enkelt inte på grund av den 
höga detaljnivån haka upp sig på grafiska detaljer som bryter autenticiteten av 
objekten och därmed bryter immersionen. 

Vidare tar Benyon, Turner & Turner (2005) upp begreppet technological breakdown 
som det stadium när engagemanget brutits och användaren går från det omedvetna 
stadiet av teknikanvändandet till det medvetna stadiet. Detta fenomen kan jämföras 
med vad som i andra mediala sammanhang beskrivs som att användarens suspension 
of disbelief har brutits. 

För att återknyta till hur begreppet suspension of disbelief används inom 
speldesignområdet så tar exempelvis Adams och Rollings (2005) upp begreppet som 
ett fenomen som innebär ett mentalt tillstånd där betraktaren tillfälligt väljer att tro på 
den fiktiva illusionen som verklig. Dessutom menar Adams & Rollings att ju mer ett 
spel stödjer illusionen genom att spelaren åsidosätter sin misstro desto mer 
omslutande är spelet. Därför kan det tolkas som att Adams & Rollings använder sig 
av begreppet immersion som ett mått på i vilken grad mediet stöder suspension of 
disbelief.  
Även Salen & Zimmerman (2006) beskriver immersion som känslan av att fysiskt 
vara närvarande och engagerad i handlingarna på någon annan avlägsen plats. De tar 
också upp hur en deltagare som är omsluten av en upplevelse därmed också 
accepterar den inre logik som upplevelsen bygger på även om den skulle skilja sig 
från den verkliga världens logik. Därmed halkar Salen & Zimmerman (2006) in på 
den villighet som är en förutsättning för inlevelseförmågan och menar på ett liknande 
sätt att immersionen är sammankopplad med Coleridges willing suspension of 
disbelief. Det första ordet willing är något som ofta utesluts från begreppet men enligt 
Sheldon (2004) så är villigheten hos betraktaren det som är avgörande för att 
åsidosätta misstron gentemot verkets rimlighet. Som spelutvecklare menar Sheldon att 
vi i slutänden inte har någon makt över hur spelaren väljer att ta till sig spelet, men att 
det ändå ligger i vårt ansvar att så långt som möjligt underlätta denna process för 
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spelaren. Coleridges nästan två hundra års gamla begrepp är slutligen inte begränsat 
till dramat utan till vilka händelser som helst inom ett medium som hamnar utanför 
normen men som är övertygande nog för att lyckas fånga sin publik (Sheldon, 2004).  

För att slutligen avskala uppsatsarbetets omfattning vill jag nämna att det är svårt att 
tala om engagemang utan att komma in på den större psykologiska aspekten av 
perception. Jag är medveten om att när en spelare eller betraktare presenteras för 
filmsekvensen så finns det åtskilliga faktorer som kan påverka hur denne tar till sig 
och tolkar det förlopp som utspelas. Benyon, Turner & Turner (2005, s. 123-124) tar 
upp hur människors olika erfarenhetsbakgrund och vad vi associerar till olika 
situationer, ting och skeenden påverkar vår uppfattningsförmåga. De presenterar ett 
urval av de mest framträdande faktorerna enligt en förklaringsmodell där man menar 
att perceptionsförmågan bland annat påverkas av förväntningar, tidigare erfarenhet, 
affekt, motivation, individuella skillnader och slutligen kulturella faktorer. Därmed 
finns en hel del individuella faktorer utefter varje betraktares förutsättningar som 
också spelar in i utfallet. 

Då jag med detta arbete ämnar undersöka överföringen av grafiken i Frontline 
Nations setting till filmkvalité innebär det att jag är ute efter att undersöka de faktorer 
som påverkar engagemanget vid utförandet av grafiken. Med risk för att detta arbete 
skulle bli för omfattande kommer därmed ingen hänsyn tas till individuella eller 
övriga faktorer som skulle kunna påverka spelarens perceptionsförmåga och därmed 
dennes engagemang. 



 

 12 

3 Problemställning 
Sammanfattningsvis kan vi inom Frontline Nation, liksom i många andra spel, 
urskilja ett antal tekniska begränsningar som kan försvåra trovärdigheten för spelets 
setting. Här är filmsekvensen tänkt att rycka in och upprätta en balans genom att 
förstärka trovärdigheten och bidra till den eftersträvade spelupplevelsen. För att skapa 
denna filmsekvens behöver vi expandera settingens detaljnivå mot den 
verklighetstrogna grafiska stil som Frontline Nation har.  

Detta ställer mig inför problemställningen att om verkligheten är riktningen som 
grafiken ska sträva åt, så är frågan hur nära verkligheten man kan komma utan att 
hämma spelarens engagemang. Finns det en risk i att sträva grafiken mot en total 
efterliknelse av verkligheten när man utför en expandering? Om min hypotes stämmer 
och expanderingen stör den eftersträvade spelupplevelsen innebär det att 
filmsekvensen i själva verket är kontraproduktiv. Om så är fallet behövs en 
efterforskning av främjande faktorer samt ett framtagande av riktlinjer för hur man 
kan utföra expanderingen med hänsyn till spelupplevelsen. 

Under arbetet med filmsekvensen till Frontline Nation kommer jag försöka utröna hur 
expanderingen av detaljnivån skulle kunna leda till eventuella problem för settingens 
trovärdighet som i sin tur skulle kunna hämma spelupplevelsen. Det övergripande 
syftet med mitt arbete blir således att med stöd från teorin finna ett optimalt sätt att 
utföra en expandering på som tar hänsyn till spelupplevelsen. Utifrån att specifikt 
studera arbetet med Frontline Nations givna setting hoppas jag kunna ta fram 
användbara angreppssätt inför andra typer av grafiska expanderingar mot en 
fotorealistisk stil. Framför allt finner jag en relevans i att denna problematik blir 
undersökt då jag anser att det behövs en starkare medvetenhet bland spelutvecklare 
och i synnerhet grafiker om hur utformandet av grafiken mot en allt mer fotorealistisk 
stil kan påverka spelupplevelsen. Mot bakgrund av detta lyder min 
problemformulering som följande:  

 
Hur kan man expandera den grafiska detaljnivån av Frontline Nations setting och 
samtidigt på bästa sätt bibehålla eller främja en potentiell betraktares suspension of 
disbelief? 
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4 Teoretiskt urval 
Arbetet är studerat utifrån ett tvärvetenskapligt teoretiskt urval då mitt 
problemområde omfattar ett brett kunskapsområde. För studerandet av 
spelupplevelsen har ett teoretiskt underlag från två olika designfält använts. Dels har 
teorier från speldesignområdet varit till nytta där spelupplevelse tas upp i förhållande 
till setting, detaljnivå och realism (Adams & Rollings, 2003; Salen & Zimmerman 
2006; Sheldon, 2004). Dels har teorier om engagemang inom fältet för människa-
dator-interaktion (Benyon, Turner & Turner, 2005) använts för att komplettera 
speldesignområdet med mer allmän teori om användarvänlig design. Fortsättningsvis 
kommer suspension of disbelief att användas som ett sammanfattande begrepp för den 
potentiella spelarens engagemang med allt vad de innebär för att diskutera och 
analysera spelupplevelsen i denna uppsats.  

För att mer specifikt studera filmsekvensen som förmedlande verktyg samt den 
mediala överföring mot fotorealism som arbetet med filmsekvensen innebar, har jag 
dels tagit del av medieteori (Bolter & Grusin, 1999) samt generell spelteori som 
behandlar simulation och narrativitet i form av cut-scenes (Klevjer, 2002). 

Därigenom har min förhoppning varit att undersökningen av mitt problemområde 
vilar på en tillräckligt bred teoretisk bas som tillsammans med min empiriska studie 
kan nå en god tillförlitlighet.  

4.1 Tidigare Forskning 
I mitt sökande efter liknande typer av undersökningar har jag inte lyckats finna någon 
publikation vars inriktning exakt överensstämmer med min undersökning. Jag har 
däremot lyckats finna rapporter som angränsar till vissa delar av mitt problemområde. 
Exempelvis har ett antal undersökningar inom dataspelsutveckling utförts på 
Högskolan i Skövde där fotorealism eller trovärdighet undersöks i förhållande till 
animation (Bergfeldt, 2009; Eriksson, 2007), miljögrafik (Engdal, 2009), fotografi i 
spelgrafik (Malmborg, 2007). Det jag hoppas bidra med till denna samling är just hur 
utformandet av färg, form och materialegenskaper på objekt kan göras vid en 
expandering mot en fotorealistisk stil i en filmsekvens med hänsyn tagen till 
spelupplevelsen. En ytterligare faktor som jag tagit hänsyn till under mitt arbete har 
varit industrins krav samt vad som lämpar sig med marknadsföringen i åtanke. 
Därmed skiljer sig denna studie från tidigare nämnda arbeten både vad beträffar 
medium, det teoretiska urvalet samt den del av grafiken jag ämnar undersöka. 
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5 Metodbeskrivning 
Metoden som har använts i uppsatsarbetet är i huvudsak av kvalitativ empirisk 
karaktär och innefattar tre delfaser som jag har valt att kalla teoribehandling, empirisk 
insamling och analysfas. Varje steg förutsätter det föregående vilket är skälet till att 
det följer i en linjär ordningsföljd på detta vis. Undersökningens insamling av teori 
har däremot varit icke-linjär, vilket innebar att en begränsad teoribehandling utfördes 
som en första undersökningsansats och fick utgöra riktlinjen för den därefter 
kommande empiriska insamlingen. Baserat på den empiriska insamlingens riktning 
kompletterades därefter empirin under insamlingens gång med ytterligare teori för att 
slutligen kunna tolkas och analyseras.  

Den första teoribehandlingen innebar i princip en litteraturstudie som gjordes i syftet 
att finna förklaringsmodeller på hypotesens problematik.  

Den empiriska insamlingen är tagen från en fältstudie som utfördes i form av 
praktikarbete på företaget Colossai Studios. Min roll kan ses som både deltagande och 
observerande då jag deltar i skapandet av ett utvalt verk samtidigt som jag observerar 
beslutsprocessen bakom verkets arbetsprocess. Kommunikationen som sker mellan 
mig och företagets lead-grafiker utgör en process för hur olika lösningar slutligen 
leder till verket. Mitt deltagande sker hela tiden i diskussion med lead-grafikern och 
med hänvisning till spelets fördefinierade premisser, företagets etablerade 
arbetsmetoder samt de industristandarder som jag av marknadsföringsskäl blir anvisad 
till. Det bör dock nämnas att jag har fått relativt fria händer inför skapandet av verket 
då det för företagets räkning handlar om att arbeta fram ett koncept snarare än en 
färdig produkt. Av det skälet är utfallet av verket följaktligen till stor del färgat av och 
begränsat till vad jag som grafiker kan åstadkomma. Konceptet skall dock vara utfört 
utefter av företaget givna referensramar samt ständigt stämmas av med och i 
slutänden godkännas av lead-grafikern. I de fall mina kunskaper inför skapandet av 
verket inte räckte till så studerades olika källor med förankring i dataspelsbranschen 
för att komplettera mina färdigheter och för att jag så långt som möjligt skulle hålla 
mig till branschens konventionella arbetsmetoder.  

Praktikperioden skulle komma att generera två typer av kvalitativ data. Dels valdes ett 
större verk ut att behandlas från mina arbetsuppgifter och dels antecknades 
arbetsprocessen löpande i form av fältdata i en loggbok. Anteckningarna behandlade 
alla typer av tekniska eller estetiska funderingar som förts under arbetsprocessen då 
ambitionen var att erhålla ett brett urval även om mycket i slutänden kunde tänkas bli 
oanvändbart för uppsatsens syfte. 

Olika alternativa metoder för att besvara uppsatsens frågeformulering avvägdes till en 
början, exempelvis hade en fallstudie varit intressant att utföra för att testa huruvida 
suspension of disbelief faktiskt påverkas i praktiken när filmsekvensen slutligen 
presenteras för spelets målgrupp. Men på grund av arbetets tidiga stadium i spelets 
och filmsekvensens produktion begränsades möjligheterna för denna form. Då jag 
dessutom hade en begränsad insikt i mina kommande arbetsuppgifter på företaget 
innan praktikperioden hade påbörjats fick metoden istället skräddarsys på grund av 
undersökningsobjektets form och behov. Med hänsyn tagen till hur jag behövde 
komma igång tidigt med litteraturstudien för att utforska hypotesen och senare 
anpassa mig något till möjligheterna inom företaget är arbetet utfört något annorlunda 
från konventionella undersökningsmetoder. Istället har den egna arbetsprocessen på 
företaget använts som empiri för att utforska uppsatsens problemformulering. 
Förutom att jag skulle ta hänsyn till företagets behov vid skapandet av verket ville jag 
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dessutom delvis ta hänsyn till teoribehandlingens slutsatser för att ha en förförståelse 
och en teoretisk utgångspunkt för den eventuella problematiken som hypotesen 
förutsätter (hypotesens roll beskrivs närmare i avsnitt 5.1). Den slutgiltiga metoden 
kan därför närmast likna en abduktiv ansats där jag till en början utgått från en 
begränsad teoretisk litteraturstudie som behandlats för att därefter växla fram och 
tillbaka mellan insamling av empiri och teori. Att på detta sätt inleda den empiriska 
insamlingen med en tidigare teoretisk studie är inte helt riskfritt då det kan färga mitt 
synsätt med utgångspunkter som kan påverka den senare insamlingen från fältstudien. 
Men då jag ständigt arbetade med hänsyn till företagets krav och behov så har detta 
samtidigt begränsat en allt för omfattande påverkan från teorin. Därmed har min 
uppfattning varit att detta balanserat riskerna med ansatsen till att förbli ytterst 
marginella.  

I analysfasen sammanställdes slutligen den empiriska insamlingen samt 
kompletterades med ytterligare nödvändig teori för att kunna bearbetas.  

Fältdatan som beskriver arbetsprocessen bakom verket fick genomgå en tematisk 
analys där jag letade efter återkommande mönster och orsaker i arbetssätt, 
tankegångar, beslutsprocessen och slutliga lösningar. Med stöd av teorin diskuteras 
därefter huruvida dessa varit fördelaktiga för spelarens suspension of disbelief eller 
inte. Verket fick gå igenom en mer generell innehållsanalys där resultatet och 
beståndsdelarna beskrivs och diskuteras utifrån målet med expanderingen och vad 
som sägs inom teorin. 

Ur dessa diskussioner strävar analyserna slutligen efter att kunna komma fram till 
lämpliga och användbara angreppssätt inför liknande framtida expanderingar i 
detaljnivå mot en verklighetstrogen grafisk stil, som tar hänsyn till att behålla eller till 
och med befrämja betraktarens suspension of disbelief. Det utesluts heller inte att 
analysen skulle kunna utveckla ny teoribildning inom området även om detta inte är 
det primära målet med undersökningen. 

5.1 Hypotesens roll 
Syftet med hypotesen i detta arbete är inte att utforska mottagares faktiska 
perceptionsförmåga när det kommer till hur man uppfattar expanderingar i detaljnivå 
mot en fotorealistisk stil (även om det icke desto mindre vore intressant med en 
närmare utredning). Istället förutsätts det i uppsatsen att det faktiskt finns en risk för 
att problemet kan uppstå. Utifrån detta antagande blir ambitionen således att finna 
förklaringsmodeller på vad problemet i så fall skulle kunna bero på och i vilka 
sammanhang det skulle kunna uppstå för att slutligen medvetandegöra dagens 
spelutvecklare och generera lösningar.  Hypotesens roll i arbetet blir på så sätt endast 
att agera som verktyg för att sätta upp en potentiell risk som ska gå att undersöka 
utifrån ett teoretiskt underlag men med lösningar hämtade från empirin.  

5.2 Avgränsning 
Som tidigare nämnt har företagets mål med filmsekvensen varit både att stödja 
marknadsföringen och att befrämja spelupplevelsen. Även då jag kommer att ta upp 
de erfarenheter jag fått från att ta hänsyn till marknadsföringen i mitt praktiska arbete 
så är det viktigt att betona att mitt huvudsakliga fokus i uppsatsarbetet har legat på 
den mediala överföringens betydelse för spelupplevelsen när jag försökt att arbeta 
fram optimala angreppssätt inför kommande arbeten. Därmed har jag heller inte haft 
något ytterligare ansvar för filmsekvensens faktiska förmåga att i slutänden lyckas 
marknadsföra och sälja spelet. Min förhoppning har dock varit att det som gynnar 
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spelupplevelsen även på lång sikt gynnar marknadsföringen och förmågan att sälja 
spelet. 

För tydlighetens skull är det också viktigt att nämna att är det andra medarbetare på 
Colossai Studios som kommer att stå för resterande arbetsuppgifter vid skapandet av 
filmsekvensen så som; koncept, manus, animation, ljussättning, rendering, 
compositing, redigering samt övrig modellering och texturering. Således omfattar mitt 
arbete endast en begränsad del av den totala grafik som kommer att skapas till den 
slutgiltiga filmsekvensen. Mitt grafiska arbete på företaget bedöms därför vara färdigt 
när lead-grafikern godkänner de grafiska uppgifter jag fått i uppdrag att göra till 
filmsekvensen. Detta innebär också att uppsatsen begränsas till att inte beskriva 
filmsekvensen i sin helhet utan att främst behandla de delar av mitt grafiska arbete på 
Colossai som jag finner mest relevanta för att besvara min problemformulering. 

Den slutgiltiga filmsekvensen skulle heller inte komma att slutföras av Colossai 
Studios förrän efter att min praktikperiod var avslutad. Detta gjorde det omöjligt för 
mig att vara beroende av den slutgiltiga filmsekvensen. Av denna anledning valde jag 
en redovisningsmetod för verket som kunde fungera som självständig från den 
slutgiltiga filmsekvens som senare skulle slutföras på Colossai Studios. Denna metod 
innebar att en bildpresentation skulle sättas ihop enbart inför redovisningen av 
examensarbetet med syftet att återspegla resultatet av arbetsprocessen på Colossai 
Studios samt analysobjektet inför uppsatsens studie. 

Arbetsprocessen bakom ihopsättandet av detta material kommer att återspeglas till 
den grad det har relevans för uppsatsens problemområde, men då 
problemformuleringen fokuserar på expanderingen av den grafiska detaljnivån, 
åsyftas i första hand den detaljnivå som utgörs av form och materialegenskaper. 
Därmed har jag valt att inte analysera hur den ljussättning, rendering, compositing och 
redigering som utfördes inför bildpresentationens redovisning påverkar betraktarens 
suspension of disbelief då denna var sekundär i mitt arbete och med enda syftet att 
verka som presentationsmaterial. Dessutom anser jag att ljussättningen och 
renderingens inverkan på en filmsekvens trovärdighet är ett alldeles för omfattande 
område som skulle kunna täcka ytterligare ett uppsatsarbete. Inför ett sådant 
uppsatsarbete hade den slutgiltiga filmsekvensens ljussättning och rendering, som jag 
inte kommer vara involverad i, varit mer lämplig att analysera. 
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6 Genomförande 
Syftet med detta avsnitt är ge en inblick i den empiriska studie som gjordes på 
Colossai Studios och att beskriva skapandeprocessen bakom det verk som valdes ut. 
Detta verk var en helikopter som i sig bestod av ett 40-tal mindre delobjekt och var 
den tekniskt mest avancerade uppgift jag arbetade med under min tid på Colossai 
Studios. På grund av dess storlek och komplexa sammansättning var den också den 
uppgift jag drog mest lärdomar av. Därför lämpade den sig mycket väl att fokusera på 
eftersom den angrep alla de moment som jag fann nödvändiga för uppsatsens 
problemformulering.  

För att finna lämpliga grafiska arbetsmetoder utöver de jag redan hade förkovrat 
under min studietid på högskolan i Skövde, använde jag mig i huvudsak av en 
sammanställning av arbetsmetoder och teorier baserade på Omernick (2004), van der 
Byl (2005) samt van der Byl (2006). Ytterligare kompletterades det med information 
från forumtrådar (http://forums.cgsociety.org) och samt filmer 
(http://www.thegnomonworkshop.com/) från professionella grafiker som är eller har 
varit verksamma inom både film- och dataspelsbranschen.  

Nedan följer en sammanfattande både teknisk och estetisk redogörelse för olika 
arbetsmoment som ingick i framställandet av helikoptern. Skapandeprocessen 
beskrivs utifrån lösningar på delproblem som uppstod med en direkt anknytning till 
uppsatsens problemområde. Ytterligare beskrivs olika val som gjordes och beslut som 
togs, antingen själv eller tillsammans med lead-grafikern på företaget. 
Sammanfattningsvis syftar avsnittet till att presentera empirin för att senare kunna 
sätta den i ett teoretiskt sammanhang inför den problematik som skall komma 
analyseras i uppsatsen.  

6.1 Research-arbetet 
Helikoptern som jag fick i uppgift att bygga skulle vara baserad på modellen Pave 
Hawk HH60-g. Detta är en amerikansk transport-, infiltrerings- och CSAR-
helikopter9

Research-arbetet inför byggandet av helikoptern var något som jag började med redan 
första dagen men egentligen pågick detta kontinuerligt under hela arbetets gång. Trots 
att Frontline Nation utspelar sig i ett framtida scenario så är det ändå inte en så 
avlägsen framtid. Därför sa lead-grafikern att jag kunde utgå från en befintlig nutida 
Pave Hawk. Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet av så avancerade fordon, 
så insåg jag snabbt att studiet av referenser var en av de viktigaste bitarna inför 
byggandet av helikoptern. Ju mer jag studerade och bröt ner fordonet i mindre 
delobjekt desto fler nya vinklar och detaljer upptäckte jag som man vanligtvis kanske 
inte tänker på. Jag skulle därför komma att behöva ett mycket större referensmaterial 
än vad jag hade trott från början. 

. Helikoptern skulle användas i ett antal olika scener och passade mycket 
bra som ”huvudrollen” i filmsekvensen då den med sina rotorblad är mycket enkel att 
sätta i rörelse. Därför kan man med mycket små medel som endast animation av 
rotorbladen och helikoptern etablera en handling. Helikoptern blir då på ett mycket 
effektivt sätt ett förmedlande verktyg för att etablera det berättande scenario som 
behövs för att skapa den dramatiska känsla som vi ville uppnå.  

                                                 
9 CSAR står för engelskans ”combat search and rescue” och syftar till söknings- och räddningsuppdrag 
som genomförs i krig och som är inom eller i närheten av stridsområden. 
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Till en början var det svårt att hitta detaljerade och högupplösta bilder på många av 
delarna på helikoptern men allt eftersom blev jag en mer rutinerad sökare. Jag fann 
många olika militära hemsidor (http://www.af.mil/photos/), (http://www.airliners.net/)  
samt hemsidan till Pave Hawks tillverkare Sikorsky (http://www.sikorsky.com/) med 
ritningar och fotografier. På tillverkarens hemsida fanns mycket bra måttangivelser 
som jag kompletterade med blueprints (http://www.militaryfactory.com) från olika 
vinklar vilket fungerade mycket bra för att få en exakthet i byggandet med 
överensstämmande proportioner. Både fotografier och blueprints var till stor hjälp för 
att få min helikopter att efterlikna den verkliga Pave Hawk helikoptern. Snart märkte 
jag att det även vore bra att se hur andra burit sig åt vid modellerande av liknande 
högupplösta helikoptrar till filmsekvenser eller spel. Därför hittade jag mycket bilder 
på det grafiska forumet Cgtalk (http://forums.cgsociety.org) från andra grafiker som 
lagt upp bilder på modellerade helikoptrar till renderingar. Dessa var mycket 
användbara för att jag på ett bättre skulle kunna gestalta vad som var mest väsentligt 
på helikoptermodellen. Jag kunde även hitta bättre lösningar på hur modellerandet i 
sig var utfört med hänsyn tagen till att modellen skulle användas till renderingar. 

Vid tiden då jag ställdes inför arbetsuppgiften att bygga helikoptern så fanns det heller 
inget färdigt manus på företaget över filmsekvensens tänkta förlopp. Eftersom jag 
visste att jag inte själv skulle vara närvarande inför slutförandet av filmsekvensens 
komposition var studiet av helikopterns kontext en viktig del av research-arbetet. Jag 
fick därför mycket tidigt själv försöka föreställa mig hur ett tänkbart scenario skulle 
kunna se ut baserat på den tidigare muntliga information samt designdokument som 
jag hade fått från Colossai Studios om det framtida krig som Frontline Nation 
utspelades i. Jag behövde studera i vilka miljöer den tänkbara helikoptern hade 
befunnit sig i, vad för väderleksförhållanden den varit utsatt för och hur andra yttre 
krafter från det tänkbara kriget skulle ha påverkat utseendet och ytan på helikoptern. 
Detta arbete var mycket användbart inför texturerandet av helikoptern men också för 
att jag själv skulle sätta mig in i det tänkbara scenariots stämning.  

I mitt arbeta att försöka visualisera och brainstorma på hur scenariot kunde se ut tog 
jag hjälp av olika klipp, dels scener från filmen Black Hawk Down (Columbia 
Pictures, 2001) men även från olika filmade militära uppvisningar från internet 
(http://www.youtube.com) försökte jag studera hur mycket detaljrikedom som syntes. 
Jag letade också bland aktuella trailers från spel med helikoptrar som Crysis 
(Electronic Arts Inc, 2007), S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (THQ Inc, 2007) 
och Half-Life 2: Episode Two (Valve Software, 2007). Dock var de jag fann främst 
från gameplay med realtidsgrafik så här gick det inte att urskilja så mycket 
detaljrikedom som jag kunde ha användning för i mitt arbete. Däremot kunde jag 
finna mycket inspiration inför visualiserandet av filmsekvensens komposition och 
stämning när jag tittade på de mycket filmiskt berättande scenerna och 
kameravinklarna. Spelen jag studerade kompletterade varandra bra då exempelvis 
både S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl och Half-Life 2: Episode Two utspelar sig 
liksom Frontline Nation, i framtida europeiska både urbana miljöer och inslag av 
landsbygd, byar, skogar och bergstrakter. Även studiet av Crysis var intressant då det 
i grund och botten är en science-fiction-historia som utspelar sig i en hotande framtid 
med avancerad militär forskning och brist på diplomati. 

Utan tillgång till ett manus med fördefinierad bildkomposition och kameravinklar fick 
jag även inför modellerandet fundera på hur tydligt olika delar av helikoptern skulle 
framstå och hur mycket de skulle synas i filmsekvensen. Genom att studera de delar 
av helikoptern som var mest väsentliga kunde jag prioritera att lägga extra tid på att få 
till de delarna tydligare. De enda instruktioner jag hade fått från företaget var att 
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helikoptern främst skulle synas framifrån och att åtminstone den vänstra dörren skulle 
gå att öppna så att det syntes från denna vinkel.  

6.2 Form 
För att definiera helikopterns form byggde jag upp den genom att modellera 
geometrin i 3D-programmet Maya 7.0 (Alias Systems Corporation, 2005). Jag 
arbetade som jag sedan tidigare var van vid genom att starta från primitiva 
geometriska former och sedan bygga ut dessa till former med mer komplex 
detaljrikedom. Jag utgick från mina referensbilder och bröt bit för bit ner helikoptern 
från de olika ortografiska vyerna i de olika delar den skulle bestå av. Under 
modellerandet var det till stor hjälp att rita upp skisser för de olika mekaniska 
beståndsdelarna för mig själv. Då gick det lättare att visualisera och tolka 
referensbilderna och att få en känsla för formerna innan jag satte igång. Något som 
jag ofta märkte under modellerandet var att det blev mycket bättre att bygga olika 
delar separat (figur 1) istället för att bygga ut dem från befintliga objekt. På det viset 
hade jag bättre kontroll över formen, geometrins topologi och skuggningen. Därmed 
blev det också lättare att ändra på detaljer som man kom på i efterhand.  

 
Figur 1 Till vänster är de olika delarna isärtagna för att demonstrera hur de 

tillsammans kan bilda den form som syns till höger. 

Även när jag stötte på referensbilder som skiljde sig avsevärt från varandra var det 
klart fördelaktigt att till en början ha jobbat övergripande och att inte ha haft för 
bråttom med att gå ner på för hög detaljnivå för fort. Oftast löste jag de olika 
referensbildernas olikhet genom att försöka modellera ett mellanting mellan de mest 
förekommande formerna vilket lead-grafikern och jag ansåg att man kunde komma 
undan med när det handlade om så små detaljer. I andra fall lyckades jag inte hitta 
referensbilder på specifika detaljer och då löste jag det genom att modellera en egen 
design på den specifika detaljen fast med inspiration från andra helikoptrar. I början 
hade jag modellerat riktiga avfasningar (figur 2) men efter ett tag märkte jag att det 
var mycket effektivare att bara lägga flera kanter (figur 3) bredvid varandra vilket är 
en metod som i Maya ger illusionen av att det finns en avfasning fastän formen 
egentligen är helt kantig. Det bästa med denna metod var att den underlättade den 



 

 20 

senare kommande UV-mappningen10 eftersom det blev färre vinklar att hantera på 
modellen. 

 
Figur 2 Till vänster syns hur snitten tillsammans bildar en riktigt avfasad kant 

vilket skapar den mjuka övergången på skuggningen som syns till höger. 

 
Figur 3 Till vänster syns hur snitten är lagda på båda sidor om kanten och 

fastän formen är helt kantig så syns det till höger hur skuggningen ändå ser ut 
som en mjuk övergång precis som om det hade varit en riktig avfasad kant. 

Det som var speciellt utmanande med helikopterns form var att den inte alltid bestod 
av typiskt mekaniska och raka former utan att den exempelvis hade en kaross med 
mycket mjuka och nästintill organiska former. Snart insåg jag att jag skulle behöva ta 
hjälp av något ytterligare verktyg för att jobba fram den höga detaljnivå jag var ute 
efter. För att på ett lättare sätt dela upp de mjuka formerna i fler kontrollpunkter 

                                                 
10 UV-mappning innebär den process där man vecklar ut ytan på sin tredimensionella modell till en 
tvådimensionell yta så att man kan börja texturera geometrin. 
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använde jag mig därför av ett script som heter Connect Poly Shape (Lightstorm3D, 
2004) och som just var ämnat till byggandet av mer högupplöst organisk geometri. 
Det fungerade så att jag arbetade på en lågupplöst modell som skulle definiera de 
övergripande formerna. Scriptet skulle sedan genom att interpolera mellan mina 
fördefinierade kontrollpunkter översätta detta till en mer högupplöst modell genom att 
dela upp min geometri ett antal gånger (figur 4). För varje uppdelning så blir 
detaljnivån av polygoner fyra gånger så många som den ursprungliga 
lågpolymodellen. På detta sätt kunde jag se resultatet av mitt modellerande i realtid på 
den andra högupplösta modellen som jag fick fram. När formen på karossen var klar 
var det klart fördelaktigt att bygga nya objekt som exempelvis lister och handtag efter 
karossens form istället för att börja om på nya primitiva geometriska former. Mindre 
detaljer som inkarvade lister eller springor lämnade jag åt sidan så länge till att senare 
lösa med en bump-map11. Jag modellerade upp fler och fler objekt som skulle sitta på 
helikoptern och allt eftersom helikoptern tog form, fortsatte jag att kontinuerligt 
justera storlekar och proportioner enligt referensbilderna.  

 
Figur 4 Till vänster syns den högpolymodell som jag erhåller automatiskt 

genom att modellera den lågpolymodell som syns till höger. Genom att bara 
modellera ena halvan och med ett fåtal kontrollpunkter kan resultatet speglas 

och delas upp i högre detaljnivå. 

I efterhand kan jag också säga att jag lärde mig att Connect Poly Shape underlättade 
vissa moment medan det inte passade lika bra till andra ändamål. Det var viktigt att 
använda scriptet till de delar som verkligen behövde en hög grad av topologi, men att 
vara sparsam med att använda det där det var mindre organiska former. Överdrivet 
användande av polygoner skapar mycket extra jobb t ex med att få till skuggningen 
eftersom man måste definiera topologin mer för en högupplöst geometri än om den 
hade varit lågupplöst. Ju högre geometri man har desto mer noggrann måste man vara 
med att justera till geometrins rutnät, eftersom minsta litet fel som kanske inte ens 
skulle synas på lågpolymodellen kunde bli extra framträdande på högpolymodellen. 
Ännu mer komplicerat blev det vid övergångar mellan låg- och högupplöst topologi. 
Där fick man ofta gå in manuellt i lågpolymodellen och stycka upp geometrin ett 

                                                 
11 En bump-map är en textur som definierar struktur och skrovlighet på en yta. Med hjälp av 
gråskalevärden från svart till vit kan man måla ut hur ytan ska bukta in eller ut. Denna färginformation 
används sedan till att ritas ut i 3D-programmet för att ge illusionen av att ytan faktiskt är byggd på det 
viset. Genom att låta en textur definiera så höga detaljnivåer sparar man på prestanda.  
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flertal gånger för att definiera om det skulle vara mjuka kanter, vilket i sin tur skapade 
en för högupplöst högpolymodell. Behövde det däremot vara hårda kanter var det 
oftast bättre att skära ut den formen för att undvika för konstiga övergångar. En annan 
nackdel med Connect Poly Shape är att den algoritm scriptet arbetar efter är anpassad 
efter att främst hantera fyrhörningar i geometrin. Detta försvårar användandet av 
trianglar som kan vara nödvändigt att ta till ibland. Då scriptet inte har några bra 
lösningar på trianglarna resulterar det istället i att geometrin delas upp på ett sätt som 
orsakar onaturliga skuggningar på högpolymodellen. Jag fick lösa detta genom att 
försöka undvika trianglar så långt det gick vilket i sig också är ett extra jobb då det 
kan ta ett tag att lösa ut alla trianglar i kvadrater. Endast i de områden som inte syntes 
så bra kunde jag kosta på mig att avsluta rutnätet i trianglar (figur 5). 

 
Figur 5 Till vänster syns ett hörn som avslutats i en triangel och fastän det 

bildar onaturliga skuggor så fungerar det bra på högpolymodellen till höger 
eftersom det är i ett litet hörn. 

Under modellerandet fick jag ständigt ha helikopterns animation i åtanke. Alla rörliga 
delar som dörrar, rotorer och hjul fick byggas separata. Medan jag byggde dessa var 
det också viktigt att testa så att de kunde röra sig fritt och att skjutdörrarna exempelvis 
kunde skjutas ut komplett utan att det såg konstigt ut (figur 6).  

 
Figur 6 Till vänster syns hur dörren passar in när den är stängd och till höger 

illustreras hur den ser ut i utskjutet läge. 

Rotorerna var lite speciella på det viset att de verkade ha olika lutning på olika 
referensbilder. Jag gjorde ytterligare efterforskningar i detta och fick då reda på att de 
hänger nedåt när helikoptern står stilla. När de väl börjar rotera så står de ganska rakt 
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utåt för att sedan väl i luften nästan böjas uppåt. Detta fick jag diskutera tillsammans 
med lead-grafikern och vi kom fram till att det var bäst att jag gjorde propellerna rakt 
utåt (figur 7). Det var dels en kompromiss mellan de tre olika lägena och dels kanske 
det läge man förväntade sig att se dem i eftersom få egentligen känner till det finns 
fler lägen. Dessutom skulle rotorerna ändå rotera så snabbt så böjningen var nog en 
liten detalj som inte skulle vara i så stort fokus. 

 
Figur 7 Helikopterns rotorer fick modelleras rakt utåt. 

6.2.1 UV-mappning 
Så småningom började jag UV-mappa och försökte göra detta för varje nytt objekt jag 
byggde eftersom jag även i förväg fick tänka på vilka delar som skulle ha separata 
UV-set12

Jag märkte snart att det var rätt många objekt att hålla reda på och jag fick försöka 
kategorisera objekten bättre för att inte missa dem. Objekten som skulle speglas i UV-
mappen fick vara i en kategori för sig då dessa behövde hanteras annorlunda. Detta 
berodde på en ytterligare begränsning jag upptäckte i Connect Poly Shape när scriptet 
förde över en förvrängd UV-mapp till högpolyversionen från den lågupplösta 
modellen. Men eftersom jag endast använt scriptet på objekten med mjuka former så 
var det bara på dessa som det innebar att jag fick UV-mappa högpolymodellen. Då jag 
fick UV-mappa på en högre detaljnivå blev det också mer omständigt eftersom det var 
fler kanter att hantera. Dock gick detta ganska snabbt eftersom jag i samma skede 
började använda mig av ytterligare ett script vid namn Roadkill (Swann, 2006) som 
genererar UV-projektioner endast genom att man definierar vart man vill placera 
modellens UV-skarvar. Detta gick väldigt smidigt förutom på karossen som var den 
största modellen. Här var det så många kanter att markera och generera för så de blev 
praktiskt taget omöjliga att hantera minnesmässigt för datorn som jag arbetade på. Det 
var även lätt att missa att markera enstaka kanter så det hela var ett väldigt 
tidskrävande jobb. Till slut löste jag detta genom att dela upp karossen i mindre 
”pusselbitar” som jag UV-mappade separat för att i slutet sammanfoga igen. Därmed 
gick det mycket snabbare för både mig att markera och för scriptet att räkna ut UV-
projektionerna. 

. Fönsterrutor och annat glas var exempel på sådant som jag därför fick skära 
ut från geometrin då de skulle ha egna material som krävde transparens.  

När jag skulle börja texturera märkte jag hur rörigt det var att se modellens nätstruktur 
i den UV-snapshot13

                                                 
12 Ett UV-set är en UV-layout. Det är möjligt att ha flertalet layouter till en och samma geometri för att 
kunna optimera texturutrymmet genom att erhålla alternativa sätt för 3D-programvaran att applicera 
texturen på modellens yta. 

 jag hade tagit. Eftersom modellen var väldigt högupplöst med 

13 En utsparad bild över hur UV-utrymmets layout ser ut. 
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många snitt och kanter och då texturen var satt till att göras i 2048 pixlars upplösning 
så blev det rätt tätt med linjer i nätstrukturen (figur 8). Men eftersom jag skulle 
generera en ambient occlusion-textur14 till helikoptern senare så kände jag till att jag 
även kunde använda denna till att tydligare se hur geometrins form vad projicerad i 
2D inför textureringen. 

 
Figur 8 Till vänster syns hur nätstrukturen i uv-snapshotet blir så tät så att 

linjerna går in i varandra vilket ger ett otydligt och svåranvänt resultat. Till 
höger syns hur ambient occlusion-texturen ger ett mer lättöverskådligt resultat. 

6.3 Materialegenskaper 
Materialegenskaperna definierades genom att ett antal texturer skapades för 
egenskaper som ytstruktur, självskuggning, färg, glans och opacitet. Texturerna 
genererades antingen i Maya eller målades med hjälp av en ritplatta i Adobe 
Photoshop CS2 (Adobe Systems Incorporated, 2005)15

6.3.1 Ytstruktur 

 och kombinerades delvis med 
fotografier (http://www.cgtextures.com/) för att slutligen erhålla den fotorealistiska 
grafiska stil som var målsättningen. Nedan följer en redogörelse för hur dessa 
egenskaper definierades. 

Det första jag behövde göra med textureringen var att definiera all struktur som inte 
var byggd. Här ingick alltså mindre detaljer som definierade djup som exempelvis 
bultar, hål, galler och olika linjer och skåror i karossen. Här valde jag att använda mig 
av en bump-map för att med gråskala måla ut djupskillnaden på ytstrukturen (figur 9).  

                                                 
14 En ambient occlusion-textur är en textur som bakas ut baserat på objektets geometriska former och 
på så sätt skapas en lättare självskuggning. Den kalkyleras i Maya genom att fotoner kastas ut i 3d-
världen och modellen får fånga upp dessa. Detta representeras sen i olika intensitetsnivåer i gråskala 
mellan svart som representerar total skuggning till vit som representerar total luminans. Resultatet 
bakas därefter ut på en tvådimensionell bild som man senare kan kombinera med resterande texturer 
som tillsammans definierar objektets material. 
15 Adobe Photoshop CS2 är den mjukvara som användes för redigeringen av två-dimensionella bilder. 
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Figur 9 På bump-mappen syns de olika gråskalevärden som definierar 

strukturen. 

Inför denna process följde jag mina referensfoton så noggrant jag kunde och 
definierade strukturen därefter (figur 10).  

 
Figur 10 Bultar och galler definieras på karossens yta tack vare bump-mappen. 

För att få tillräckligt raka eller rätt böjda linjer så använda jag mig av de kurvverktyg 
som fanns i Adobe Photoshop och ställde in penslar för detta. Det som var extra 
praktiskt med bump-mapen var att jag senare även kunde använda gråskalevärdet som 
en mask inför skapandet av färgtexturen. 
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6.3.2 Självskuggning 
För att erhålla en diffus skuggning samt att lättare definiera formen på helikopterns 
yta behövde en ambient occlusion-textur genereras (figur 11). När jag genererade 
denna textur fick det göras i ett flertal omgångar och i vissa fall efterretuscheras i 
Adobe Photoshop. Detta berodde på att jag kunde få ut ett resultat som bestod av vissa 
artefakter som också tydligt avslöjade uppenbara datagjorda lösningar som hade gjorts 
av optimeringsskäl i exempelvis UV-mappen. Dessa artefakter gick inte alltid att 
undvika under genererandet av ambient occlusion-texturen då den faktiska geometrin 
medvetet var placerad på det sätt som orsakade artefakterna. På dessa områden fick 
jag istället gå in Adobe Photoshop och måla över artefakterna för att fuska till ett 
mindre avslöjande resultat. Ibland löste jag också problemet genom att frilägga dessa 
objekt från resten av helikoptern och baka ut en separat ambient occlusion-textur för 
dem. Men många gånger fick detta kompletteras ytterligare genom att måla på 
skuggning manuellt eftersom objekten inte erhöll så mycket skuggning när de bakades 
separat. Exempelvis framstod den typen av avslöjande artefakter som fick 
efterretuscheras ofta när det rörde sig om animerbara objekt. Hjul, dörrar och rotorer 
kunde inte ha statiska skuggor eftersom de skulle vara i rörelse i filmsekvensen vilket 
skulle innebära att skuggan borde befinna sig på olika ställen vid olika tillfällen. På 
samma sätt blev det problem med skuggning på andra objekts ytor som angränsade till 
objekten som skulle animeras eftersom skugga kastades på dessa.  

 
Figur 11 Demonstrerar den självskuggning som erhålls av ambient occlusion-

texturen.  

Andra exempel på artefakter som fick efterretuscheras var objekt som det fanns 
dubbletter av som flera lampor, hjul eller handtag. Dessa objekt delade textur-
utrymme i UV-mappen av optimeringsskäl men geometrin kunde vara placerad på 
olika positioner i relation till helikoptern i den tredimensionella världen. Detta kunde 
orsaka skuggning på fel sidor eller skuggning som berodde på att fel objekt kastade 
skugga på ett objekt, vilket skapade en udda form på skuggningen.  

Det fanns också fall där den utbakade ambient occlusion-texturen blev för mörk på 
objekt för att de täcktes så mycket av andra objekt att de inte kunde ta emot tillräckligt 
med fotoner vid bakningen. Detta var exempelvis fallet med interiören som nästan 
blev helt kolsvart. Även här fick jag frilägga polygonerna som utgjorde interiören för 
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att baka dessa separat och därefter försöka integrera resultatet med resten av de 
utbakade ambient occlusion-delarna av texturen. 

6.3.3 Färg  
När jag skulle börja med färgtexturen så bröt jag först ner helikoptern i de olika 
delmaterial som den skulle bestå av utefter de referensbilder jag hade hittat. Dessa 
utrymmen delades på samma sätt upp i UV-utrymmet i Adobe Photoshop för olika 
objektdelar som kaross, rotorer, hjul, lampor, handtag, säten och så vidare. Jag 
integrerade den tidigare skapade ambient occlusion-texturen med min arbetsfil för 
färgtexturen genom att placera självskuggningen som det översta lager som hela tiden 
skulle beskugga den färg jag skulle börja skapa. Denna skuggning fick senare justeras 
i opacitet och anpassas allt eftersom färg och materialegenskaperna började byggas 
upp för att på så sätt inte mörka ner för mycket detaljer. 

Karossen som var den största och tydligaste ytan som utgjorde helikoptern valde jag 
att lägga mest research på för att studera vilka typer av material den kunde bestå av i 
verkligheten. När jag studerade referensbilderna på helikoptern såg jag att den 
varierade i färg på olika bildkällor. Ibland kunde den vara kamouflerad i olika färger 
och ibland endast gråmålad. Dock syntes det tydligt att den bestod av en silvergrå 
metall under färglagret på de ställen där färgen hade skrapats bort från ytan. Det som 
förvånade mig var dock att jag aldrig lyckades finna några rostiga delar på metallerna. 
Efter research på ämnet fann jag sidor som exempelvis International Aluminium 
Institute (http://www.world-aluminium.org/) som antydde att det vanligaste materialet 
som flygfordonskroppar konstruerades av var aluminium eller aluminiumlegeringar. 
Aluminium är på grund av sin låga densitet både lättviktig, slagkraftig och formbar 
vilket gör att den är ytterst lämplig som transportmedel och i synnerhet för flygfordon 
där man ofta låter den utgöra runt åttio procent av fordonets egenvikt. En annan orsak 
som gör aluminium lämplig är det faktum att ämnet sällan korroderar tack vare det 
tunna lager av passiv oxidfilm som bildas runt metallen och som förhindrar ytterligare 
korrosion (Mattson, Nyborg, Nylund & Olefjord, 1998).  

Efter att ha studerat de olika färgalternativ som var vanliga beslutade jag tillsammans 
med lead-grafikern att jag skulle köra på en gråmålad Pave Hawk med aluminium 
under. Därtill skulle även logotyper och mönster vara målade fast i andra färger. Det 
fanns flera skäl till att vi gemensamt kom fram till detta beslut. Dels så ville vi att 
helikoptern skulle spela en så neutral roll som möjligt i filmsekvensen. Den grå Pave 
Hawken var ofta tillhörande FN och inte någon specifik nation. Färgen skulle därför 
göra marknadsföringen smidigare gentemot olika länder där spelet senare skulle 
släppas. En annan anledning var av estetiska skäl som jag hade kommit fram till efter 
studier av referensbilder. Det såg i min mening mer estetiskt tilltalande ut eftersom 
det var lättare att exempelvis skymta detaljer som smuts, oxidering och andra yttre 
påverkningar på en ljusgrå yta än en kamouflerad. Den ljusa ytan kontrasterade 
väldigt tacksamt mot exempelvis smuts vilket var mer iögonfallande. Därmed såg jag 
en större potential i att få en intressant och berättande textur om vad helikoptern hade 
varit med om. Vidare kunde jag utefter spelets setting samt de scenarion jag hade satt 
upp tänka mig hur en ljus helikopter även kunde kontrastera mot exempelvis en mörk 
himmel eller ett mörkt hav i ett kallt och girigt Europa. Då jag i och med mina studier 
hade fått intrycket av att Pave Hawk helikoptrar ofta ses ute i räddningsoperationer 
kring vatten ingick inte så mycket av stadsmiljöer i mina tänkta scenarion. Men 
självfallet kunde jag inte göra mycket mer än antaganden i detta stadie vilket ledde till 
att det kändes tryggt med beslutet som jag och lead-grafikern gemensamt kom fram 
till.  
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Åter i Adobe Photoshop satte jag de delar av textur-utrymmet som utgjorde karossen 
till en ljusgrå nyans. Därefter fyllde jag på med ett lager av lite olika färgnyanser för 
att få till en skiftning. Detta gjorde jag med ett renderingsfilter i Adobe Photoshop 
som i princip genererar moln-liknande skiftningar. Sådana skiftningar i färgen var 
tydliga på många referensbilder där man kunde se att den grå färgen sällan var helt 
homogen utan snarare varierad. Det skiftande lagret adderades med den undre grå 
färgen så att skiftningarna diffust trädde igenom och smälte samman. Dock kände jag 
inte att detta datorgenererade lager räckte för att få den fotorealistiska variation och 
komplexitet i materialet som jag strävade efter. Därför lade jag till ett lager över som 
var taget från en fototextur på aluminium. Jag lät denna blandas samman med färgen 
lite svagt för att få den variation som fanns i metallen. På detta sätt fick ytan ett 
utseende som påminde om en metall som var målad med ett tunt lager färg men där 
man ändå skymtade det silvriga aluminiumet igenom det tunna färglagret (figur 12).  

 
Figur 12 Till vänster syns ovansidan på helikoptern med endast färg och till 

höger syns den efter att färgen kombinerats med fotografier på metaller och 
beläggningar. 

Fortfarande kändes ytan för jämn och ointressant och därför började jag testa mig 
fram med olika spräckliga foton som jag hittade. Jag ville få fram beläggningar på 
metallytan och jag hittade ett foto med gulröda mörkare skiftningar. Dock blev det för 
starkt och för mycket när man placerade ut detta över hela ytan. Därför drog jag ner 
opaciteten en aning och valde att använda mig av självskuggningen från ambient 
occlusion-texturen som en mask. På så sätt kunde jag maska ut beläggningen så att 
den hamnade på de ställen som vanligtvis hamnar i skugga som i de kanter, skrymslen 
och vrår där man kan tänka sig att beläggningar fick fäste. Ovanför detta lade jag till 
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ett likadant lager fast med blandningsläget som brände in färgen i det underliggande 
lagret. Detta gav ett mer intensivt resultat som mer såg ut som just beläggningar.  

Vidare ville jag komplettera med lite smuts. Här valde jag att ta ett foto på en 
metallyta med torkad smuts på, förmodligen från sand och jord men ändå ganska 
finkornigt, vilket jag placerade på ett lager över det jag gjort tidigare. Smutsen 
placerades först ut generellt över hela metallytan för att senare kompletteras 
ytterligare med ett lager som maskades utefter självskuggningens mask (figur 13). Jag 
var ganska nöjd med resultatet men tyckte fortfarande att smutsen såg ut att vara för 
gles. Därför duplicerade jag de två smutslagren ännu en gång och roterade dessa 180 
grader för att det skulle bli dubbelt så smutsigt men inte placerat på samma sätt utan 
lite annorlunda utspritt.  

 
Figur 13 På den övre bilden illustreras sidan på helikopterns kaross med endast 

generell smuts. På den undre bilden syns hur ytterligare smuts är utplacerat i 
skrymslen och vrår enligt självskuggningens mask. 

Vid en närmare studie av mina referensfoton så såg jag även att smuts kunde hamna 
längs med och runt omkring de olika strukturerna på helikopterns yta. Exempelvis 
runt omkring bultarna. Här hade jag god användning av min tidigare skapade bump-
map. Jag kunde invertera den och smeta ut hur bult-raderna gick och därefter lägga på 
en oskärpa. På detta sätt fick jag ut en mask (figur 14) som jag kunde använda till att 
placera ut smutsfotot ännu en gång fast utefter hur bultarna och alla annan struktur 
befann sig (figur 15). 
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Figur 14 Masken som erhölls i mellanrummen utefter hur bultarna gick. 

 
Figur 15 Smutsen går längs med mellanrummen mellan bultraderna. 

Nu kunde man också skymta att den tidigare utplacerade självskuggningen gav ett 
ganska kraftigt resultat tillsammans med all smuts som redan var placerad utefter 
självskuggningen som mask. Därför fick jag slutligen tona ner mycket av det översta 
lagret som angav självskuggningen. Ett annat sätt att tona ner på smutsen fast på ett 
mer intressant sätt som slog mig, var att maska ut mönster för hur smutsen hade runnit 
ner längst med helikopterns sida (figur 16). Detta var inget som jag hade sett på någon 
referensbild på någon helikopter men däremot hade jag sett det på andra fordon i 
verkligheten. Därför använde jag mig av denna effekt eftersom jag trodde att även 
andra skulle kunna känna igen sådana mönster. Jag tyckte att effekten fungerade bra 
då den dramatiserade helikopterns smutsiga utseende ytterligare. Samtidigt behövde 
det inte bryta mot spelets setting eftersom det fick helikoptern att passa in bra i ett 
pågående krig där smuts och regnoväder hade hade satt sina spår på karossen. 
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Figur 16 I smutsen syns tydliga spår av hur vattendroppar runnit ner längs med 

ytan. 

Hjulen (figur 17) var nästa objekt på helikoptern som skulle textureras. Här byggde 
jag upp deras grundfärg på det understa lagret där jag sedan tidigare hade definierat 
karossens ljusgrå färg. Hjulen visade tydliga spår av slitage på de olika referensfotona 
i form av både smuts och slitspår. Detta gick att efterlikna ganska bra med ett filter i 
Adobe Photoshop som skapade rörelseoskärpa. Då hjulen dessutom inte skulle vara 
enfärgade var detta ett smidigt sätt att få in lite mer färg på ett mer utspritt sätt. 
Genom att välja varmare toner som gick mot brunt och att dutta ut färg över hjulen 
kunde jag därefter med hjälp av filtret erhålla det slitna utseendet jag ville uppnå. 
Detta gav intrycket av att olika bruna och mörkgrå toner blandades och var utdragna 
längst med hjulens yta.  

Jag hade även lagt märkte till att man på de referensfoton på Pave Hawk-helikoptrar 
som var fotograferade från lite längre håll kunde skymta förslitningarna ganska 
tydligt. Dock syntes inte detta på mina hjul eftersom detaljen försvann och nästan 
suddades ut vid utzoomat läge. Därför insåg jag att jag borde ha lite olika grovhet på 
förslitningarna så att de även kunde urskiljas från lite längre håll eftersom detta 
säkerligen var en trolig vy i den slutgiltiga filmsekvensen. Jag ritade därför ut grövre 
förslitningar med en större pensel som placerade ut spåren en aning slumpmässigt. 
Detta gav på så sätt ett lite hackigt intryck precis som förslitningar kan uppstå i 
verkligheten, i synnerhet då man åker över en slumpmässigt ojämn mark som sliter på 
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däckens gummi. En annan sak som jag märkte på referensfotona var att hjulen var 
ljusare inåt mot fälgarna. Därför målade jag färgerna så att de blev mörkare och 
mörkare ju längre ut på hjulen man kom och detta fungerade även väldigt bra för att 
kontrastera mot de slitna spåren som var på undersidorna. Vid ytterligare betraktelse 
kunde man också skymta någon sorts olja eller smörjmedel som runnit ut längs med 
fälgarna och kladdat ner gummit. Detta målade jag ut med en spräcklig pensel för att 
imitera hur oljan skulle ha runnit ut. 

 
Figur 17 Detaljer som förslitningar och utrunnen olja användes för att göra 

hjulen mer intressanta . 

Rotorerna fick utgöras av en ganska mörkbrun/grå nyans som skulle föreställa det 
gummi-aktiga utseende som de hade på fotona. Därutöver målade jag dit den ljusare 
streckade ytan samt den gula otydliga text som skulle stå på dem. Ytterligare 
definierade jag de inre mekaniska metalldelarna genom olika metalliska nyanser 
precis som på fotona. Här kunde man även se att del brunare smuts hade fastnat i 
urgröpningarna i mitten av rotorernas mekanik. Även detta målade jag dit med en 
spräcklig pensel för att få fram den komplexa variation som metallytan bestod av. 

Fortsättningsvis behövde jag fylla igenom olika hål som inte var byggda i geometrin 
men som skulle vara i texturen. Bump-mappen illustrerar ju att dessa områden är 
instickande men de behöver även fyllas med svart så att det tydligare ser ut som 
riktiga hål. Detta gällde framförallt olika utblåsdelar och vid galler och i övriga hål 
där exempelvis stänger stack in. Vid de ställen där det är galler är det även en del 
vätskor som ser ut att ha läckt och man ser något orange/gul/brun-aktigt som runnit ut. 
På samma sätt valde jag att imitera detta i gallrena för att illustrera den detaljnivå som 
fotona illustrerade. På detta sätt kunde jag även få in mer orange-bruna färgnyanser 
utan att det behövde indikera på rostig metall. De orangea detaljerna gav även en mer 
intressant variation i färgnyans som bröt den annars väldigt grå-tonade ytan på 
helikoptern. 

Vidare arbetade jag upp detaljnivån på de olika lamporna på helikoptern. För att ge 
illusionen av riktiga reflektioner i texturen använde jag mig av foton på lampor med 
reflexer som redan visade reflekterande ljuskällor (figur 18). Till många mindre 
detaljer placerade jag ut foton på just detta sätt för att ge ett mer detaljerat intryck när 
man tittar på helikoptern som helhet. Dock fäste jag inte så mycket energi vid att 
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förbättra fotona då de utgjorde ganska få pixlar på en begränsad geometrisk yta som 
antagligen inte skulle vara i direkt fokus heller.  

 
Figur 18 Lampan skapades med ett foto på en lampa redan innehållandes 

reflektioner.  

Därefter färglade jag helikopterns längre rör (figur 19) som visade sig vara till för att 
pumpa bensin med i luften. Denna består av olika metalldelar på den riktiga Pave 
Hawk-helikoptern, i synnerhet längst fram vid spetsen. Jag definierade dessa med 
olika metalliska nyanser som var silvriga, gyllene och röd-tonade men även med svart 
längst fram. Även den svarta delen var enligt referensbilderna metalliskt reflekterande 
som en mörkt kromad metall. Många av de reflekterande egenskaperna hos de olika 
större metalliska materialen var upp till att definieras på material-nivå senare inför 
den slutgiltiga filmsekvensens rendering. Därför räckte det under mitt arbete på 
företaget att jag endast fyllde på med de olika nyanserna i färgtexturen.  

 
Figur 19 Längst fram på rörets spets syns de olika färgtoner som utgör de olika 

metallerna. 

Slutligen behövde jag arbeta en del med dekalerna som utgjorde olika texter och 
logotyper på helikoptern (figur 20). Här sa lead-grafikern att det var viktigt att det inte 
stod något som skulle uppfattas som icke politiskt korrekt eller på annat sätt kunde 
stöta sig med publiken och bli problematisk av marknadsföringsmässiga skäl.  

Då vi tidigare hade beslutat att detta skulle få bli en någorlunda neutral helikopter 
kanske tillhörande FN så tittade jag en del på hur FN-helikoptrar kunde se ut. Lead-
grafikern trodde att det skulle vara okej att exempelvis använda sig av FNs logotyp så 
därför letade jag upp mönstret på FNs logotyp och placerade ut färg utefter den över 
helikopterns yta. Vi diskuterade även att om den i framtiden av någon anledning 
skulle behöva bytas ut så var detta inget problem så länge som jag bevarade den i ett 
separat lager.  

Förutom logotypen fanns det en del andra rutor och mindre texter som skulle stå på 
olika ställen på helikopterns yta. Då de mindre texterna ändå inte skulle synas från 
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längre håll hade jag tilldelat dem ett ganska begränsat textur-utrymmet och därför 
gick det bra att skriva vilken godtycklig text som helst eftersom det ändå inte skulle 
bli så skarpt i den slutgiltiga filmsekvensen. Däremot skulle det stå en större text 
längst fram på helikoptern och på sidorna. Här valde jag att hitta på något själv som 
inte nödvändigtvis behövde finnas på riktiga helikoptrar. Exempelvis ville jag skriva 
helikopterns modell längst fram men lead-grafikern förklarade att det kunde vara 
riskabelt att skriva sådant utan att företaget hade licenser på en Pave Hawk. Därför 
skrev jag istället ”FN07NK” som jag lät stå för Frontline Nation år 2007 samt mina 
initialer. Därmed behövde helikoptern heller inte vara helt bunden till en Pave Hawk 
utan kunde ses som en modell som snarare påminde om den riktiga Pave Hawk-
helikoptern. På sidorna på helikoptern skrev jag dit texten ”RESCUE” vilket jag även 
hade skymtat på referensbilder som vanligt förekommande på vissa av helikoptrarna. 
Alla dessa texter och logotyper lät jag i enlighet med referensfotona utgöras av en 
ganska matt och svart färg. Däremot lät jag styckvis lite av dekalernas färg raderas 
bort i texturen eftersom det gav intrycket av att färgen på dessa flagnat eller nötts bort, 
precis som färg kan göra i verkligheten. 

 
Figur 20 Demonstrerar de olika dekalerna som gjordes. 

6.3.4 Glans 
Detta var en textur som definierade hur olika delar på helikoptern skulle glänsa eller 
graden av deras blankhet. Här använde jag mig av färgtexturen som en bas då den 
redan tydligt definierade hur olika ytor angränsade till varandra. Först gjorde jag om 
färgtexturen till gråskala eftersom jag inte behövde använda mig av någon 
färginformation. Texturen talade om för Maya eller aktuell renderare att ju ljusare en 
yta i texturen var desto blankare skulle den visas och ju mörkare en yta var desto 
mattare. Det första jag fick göra här var att separera olika material i texturen. 
Exempelvis behövde de lackade aluminiummaterialen ha en viss nivå av glans medan 
gummimaterial som rotorer och däck behövde ha en mer matt nivå. Jag justerade 
intensiteten på de olika materialen tills jag var nöjd med hur de glänste (figur 21) och 
jag försökte anpassa detta så gott det gick efter mina referensbilder. Det var viktigt att 
smuts till exempelvis var ganska mörkt i glanstexturen eftersom det oftast är matt i 
verkligheten (figur 21). På detta sätt blev det en ganska intressant kontrast gentemot 
en lackad yta på karossen. Olika lampor skulle däremot vara helt vita då dessa skulle 
reflektera ljus så mycket som det bara gick. 
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Figur 21 Demonstrerar hur glans infaller på karossens yta. Områden med smuts 

fick göras matta. 

6.3.5 Opacitet och transparens 
För att erhålla transparens på fönstrena på helikoptern använde jag mig av den 
separata UV-layout som jag tidigare hade skapat. På så sätt kunde jag skapa en mer 
högupplöst textur till enbart de delar av geometrin där transparens behövde definieras. 
Från företagets sida hade jag fått instruktionen att fönstrena skulle vara transparenta 
men endast till den grad att man inte skulle se att cockpiten var tom. Detta berodde på 
att vi inte skulle bygga någon pilot men även för att vara sparsamma med detaljnivån 
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på helikopterns interiör. Därför beslutade jag mig för att göra fönstren ganska 
smutsiga från kanterna och låta smutsen avta något ju mer mot mitten av rutan man 
kom (figur 22). Ingenting skulle vara totalt smutsigt men heller inte helt rent och 
transparent. Jag skrapade även bort smuts för de ställen där vindrutetorkarna hade 
torkat av fönsterrutorna. Vid ytterkanterna av den borttorkade delen på fönstret 
målade jag ett mönster som skulle imitera hur regnvatten ibland kan blanda sig med 
smuts och rinna ner för en fönsterruta (figur 23). Här fick jag leta fram referensbilder 
från andra fönster från exempelvis bilrutor eftersom jag egentligen inte hittade sådana 
mönster på fotografierna från Pave Hawk-helikoptrar. Den pixelinformation jag fick 
ut på färgtexturen gjorde jag därefter om till gråskala och lät det få definiera opacitet 
och glans. Ju smutsigare ett område på rutan var desto mer opak och matt fick den 
vara.  

 
Figur 22 Fönstrena fick bli ganska smutsiga framförallt mot kanterna där smuts 

kan hamna och kanske inte alltid torkas av.  

 
Figur 23 Intill vindrutetorkarna syns hur vattnet har runnit ner för rutan. 
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7 Resultat 
Resultatet av verket finns att tillgå genom en bildpresentation som illustrerar 
arbetsprocessen samt den färdiga helikopter som jag modellerade, UV-mappade och 
texturerade och som slutligen blev godkänd av lead-grafikern under min praktiktid på 
Colossai Studios. Den återspeglar även den grafiska referensram som jag hjälpte till 
att ta fram utifrån spelets fördefinierade premisser tillsammans med det research-
arbete jag gjorde om verkets yta, sammansättning och kontext. Tillsammans visar 
detta på vad målet för den resterande delen av filmsekvensens är, och var ribban för 
den visuella kvalitén och den grafiska detaljnivån ska ligga. Mitt arbete på Colossai 
Studios är i själva verket en återgivning av den redan existerande setting som 
återfinns i spelet Frontline Nation, men som jag genom mitt arbete expanderat i 
grafisk detaljnivå och anpassat till filmmediet.  

Det har naturligtvis varit en mycket speciell situation då jag har fått utföra mitt arbete 
under en tidig produktions-fas där de andra medarbetarna på Colossai Studios ännu 
inte hunnit påbörjat arbetet med filmsekvensen själva. Jag har fått utgå från egna 
uppsatta tänkbara scenarion och referensmaterial och heller inte haft tillgång till 
bildmanus med fördefinierade kameravinklar eller scenförteckningar att förhålla mig 
till. Trots att detta moment i arbetsprocessen därför blev en aning laborativt har det 
under arbetets gång hela tiden diskuterats och varit i överensstämmelse med lead-
grafikerns vision. Därför är det viktigt att arbetet betraktas som en förproduktions-fas 
inför det slutgiltiga arbete som personalen på Colossai Studios senare kommer att 
utföra med filmsekvensen. För mig personligen har detta arbetssätt fungerat mycket 
väl både som metod för att förvisualisera och sätta mig in i spelets setting, men även 
för att finna inspiration. 

I syftet att nå mitt resultat har jag under arbetsprocessen tagit en mängd olika beslut 
och fått göra olika val när jag löst diverse problem som uppstått. Den kommande 
analysen strävar efter att utvärdera dessa val och problemlösningar utifrån vald teori 
för att utreda huruvida dessa val har varit lämpliga för expanderingen för att på bästa 
sätt ta till vara på eller främja betraktarens suspension of disbelief. 
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8 Analys 
Följande analys är baserad på en sammanställning av de olika återkommande 
skeenden och mönster jag kunnat identifiera under loppet av arbetsprocessen från 
Colossai Studios samt med exempel tagna från innehållet av det verk som i form av 
en helikopter slutfördes på företaget. 

8.1 Research från verkligheten 
Något som var genomgående under hela min arbetsprocess på Colossai Studios var 
vikten av research och eftertanke om hur jag skulle återrepresentera objekt från 
Frontline Nations setting i mer detaljerad kvalité. Studerandet av yta, kontext och 
sammansättning genomsyrade hela arbetet från form till textur. Som tidigare nämndes 
i bakgrundskapitlet så var redan både Klevjer (2002) och Adams & Rollings (2003) 
inne på vikten av att etablera en setting för att betraktaren enkelt skulle kunna få en 
känsla för spelets kontext. Ur ett speldesign-perspektiv tar Adams & Rollings (2003) 
ytterligare upp två huvudingredienser som berör vad de kallar för den miljömässiga 
dimensionens inom speldesign. Dessa är kulturell kontext och fysisk omgivning som 
de menar utgör den visuella implementationen av ett spels setting för att beskriva 
spelvärldens utseende och atmosfär. Med kulturell kontext syftar Adams på 
definierandet av spelets kultur i en antropologisk betydelse som innefattar vad 
invånarna i spelvärlden skulle kunna ha för attityder, trosskildringar, värderingar men 
det kännetecknar också hur olika objekt, landskap och arkitektur ser ut i världen. Den 
kulturella kontexten influerar inte bara vad som framträder i världen utan också hur 
det ser ut genom att exempelvis ett objekts utseende inte bara utgörs av dess funktion 
utan även av dess skapares estetiska medvetenhet. Inom den kulturella kontexten ryms 
också beskrivningen av spelets bakgrundshistoria både storskaligt och på en mer 
nedskalad och personlig nivå vilket hjälper till att etablera kulturen och förklara varför 
den ser ut som den gör. Adams & Rollings (2003) poängterar samtidigt att det inte är 
nödvändigt att definiera ett spels kultur för detaljerat. För att exempelvis designa en 
spelvärld som utspelar sig i sin egen kultur räcker det med att använda sig av sin egen 
omgivning och dess innehåll för att etablera detta. 

Då Frontline Nations spelvärld visuellt sett var ganska abstrakt i förhållande till 
filmsekvensens tänkta detaljrikedom förblev research-delen av arbetsprocessen 
antagligen också den viktigaste för att skapa en verklighetstrohet. Tidigare i 
bakgrunden diskuterades hur en expandering från spel till film leder till att mer 
information måste tillföras för att fylla det extra skärm-utrymmet som den mediala 
överföringen innebär. Då Frontline Nation dessutom har en fotorealistisk grafisk stil 
som behöver hålla sig verklighetstrogen till spelets setting så föreföll det som ganska 
rimligt att också studera objektens form, ytor och kontext utifrån verkligheten, men 
även genom att förvisualisera möjliga fiktiva scenarion och miljöer.  

Hur kommer det sig då att man väljer att studera verkligheten? Adams & Rollings 
(2003) delar in spel i realistiska och abstrakta där de menar att den föregående 
försöker efterlikna verkligheten och dess logik genom att tillämpa sunt förnuft. 
Abstrakta spel däremot har föga likheter med verkligheten och förlitar sig istället på 
godtyckliga regler som spelaren förväntas lära sig. Men oavsett vilken grad av realism 
som eftersträvas så representerar alla spel till syvende och sist en abstraktion och 
simplifiering av den verkliga världen (Adams & Rollings, 2003).  

Verkligheten var förstås svår att förvisualisera då det var få av objekten i den fiktiva 
krigsvärlden i Frontline Nation som jag personligen hade sett. För att exempelvis 
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kunna visualisera en Pave Hawk-helikopter i detaljerad form blev tillgången till 
referensbilder också avgörande för att kunna utföra arbetet med expanderingen. Även 
tidigare i bakgrundsavsnittet diskuterade jag om hur fotorealismen just strävade efter 
en fotografisk likhet med verkligheten (Järvinen, 2002). Men även Bolter & Grusin 
(1999, s. 119) tar upp om hur användandet av fotografiet som referens fått en central 
roll inom fotorealismen: 

Computer graphic photorealism needs at all costs to avoid 
inconstistencies or breaks in the illusion. It constructs the real as a 
plentitude, which is the one reason that the photograph is used as a 
model. 

Vi kan därmed uttolka att användandet av fotografiska referenser är ett sätt för 
grafikern att stödja den eftersträvade illusionen av en fiktiv värld. Därigenom tas ett 
steg mot att försöka framkalla och stödja betraktarens suspension of disbelief. När jag 
studerade referensbilder och bröt ner varenda form och yta så blev detta också ett helt 
nytt sätt för mig att se på objekten än vad jag kanske var van vid annars. Ju mer detalj 
jag sedan lade till genom att studera verkligheten, desto mer kunde jag se hur objektet 
faktiskt förmedlade en bakgrund och historia om vad det hade för funktion, hur det 
hade brukats eller påverkats under Frontline Nations fiktiva krig. 

Detta arbetssätt var också något som jag kunde återfinna bland professionella grafiker 
ute på forum (http://forums.cgsociety.org/), i litteratur (Omernick, 2004) och i 
manualer (van der Byl, 2006). Exempelvis tar Van der Byl (2006) upp om hur teorin 
bakom texturering handlar om hur man ska iaktta material och ytor i verkligheten och 
studera deras både visuella och taktila kvalitéer. Hon pekar på att det är få ytor som i 
verkligheten förblir helt orörda och tar vidare upp om hur de egentligen vittnar om en 
story genom att de visar upp spår av påverkan från väder, tid och mänsklig 
interaktion. Van der Byl (2006) menar att detta inte bara handlar om att göra texturen 
intressant att titta på utan anser också detta är kärnan bakom att skapa trovärdiga 
texturer. Denna kärna handlar om att övertyga betraktaren om att objektet i fråga har 
något bakomliggande syfte, en identitet och att ta fram detaljer som ger en indikation 
om vilken funktion objektet har i denna värld. Van der Byl (2006) menar därför att 
man inför skapande av varje material ska fråga sig vem som är dess ägare, i vilken 
miljö den har vistats i och vad den har för tänkt funktion. Av denna anledning fick jag 
exempelvis se till att göra hjulen på helikoptern slitna på samma sätt som de kan 
tänkas ha åkt över asfalten. En bra metod var därför också att låta filter, penslar och 
blandningslägen i Adobe Photoshop imitera hur hjulen kunde ha slitits i verkligheten. 
Exempelvis hur spåren var utsuddade och hur det skapats grövre slumpmässiga 
förslitningar av ojämnheter och grus på asfalten och hur färgen på gummit hade 
bleknat av sol och slitage på de mest utsatta delarna. Det var också praktiskt att man 
kunde använda sig av djupinformation tagen från bump-mappen eller av 
skugginformation från ambient occlusion-texturen som masker för att placera ut 
utefter hur yttre påverkan kan hamna logiskt i verkligheten vilket stöder kriterierna för 
vad Adams & Rollings (2003) tar upp om verklighetens logik och sunt förnuft. 
Sheldon (2004) tar vidare upp att genom att respektera den värld vi skapar bör vi vara 
konsekventa gentemot dess lagar och logik genom att bygga upp världen och dess 
innehåll på ett sätt som tydligt visar på hur det tillhör ett och samma enhetliga 
universum. När världen sen är tillräckligt logisk blir det därefter också lättare att 
introducera nya fiktiva element som är främmande. Sheldon (2004) menar att detta 
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tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att involvera upplevelsen i så många verkliga 
detaljer som möjligt. 

Genom att göra material transparenta, skrovliga, glansiga eller matta så märkte jag hur 
de olika materialen fick en mer definierad karaktär. Och när jag lade till variation i 
form av skador, vittringar och förslitningar märkte jag snabbt hur det gav helikoptern 
en mer intressant yta att titta på, men vad berodde det på?  

Som tidigare nämnt tog Klevjer (2002) upp att handlingar i ett representativt 
universum blir meningsfulla eftersom de refererar till saker vi känner igen från den 
verkliga världen. På samma sätt som Klevjer resonerar om handlingar i ett universum 
tror jag att det kan kopplas till det som Van der Byl (2006) tar upp om hur den 
etablerade bakgrunden om ett objekt höjer objektets och dess spelvärlds trovärdighet 
eftersom en potentiell betraktare på så sätt också kan relatera till sin egen verkliga 
omgivning som denne befinner sig i. Därmed förankras de referenspunkter som 
Sheldon (2004) tar upp i samband med diskussionen om suspension of disbelief som 
han menar kan användas för att underlätta det för spelaren att ta till sig settingen. 
Genom att förankra tillräckligt många referenspunkter från vår egen värld poängterar 
han hur det får spelvärlden att kännas begriplig och därmed mer mottaglig. Van der 
Byl (2006) fortsätter på detta spår när hon tar upp att när man ger betraktaren något att 
identifiera sig med så ger man samtidigt denne något att tro på. Genom att 
kommunicera en visuell story kan man på detta sätt fånga betraktarens 
uppmärksamhet och därmed fängsla denne.  

För att koppla vidare till den enhetlighet som Sheldon (2004) tog upp så tar Adams & 
Rollings (2003) upp harmoni som ett begrepp över vad som behövs för att bibehålla 
suspension of disbelief. Harmoni menar de handlar om den intuitiva känslan av att alla 
delar i ett spel tillhör en och samma enhetliga helhet. Men för att konkretisera 
enhetlighet till fallet med den grafiska överföringen av Frontline Nations setting så 
vill jag peka på hur begreppet likväl på en mer begränsad skala kan handla om 
huruvida de grafiska elementen på helikoptern håller sig trovärdiga till sin setting. För 
om olika definierade grafiska element sticker ut från sin omgivning och vad som 
karaktäriseras av den så bryter detta mot enhetligheten som därigenom försvårar 
bevarandet av betraktarens suspension of disbelief. Det är därför researchen och 
imitationen av hur ytor påverkats i spelvärlden är viktigt att förvisualisera för att 
kommunicera den visuella story om objektets kontext som van der Byl (2006) är inne 
på. Adams & Rollings (2003) menar nämligen att harmonin inte är något som blir till 
av en slump utan grundar sig på medvetna designbeslut vars närvaro kan skapa en 
emotionell resonans med publiken.  

Vi har tidigare i bakgrundsavsnittet tagit upp om hur en av tendenserna inom 
fotorealismen är hur autenticiteten verkar dikteras av tilläggandet av detalj (Bolter & 
Grusin, 1999, s. 119) vilket också var vad den mediala överföringen på Colossai 
Studios gick ut på. Men när vi ska hämta information från verkligheten dyker nästa 
fråga upp. Hur långt mot eller hur nära verkligheten ska vi expandera grafiken? 

8.2 Högre detaljrikedom, men hur långt ska man gå mot 
verkligheten? 

Adams & Rollings (2003) poängterar hur varje designer måste definiera hur detaljerad 
spelvärlden ska vara i form av detaljrikedom på texturer och hur noggrant man ska 
återge olika komponenters beteenden i världen. Adams pekar på att detta är en fråga 
om hur hög ”realism” som eftersträvas inom spelets tänka design. Som bekant ska 



 

 41 

Frontline Nation expanderas mot en fotorealistisk grafisk stil och för att göra detta 
behövde jag studera verkligheten in i minsta detalj under mitt research-arbete. 
Dilemmat med hur långt man ska gå mot verkligheten var något som jag också märkte 
i stor utsträckning under arbetsprocessen med helikoptern. Det faktum att man 
arbetade med grafik ämnat för filmmediet gav enorma möjligheter till att expandera 
polygon-nivåer och textur-upplösning eftersom de tekniska begränsningarna i film är 
få i jämförelse med spelgrafik. Men ganska snart märkte jag att det blev mycket 
trögare att arbeta med detta på datorn och jag började fråga mig om jag hade gått för 
långt. Att spendera oändligt med polygoner och definiera varenda liten avfasning på 
varje geometrisk yta var inte bara ett enormt arbete, det var också tidsödande. Bara för 
att man skapar grafik till filmändamål och rent tekniskt kan vräka på med polygoner 
så betyder det inte att man inte ska arbeta sparsamt. Så långt det gick blev det därför 
viktigt för mig att försöka hålla detaljnivån låg för att grafiken skulle förbli 
lätthanterlig under arbetets gång. För samtidigt som Adams & Rollings (2003) tar upp 
hur detaljrikedom är något som stödjer illusionen menar de på att tekniska - och 
tidsmässiga begränsningar vanligtvis är de faktorer som bestämmer detaljnivån på 
spelet.  

8.2.1 Genvägar för att spara på tid och processorkraft 
Så för att uppnå målet med expanderingen samtidigt som jag skulle kunna ta hänsyn 
till tid och processorkraft fick jag fundera över vilka delar av helikoptern som skulle 
synas mest och från vilket avstånd de skulle kunna tänkas synas. I många skrymslen 
och vrår samt baksidor och interiörer kunde man kosta på sig mindre noggrannhet i 
form av onaturliga skuggningar eller mindre verklighetstrogna detaljer men de större 
ytorna var viktiga att inte kompromissa med eftersom de direkt kunde vittna om 
”tekniska fel” som i sin tur skulle motverka helikopterns autenticitet. Exempel på 
sådana tekniska fel var när jag fick fylla igen svarta hål på de ytor där bump-mappen 
skulle ge illusionen av hål. Detta blev jag förstås tvungen att representera även i 
färgtexturen för annars hade detta direkt avslöjat hur hålen inte fanns där på riktigt 
vilket skulle räcka för att bryta suspension of disbelief. 
När det kom till textur-upplösning fick jag tänka på att det slutgiltiga mediet för 
filmsekvensen antagligen skulle bli en tv- eller datorskärm och där en upplösning på 
2048x2048 pixlar skulle räcka gott och väl, särskilt med tanke på att helikoptern 
enligt lead-grafikern aldrig skulle vara i någon direkt närbild. Detta gjorde att jag 
anpassade mitt arbetssätt till att ständigt zooma ut från helikoptern medan jag arbetade 
med den för att avgöra om avfasningar verkligen suddades ut till intet eller inte. Vid 
vissa tillfällen behövde jag förtydliga detaljer som exempelvis när jag märkte att 
förslitningarna på hjulen behövde göras grövre eftersom de inte syntes från längre håll 
i utzoomat läge. Men i de flesta osäkra fall fick jag överväga om det kanske istället 
kunde vara mer lönsamt att definiera exempelvis djup i bump-mappen istället för att 
modellera in det på riktigt i geometrin. Jag utvecklade också tekniska arbetssätt under 
arbetets gång för att på ett lättare sätt kunna fuska med exempelvis avfasningar. Som 
nämndes tidigare så använde jag en teknik som gick ut på att placera flera kanter 
bredvid varandra i geometrin vilket i Maya ger illusionen av att det är en avfasning 
där fastän den geometriska formen egentligen är helt kantig. 

Sammanfattningsvis kan man säga att fuskande på detta sätt främst fungerar vid 
detaljer eller delar som inte är i direkt fokus. Exempelvis använde jag mig i stor 
utsträckning av fotografier för att integrera med min textur. På större ytor fick jag 
begränsa användandet av fotografisk detalj i eftersom variationer i form av 
reflektioner och ljusvariationer erhålls automatisk av de ljusfotoner och material-
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parametrar som verkar i samklang med renderaren på ett mycket naturtroget sätt. I 
spelgrafik så används fotografier i högre utsträckning (van der Byl, 2006) där man på 
grund av de tekniska begränsningarna inte alltid kan använda realtids-ljussättning 
eller lika avancerade material-parametrar. Av denna anledning kunde jag praktiskt 
taget använda foton rätt och slätt på mindre detaljer som exempelvis lampor och 
reflexer. För de större formerna däremot som exempelvis karossens aluminium 
integrerade jag endast fotografisk detalj på ett mycket subtilt sätt för att låta slut-
renderingen sköta resten. 

Avslutningsvis vill jag nämna att det för mig känns märkligt att kalla användandet av 
fotografier för fusk. Jag menar på att vi bör betrakta detta som smarta genvägar som 
leder till effektivitet och därför hänvisar jag till van der Byl (2005, s. 8) som tar upp 
om arbetsmetoden på följande sätt:  

Photographs are great in texturing. Some artists feel that using 
photographs is “cheating”, which is silly, since working in CG 
requires a lot of trickery and cheating. And when you’re working 
on productions with big deadlines, you don’t really have a choice 
anyway - painting textures by hand can be very time-consuming, 
and frankly a lot of the time you can create the textures faster and 
more efficiently by using or incorporating photographic elements. 
The trick lies in finding suitable images. 

8.3 Men om vi bortser från tid och processorkraft, hur långt ska 
man då gå med detaljrikedomen mot verkligheten? 

Det slog mig under arbetets gång att problemet inte alltid var en fråga om att spara tid 
eller att de tekniska begränsningarna hindrade mig. Ibland frågade jag mig helt enkelt 
till vilken nivå jag skulle gå mot ett avbildande av verkligheten. På en 2048x2048 
pixlars textur kunde man ju ändå till pixlarnas gräns infoga verklighetstrogen detalj 
till olika grad. Hur ska man tänka som grafiker när det kommer till att närma sig 
verklighetens detaljnivå rent kvalitetsmässigt? Förutom det uppenbara att den 
enskilde grafikerns egen talang och tekniska färdigheter sätter en gräns, anser jag att 
man borde försöka hitta ett förhållningssätt gentemot denna problematik. 

På samma sätt som man för att designa ett abstrakt spel behöver tänka på hur många 
realistiska element man ska tillåta så menar Adams & Rollings (2003) att man likväl 
vid designen av ett realistiskt spel bör fråga sig vilka aspekter från den verkliga 
världen man ska abstrahera. I ett fiktivt universum är det exempelvis inte givet att 
gravitationskraften ska gälla medan det däremot vore överflödigt att i en flygsimulator 
återge varenda mekanisk funktion. Att spelaren får tillgång till för många element 
som förvisso är realistiska men som inte kommer till användning i spelet kan ge 
spelaren för mycket onödig information att tänka på och att behöva hantera. I 
slutänden måste varje beslut tjäna spelets underhållningsvärde och därmed måste även 
varje beslut som skaparen tar vara i samklang med spelets övergripande mål som satts 
upp för graden av realism.  

Nu handlar ju mitt arbete med Frontline Nations filmsekvens inte om spelmekaniken i 
sig utan just om grafiken. Men även filmsekvensen i form av introfilm är en del av 
spelet som produkt och kommer säkerligen att kunna påverka spelupplevelsen 
negativt om detaljnivån eller kvalitén på grafiken skulle vara distraherande. För enligt 
Adams & Rollings (2003) är grafiken en av kvalitéerna som utgör 
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underhållningsvärdet för ett spel. För att avgöra graden av detaljrikedom tar Adams & 
Rollings (2003) upp att det är klokt att utgå från spelets immersivitet. Vad som menas 
här är att man kan öka detaljnivån till den grad att det inte motverkar spelupplevelsen. 
Om spelaren exempelvis kämpar med att hantera allt som spelet ger så är detaljnivån 
antagligen för hög. Adams & Rollings (2003) tar upp krigsspel som exempel på där 
man kanske valt att använda hundra enheter istället för tusen som det kan vara i 
verkligheten. Här menar de att man för spelupplevelsens skull offrar den realistiska 
detaljnivån för att göra spelmekaniken mer lätthanterlig. De poängterar att ett 
spektakulärt spel med hög detaljrikedom i slutändan inte kommer kunna sälja 
tillräckligt om det inte är användarvänligt och därmed inte är roligt att spela. 

Jag tror att det är omöjligt att mäta eller bedöma när man har nått realism och för den 
enskilda grafikern kan det vara svårt att nöja sig med graden av verklighetstrohet och 
detaljrikedom då man antagligen alltid kan förbättra kvalitén på grafik. Men som 
Adams & Rollings (2003) tar upp kan inget spel någonsin vara hundraprocentigt 
realistiskt eftersom det i så fall inte längre skulle vara ett spel, utan självaste livet. 
Kanske kan man då dra slutsatsen att hundra procent realistisk grafik inte är ett 
självändamål i sig. Så länge som man ställer sig frågan om de beslut man tar tjänar 
spelupplevelsen och underhållningsvärdet kanske detta kan vara en gräns nog att 
basera detaljnivån på. 

8.4 Realismens roll inom grafiken 
För att kunna koppla ihop den realistiska grafikens förhållande till spelupplevelsen 
behöver jag först tydliggöra varför realismen haft ett sånt fokus samt dess roll inom 
grafiken. Vi har ju tidigare diskuterat den strävan mot fotorealism som länge funnits 
inom spelutvecklingen berodde på hur tekniken inom detta fält drev på utvecklingen 
(Järvinen, 2002). Men är detta bara begränsat till den fotorealistiska stilen? Adams & 
Rollings (2003) förklarar att den realism som åsyftas av spelare och spelkritiker inte 
är en konstant kvalité som beskriver hela spelet. Istället handlar den om ett mått som 
varierar för olika områden av spelet som exempelvis grafiken, fysiken, 
användargränssnittet osv. Jag tolkar detta som att vi alltså vid sidan av den 
fotorealistiska grafiska stilen också har haft en strävan efter en verklig upplevelse 
genom att applicera den realistiska kvalitén på flera områden av ett spel. Här tror jag 
att vi kommer in på vad Klevjer talade om när han nämnde The paradox of make-
believe (2002). Jag tror att behovet av simulering (Klevjer, 2002) antagligen går hand 
i hand med strävan efter att vilja få betraktaren att acceptera en fiktiv upplevelse som 
verklig. Att teknikutvecklingen liksom Järvinen (2002) tar upp, ständigt har gått mot 
att en fotorealistisk estetik har hyllats upplever jag också som ett resultat av det 
simulationsbehov som funnits bland människor. Därtill tror jag att resonemanget om 
simulation likväl kan expanderas till att beskriva självaste grafikens funktion. Därmed 
vill jag argumentera för att grafiken förutom sin fotorealistiska kvalité även har 
betydelse för den realistiska upplevelsen i form av hur olika grafiska element 
samverkar och följer spelvärldens logik som Sheldon (2004) var inne på. 

8.4.1 Realism som verklighetstrogen och logiskt upplevd grafik 
I det tidigare exemplet med helikoptern lät jag lamporna utgöras helt och hållet av 
fotografier eftersom de ändå var mindre detaljer i jämförelse med karossens större yta. 
Detta ledde till att jag på ett ganska effektivt sätt fick upp den totala detaljnivån på 
helikoptern när jag zoomade ut och såg vilken skillnad det gjorde. Här märkte jag att 
detaljer var viktiga för att tjäna helheten, men att de inte hade något egenvärde i sig på 
samma sätt som jag tidigare tog upp att detaljrikedom för att skapa hundra procent 
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realism inte hade något självändamål. Därför blev min lösning på problemet med 
detaljrikedomen att inte fokusera för mycket på detaljernas kvalité i sig men att ändå 
låta dem ingå i helheten för att ge ett totalt sett detaljerat intryck. Detta skulle jag 
gissa hör ihop med gestaltlagen ”Part-whole relationships” som Benyon, Turner och 
Turner (2005, s. 114) tar upp genom att illustrera hur ett liggande H och ett stående H 
båda är uppbyggda av mindre H-bokstäver. Trots att båda stora H:n är uppbyggda av 
likadana och lika många bitar, så är det ändå det hela som utgör vad det är för figur. 
På samma sätt tror jag att det är den stora övergripande formen som utgör modellen 
och att detaljerna endast är en del av det hela vilket jag tror är viktigt att ha i åtanke så 
att man inte lägger ner för mycket energi på att förbättra dessa.  

Samtidigt märkte jag hur en liten detalj som väcker för mycket uppmärksamhet kunde 
förstöra autenticiteten för helheten och i sin tur hindra suspension of disbelief när den 
drog till sig extra mycket uppmärksamhet. Om det var för att den hade högre kvalité 
än allt annat eller för att den har lägre kvalité, verkade inte spela någon roll. Den 
uppmärksamhet som väcktes när något stack ut drog ögat till sig. Exempelvis hade 
vissa mindre objekt på helikopterns tak fått mer utrymme i UV-mappen eftersom jag 
hade velat fylla ut det tomma utrymmet på vissa ställen av optimeringsskäl. När dessa 
då fick en högre textur-densitet så blev de objekten tilldelade fler pixlar per 
geometrisk yta. När man sedan tittade på helheten så stack dessa objekt ut just för att 
de hade för hög detaljrikedom i förhållande till resten. Samma sak gällde de delar där 
artefakter uppstod i genereringen av ambient occlusion-texturen. Här var det istället 
detaljer som väckte uppmärksamhet på grund av deras lägre kvalité som vittnade om 
tekniska fel vilket i sin tur indikerade på att helikoptern inte kändes lika autentisk. 
Även om script som jag använde som exempelvis Connect Poly Shape effektiviserade 
arbetsprocessen så kunde det samtidigt uppenbara tekniska fel som icke naturtrogen 
skuggning. På samma sätt kunde även vissa objekt som var dubbletter och som 
därmed delade utrymme i UV-mappen eller animerbara objekt som fick statiska 
skuggor avslöja overkliga skuggningar som var svåra att ignorera. Jag fick nästan 
alltid försöka måla bort de olika tekniska felen eller kompromissa med mellanting 
eller dra ner skuggorna till att bli mer subtila. När det kom till hur UV-mappen var 
gjord så blev det för omständigt att gå tillbaka och göra om den efter textureringen. 
Dock i efterhand hade jag tyckt att det varit bättre att alla objekten hade lika låg 
textur-densitet än att en enda så hög och stack ut. Anledningen till att den tog upp en 
högre textur-densitet var av optimeringsskäl där jag valde att kompromissa eftersom 
jag hade extra textur-utrymme ledigt. Att jag gick för långt med textur-densiteten för 
vissa mindre objekt i UV-mappen hade kanske Adams & Rollings (2003) kallar för 
brist på harmoni. För de tar också upp att harmonin kan handla om att fråga sig varför 
man lägger till olika element i ett spel och dess spelvärld. De poängterar att det är 
viktigt att inte introducera onödiga och överflödiga element bara för den ”häftiga” 
effektens skull. När spelutvecklare inte kan motstå denna frestelse så kan minsta 
beståndsdel som läggs till men som inte passar in bryta illusionen av den fiktiva 
spelvärlden. Fastän Adams & Rollings (2003) pekar på relevansen av kompromisser 
under speldesignprocessen menar de att det är upp till designern att ändå minimera de 
olämpliga element som kompromisser tenderar att skapa. 

Ytterligare kompromisser som jag fick ta beslut om var exempelvis när jag byggde 
modellen och viss typ av detalj inte fanns att tillgå bland mina referensbilder. Vid 
sådana tillfällen fick jag ofta försöka gissa mig till hur det skulle kunna se ut baserat 
på liknande helikoptermodeller eller försöka bygga ett mellanting mellan olika 
modeller. Andra designbeslut kunde gälla när jag tillsammans med lead-grafikern 
kom överens om vad för dekaler och texter som skulle stå på helikoptern av 
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marknadsföringsskäl samt när vi bestämde att behålla rotorbladen rakt utåt fastän det 
realistiska är att de ska bli böjda uppåt när en helikopter är i luften och neråt när den 
står parkerad. Vid alla dessa tillfällen kompromissade vi genom att ta mindre avsteg 
från hur det föreföll sig i verkligheten. Då dessa var mindre detaljer och som inte 
skulle vara i fokus eller synas avsevärt valde vi att se på dem som undantag. 
Dessutom resonerade jag och lead-grafikern så att de flesta människor antagligen inte 
skulle lägga märke till dem eftersom de flesta inte heller sett helikoptrar i 
verkligheten. Dock talade vi om en viss grupp av krigsfantaster eller som kan 
jämföras med vad Adams & Rollings (2003) tar upp som ”puritaner” som ofta dras 
till en viss genre som de har mycket god kännedom om. Dessa har ofta kunskap om 
tekniska specifikationer in på detaljnivå och är möjligtvis den grupp som skulle kunna 
ha problem med att behålla sin suspension of disbelief vid upptäckten av detaljer som 
avviker från hur det förefaller sig i verkligheten. Lösningen vi hade i åtanke i dessa 
undantagsfall var att trots att vi egentligen utgick från en viss helikoptermodell så var 
det inget som skulle nämnas eller stå tydligt på helikoptern. Så länge inte modellen 
var tydligt definierad så behövde varken vi eller betraktaren heller bli låst till att det 
var en specifik modell. Ändå kunde en trovärdighet upprättas för helikoptern eftersom 
den ändå påminde om hur det fanns liknande helikoptermodeller som Pave Hawks 
eller Black Hawks. Detta kunde istället befrämja att suspension of disbelief infann sig 
eftersom fordonet ändå skulle påminna en puritan om en liknande existerande modell 
som denne skulle känna igen från verkligheten. Detta skulle därmed ändå stödja de 
tidigare nämnda referenspunkterna (Sheldon, 2004) som får betraktaren att relatera till 
vad denne redan känner igen (Klevjer, 2002; van der Byl, 2006).  

Lösningen vi valde visar också på hur valet av objekt att skildra kan ha betydelse för 
trovärdigheten och för att främja att betraktarens suspension of disbelief infinner sig. 
Bolter & Grusin (1999, s. 123) tar upp om hur det kloka valet av representationsobjekt 
hjälper till att stödja illusionen avsevärt. Genom att ta upp olika exempel på bilder 
föreställande abstrakta material eller objekt som är skildrade i exempelvis extrem 
närbild menar de på hur vi utsätter betraktaren för helt annorlunda spelregler. Detta 
menar de beror på att vi inte är vana att se objekt i extrem närbild och saker som vi 
inte ser till vardags med blotta ögat blir på så sätt också betraktade som just abstrakt 
datorgrafik vilket inte heller ger oss något att jämföra med. Bolter & Grusin (1999, s. 
129-130) tar exempelvis upp detta fenomen vid analyserandet av en datorgenererad 
bild på en filmrulle hur den nästintill är perfekt i sin fotorealism: 

It is successful because it recalls a special genre of photography, 
common in advertising, in which the surreal colors and textures 
and the absence of extraneous detail serve to focus our attention 
on a featured commodity. This genre of photography does not 
correspond to anything we see in daily life (except on billboards 
and in magazines), and precisely for that reason the computer 
image seems so convincingly to belong to that genre. 

Här menar de hur den datorgenererade bilden mer ser ut som ett fotografi än något 
annat vi känner igen. På samma sätt tror jag att valet av huvudrollen i filmsekvensen 
som lead-grafikern hade gjort på många sätt underlättade det för en potentiell 
betraktare att infinna suspension of disbelief. Jag vågar nog påstå att en helikopter är 
ett fordon som de flesta inte ser till vardags (förutom en liten grupp 
”helikopterspecialister” eller puritaner). Hade man istället valt att skapa och använda 
människor i filmsekvensen som huvudroller skulle vi på ett mycket lättare sätt få 
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problem med betraktare som jämförde hur autentiskt exempelvis deras hud, hår och 
miner var framställda. Människor är nämligen något som vi i mycket högre 
utsträckning ser till vardags vilket gör jämförelsen med verkligheten mycket lättare. 
Även Bolter & Grusin (1999, s. 125) tar upp hur det förefaller sig som att naturliga 
ytor som hud, tyger och opolerat trä är mer problematiska att framställa och ser ofta 
artificiella ut i datorgrafik i jämförelse med mer fabrikstillverkade material som plast 
eller krom. Om människorna inte lyckades bli tillräckligt bra avbildade skulle de 
därför mycket lätt kunna skära sig med resten av filmsekvensens autenticitet oavsett 
om helikoptern skulle vara perfekt i sin framställning. För att undvika att risken med 
att bryta betraktarens suspension of disbelief valde vi därmed att göra fönsterrutorna 
på helikoptern smutsiga och otydliga så att vi kunde undvika användandet av piloter i 
interiören. Detta hör ihop med det Adams & Rollings (2003) tar upp angående att man 
får fundera över vilka aspekter från den verkliga världen man ska abstrahera för att 
tjäna underhållningsvärdet. Därmed stöds även den harmoni (Adams & Rollings, 
2003) som infinner sig av att alla delar av grafiken i filmsekvensen känns som att de 
kvalitetsmässigt tillhör en och samma enhetliga helhet. 

8.4.2 Realism som fotorealism 
Då har vi gått igenom den realistiska upplevelsen av grafik men den andra aspekten 
som är värd att ta upp är på vilket sätt grafiken strävade mot fotorealism under mitt 
arbete med expanderingen. Jag märkte vid många tillfällen när jag försökte definiera 
olika material att det var något som fattades. Exempelvis när jag hade målat upp de 
olika lager av färg och aluminium som karossen bestod av och märkte att materialet 
ändå inte såg helt autentiskt ut. Det var inte förrän jag kombinerade allt med en 
fotografisk bild på aluminium som jag kunde känna mig nöjd. För innan var det som 
att min egen suspension of disbelief vägrade infinna sig och det var något i bilden som 
jag hakade upp mig på. När jag studerade ytan på pixelnivå för att försöka utröna vad 
det berodde på så märkte jag dels att fotot bidrog med en typ av variation som 
motsvarade mindre reflektioner på ytan som hade varit svåra att uppnå genom att 
enbart måla fram. Dessutom märkte jag att integrerandet av fotografiet också bidrog 
med en typ av jpg-artefakter som uppstod på grund av det digitala fotografiets 
kompression. När jag bara använde mig av rena färger såg texturerna mer ut som 
målade ytor än som fotorealistiska. Varför kändes då den variation som jag erhöll 
genom användandet av fotografisk information mer verklig frågade jag mig.  

Vi har tidigare snuddat vid hur vi har en tilltro till fotografiet som det fullständiga 
som ger oss ett direkt tillträde till verkligheten (Bolter & Grusin, 1999). Fastän 
betraktaren egentligen vet att ett fotografi inte är samma sak som verkligheten så 
förklarar Bolter & Grusin (1999, s. 120) på vilket sätt denne ändå kan acceptera den 
fotografiska bilden som mer autentisk: 

Although no viewer could believe that the photograph is the same 
thing as the world it depicts, he can be encouraged to look through 
the medium, on the grounds that the medium holds a record of the 
light rays that would have reached his eye had he been placed 
where the camera was. 

Det faktum att integrerandet av den fotografiska bilden förser ytan på karossen med 
mindre reflektioner ger en oändlig variation av skiftningar som hade varit svåra att 
kunna imitera på egen hand. Därför ger den fotografiska kvalitén helikoptern en 
starkare visuell trohet till den verkliga modellen. Därmed kunde jag också se hur den 
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skulle kunna befrämja suspension of disbelief på ett utomordentligt sätt, eftersom den 
skulle motivera betraktaren till att se genom mediet. På detta sätt menar Bolter & 
Grusin (1999, s. 120) att både digital som manuell fotorealism vilar på en kulturell 
föreställning om att fotografiet har en speciell relation till verkligheten.  Som 
betraktare, menar Bolter & Grusin (1999, s. 120) då att vi kan gå med på fotografiets 
konventioner eftersom det rättfärdigas av den automatiska fotograferingsprocess som 
en gång har framställt fotot.  

Men som jag tidigare var inne på så var det inte bara de skiftningar och variationer 
från verkligheten som fotografierna illustrerade som jag kände behövde skildras. Jag 
märkte att jag till och med behövde gå så långt som att skildra det digitala fotografiets 
bristfälliga egenskaper i form av jpg-artefakter. Fastän detta i själva verket handlar 
om att minska kvalitén på datorgrafiken så tyckte jag ironiskt nog att det såg så 
mycket mer estetiskt tilltalade ut att tillföra artefakterna. 

Bolter & Grusin (1999, s. 115) tar upp hur datorgrafik försöker skapa ett utrymme 
som står sig självständigt från alla referenser till sig självt som medium men att den 
självständigheten ändå aldrig lyckas bestå. Att våra ögon inte kan bortse från de 
tidigare etablerade traditionerna, visar hur en medial överföring i slutändan ändå 
måste förlita sig på andra medier (Bolter & Grusin, 1999, s. 120) för att tilltala oss:  

However, if digital photorealists want to paint reality as simple 
and unitary, our culture always seems to complicate the 
relationship of its media to the real, and this is especially true for 
digital media. Behind each apparently unified photorealistic image 
lies another image – a photograph or painting that serves as a 
model or an analogy, and behind digital photorealism there lies 
another form of visual representation, manual photorealism. 

Förlitandet på föregående medier är något som också bekräftas när grafiker väljer 
fotografiet som referens istället för att på ett direkt sätt studera verkligheten (Bolter & 
Grusin, 1999, s. 115). Vid en medial överföring leder detta ofta till att konstnären eller 
grafikern tenderar att hamna i ett återskapande av det tidigare mediet, vilket resulterar 
i att både betraktaren liksom skaparen själv blir medveten om mediet: 

We look not only through the canvas, but very much at the canvas 
in order to discover how the careful effacing is achieved and 
whether we can see “flaws”, places where the paint reveals itself.  
(1999, s. 121) 

Detta sätt att sönderdela en bild och mer eller mindre leta efter brister är något som vi 
vill undvika för det är just detta beteende tror jag som får betraktaren att inte kunna 
åsidosätta sin misstro gentemot grafiken i filmsekvensen. Genom att på ett enhetligt 
sätt förlita mig på fotografiets konventioner som tycks ha en tydlig relation till den 
visuellt erfarna verkligheten trodde jag mig därför också kunna bibehålla betraktarens 
suspension of disbelief. För utan jpg-artefakterna såg grafiken för högkvalitativ ut i 
sin framställning vilket jag tyckte gav en indikation på att ytan var artificiell eller såg 
”datagjord” ut. Detta fenomen återfinner Bolter & Grusin (1999, s. 125) som 
återkommande både inom den fotorealistiska datorgrafiken såväl som målningen. 
Fastän både Bolter & Grusin (1999) och jag beskriver samma fenomen använder vi 
olika termer. Bolter & Grusin (1999, s. 125) tar upp fenomenet som när element inte 
blir övertygande fotografiska och menar med det att de inte förefaller perfekta. Jag tar 
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upp fenomenet i motsatta termer, nämligen att de ser för perfekta och tillgjorda ut som 
om de är uppenbart datorgenererade. Men gemensamt för fenomenet är att det handlar 
om när färgerna ser för klara ut eller att ljuset blir för skarpt. När skuggning och 
texturer ser för blanka och artificiella ut vilka tillsammans ger en typ av frånvaro i 
atmosfären. Bolter & Grusin (1999) menar att när ytegenskaperna inte kan avbildas 
rätt så ger det en ganska surrealistisk effekt och ju närmare man tittar på bilden desto 
mer kritiskt blir ögat. Det är just när detta sker som jag menar att det riskerar bryta 
betraktarens suspension of disbelief.  
Det må hända att det förefaller sig ironiskt att man med datorgrafikens hjälp kan 
uppnå högkvalitativa och skinande ytor men att man ändå vill matta ner eller göra 
dem korniga som på film eller komprimerade som i digitalt foto. Fenomenet att 
använda sig av föregående medier för att skapa en känsla av högre autenticitet men 
som i slutändan istället gör oss medvetna om mediet i sig, är vad Bolter & Grusin 
(1999, s. 122) kallar för hypermedialitet. Det kan sägas handla om när konstnären vill 
att vi ser på exempelvis fotografiet som det verkliga och sen försöker föra oss så nära 
det verkliga som möjligt. Då fotografiet representerar ett direkt tillträde till 
verkligheten ligger hypermedialitetens logik i att konstnären låter målningen eller 
datorgrafiken upphöja och skapa en fascination för självaste mediet. På detta sätt 
menar Bolter & Grusin att nyare medier ständigt försöker överträffa gamla medier 
genom att återskapa gamla medier och att betraktarens uppskattning av det nya mediet 
verkar vila på i vilken utsträckning den kan återskapa det föregående mediet (1999, s. 
118-119). När betraktaren blir medveten om mediet och ständigt jämför det nya 
mediet med det föregående tror jag att det genast blir viktigt att det nya mediet kan 
imitera egenskaper hos det föregående. På något sätt verkar detta validera 
autenticiteten av vad det nya mediet kan återrepresentera och på så sätt tror jag att 
Bolter & Grusin (1999) har en poäng i att denna återrepresentation kan stödja 
uppskattningen hos betraktaren.  

Ytterligare tror jag att användandet av egenskaper hos det föregående mediet i det nya 
mediet kan vid betraktandet skapa en igenkännlighet som ännu en gång förankrar 
referenspunkter (Sheldon, 2004) som gör egenskaperna hos det nya mediet 
igenkännliga (Klevjer, 2002; van der Byl, 2006)från vår egen värld. På detta sätt blir 
min tolkning att det igenkännbara i återrepresentationen från det föregående mediet 
kan hjälpa till att underlätta det för betraktaren att åsidosätta sin misstro gentemot det 
nya mediet. 

Under definierandet av helikopterns material blev det omedvetna arbetet med att 
förankra referenspunkter från vår egen värld, ett sätt för mig att komma bort från det 
uppenbart datorgenererade. Så fort ytor såg för perfekt jämna och skinande ut stack de 
ut för mycket och min lösning blev hela tiden att lägga till detaljer som istället visade 
på materialets brister som exempelvis beläggningar, ytvariationer, smuts och flagning 
av den målade färgen på dekalerna. Att arbeta med att matta ner eller få saker att se 
förfallna ut var heller inget unikt för mitt arbete utan något som jag kunde återfinna 
som arbetsmetod bland flertalet professionella grafiker etablerade inom spelindustrin. 
Exempelvis tar Franson (2004, s. xiii) upp om fenomenet som han benämner som 
“negative artwork” och anser att de mest intressanta texturerna är de man kan hitta på på 
soptippar, i övergivna hus eller medeltida slott. Ytterligare tar Campion (2005) upp om hur 
datorgenererad grafik tenderar att bli för perfekt vilket han menar ger ett icke 
realistiskt resultat. Han anser att vi behöver observera och lära oss hur objekt i 
verkliga livet blir smutsiga och slitna av tiden för att själva kunna skapa naturtrogna 
texturer. Van der Byl (2006, s. 6) tar likaså upp om hur den verkliga världen består av 
brister som hon menar är viktiga att inte utesluta för att skapa ett trovärdigt resultat: 
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Another important thing to bear in mind when creating diffuse 
maps is that no surface in this world is ever really a solid colour. It 
is important, for realism, to create variations in the colour, even if 
these variations are very subtle. This world is full of 
imperfections, so ensure they’re there in your textures. 

Sammanfattningsvis kunde jag under mitt research-arbete konstatera hur skildringen 
av smutsiga och nedgångna miljöer och ytor hade etablerat sig som en återkommande 
trend inom fotorealistisk spelgrafik. Användandet av denna arbetsmetod tycktes inom 
dataspelsbranschen därmed ha blivit ett användbart sätt att komma bort från de 
kliniskt rena och perfekta ytorna som annars skulle kunna avslöja den datorgenererade 
grafiken. 

Arbetet avstannade dock inte vid det blotta tilläggandet av detaljer från verkligheten 
för att komma undan det datagjorda utseendet. För att bygga vidare på 
igenkännligheten men att samtidigt förstärka känslan av spelets krigssetting märkte 
jag hur jag tenderade att många gånger överdriva och till och med gå längre än 
verkligheten. För att skapa ett större intresse för ytorna utgick jag då ofta från detaljer 
som fanns i verkligheten men förstärkte dessa. Ett exempel på detta var vid 
genereringen av självskuggningen. När den blev för jämn och perfekt var detta i själva 
verket inget tekniskt fel utan helt korrekt uträknat av datorn utefter de förutsättningar 
som geometrin erbjöd. Dock kunde det i vissa områden bli för mörkt eller för ljust 
vilket trots graden av verklighetstrohet, enligt min mening inte såg tillräckligt 
intressant ut för filmsekvensen. Därför gick jag många gånger in och ljusade ner eller 
målade variationer i självskuggningen. 

Dock kunde förstärkningen likväl handla om överdriften av smuts, förslitningar eller 
färger. Ett exempel på intresseskapande genom det överdrivna användandet av smuts 
var vid kompenserandet för helikopterns interiör. Eftersom interiören behövde göras 
diffus (för att inte väcka fokus på avsaknaden av piloter), ville jag försöka skapa ett 
större intresse för fönsterrutornas detaljer så att de skulle dra till sig betraktarens 
uppmärksamhet istället för att interiören skulle hamna i fokus. För att fönsterrutorna 
inte bara skulle vara suddiga och tråkiga valde jag därför att lägga till detaljer som 
smuts som hade blandats med regnvatten och runnit ner för rutorna. Ytterligare lade 
jag till vattendroppar och borttorkat vatten på de ytor som hade skrapats bort av 
vindrutetorkarna. Detta var ingenting som syntes på någon helikopters fönsterrutor 
från något referensfoto. Däremot var smutsens utformning något som jag trodde att de 
flesta människor skulle kunna känna igen från bilars fönsterrutor som är vanligare till 
vardags än vad helikoptrars fönsterrutor är i allmänhet. Genom att stödja 
igenkännligheten trodde jag därför att detta i sin tur skulle kunna hjälpa till att väcka 
ett intresse för fönsterrutornas yta som därigenom skulle hindra betraktaren från att 
störa sig på huruvida interiören var trovärdig eller inte. När ytorna dessutom berättade 
en story i form av hur fönsterrutorna vittnade om vad helikoptern varit med om i 
kriget, så skulle det ytterligare kunna förstärka intresset och trovärdigheten (van der 
Byl, 2006) för helikoptern hos betraktaren. För att ytterligare bygga på känslan av vad 
helikoptern varit med om i kriget fortsatte jag på samma sätt att förstärka 
förslitningar, beläggningar och andra detaljer. Ytterligare exempel var 
förslitningsspåren på hjulen som förstärktes både i färg och djup genom tydligare 
markeringar i bump-mappen. 

Att arbeta med överdrifter eller förstärkningar av verkligheten på detta sätt skulle 
kunna jämföras med en konststil som heter hyperrealism (Wikipedia) som i själva 
verket är en vidareutveckling av den fotorealism som återfinns inom målningen. Den 



 

 50 

hyperrealistiska målarstilen påminner till stor del om fotorealismen men skiljer sig på 
så sätt att konstnären går ännu längre med detaljerna. Fotografiet används som 
referens men på målningen tar konstnären det ett steg längre för att skapa en ännu mer 
definitiv och detaljerad målning. Detta görs genom att konstnären väljer att utelämna 
eller abstrahera viss information och genom att förstärka annan typ av information för 
att kunna skapa en förlängning av illusionen med mer berättande och känsloladdade 
skildringar. Hyperrealismen är därför mer mjuk och levande i sin avbildning till 
skillnad från fotorealismen som är mer snäv och håller sig strikt till fotografiet. 
Därmed skapar den hyperrealistiska målningen en illusion av en ny verklighet som 
inte var synlig i den ursprungliga referensbilden. Därmed menas inte att illusionen är 
surrealistisk i sin framställning utan snarare en övertygande optisk skildring av en 
simulerad verklighet. Texturer, ytor, ljuseffekter och skuggor framstår som klarare 
och tydligare än referensfotot och ibland till och med tydligare än själva föremålet i 
sig. På detta sätt arbetar hyperrealistiska konstnärer ofta för att simulera och förbättra 
fotografiska bilder i mycket högre bildupplösning för att ge uttryck för emotionella, 
sociala, kulturella eller politiska sammanhang. 

Att framkalla sympati hos mottagaren är något som också Coleridge (1817) redan var 
inne på för att åkalla själva villigheten till inlevelse och där han menade att man 
förutom graden av sanningsprägel även behövde ingjuta det mänskliga intresset. 
Bearbetningen från spelets fotorealistiska stil till den hyperrealistiska stilen var en 
omedveten handling hos mig till en början. Jag visste endast att jag ville skapa en 
dramatisk effekt för att bygga på känslan för settingen och därigenom stödja 
trovärdigheten och betraktarens suspension of disbelief.  
Det är viktigt att understryka att sättet jag arbetade på aldrig handlade om att 
överdriva detaljer på ett overkligt eller konstlat sätt utan snarare om att tänka ut vilka 
detaljer som faktiskt skulle kunna finnas där eller att ta de detaljer som redan fanns 
och göra dem ännu tydligare än vad de var på fotografierna eller i verkligheten. På 
detta sätt ville jag styra betraktarens uppmärksamhet på medvetna detaljer istället för 
att låta betraktaren hinna hitta andra potentiella faktorer som skulle avslöja 
helikopterns autenticitet och därmed störa betraktarens suspension of disbelief. Det 
faktum att grafiken var till en rörlig filmsekvens betydde ju trots allt att det räckte om 
betraktaren gick på den fiktiva illusionen under den tidsbegränsade period som 
grafiken visades upp. 

Sheldon (2004, s. 190-191) tar också upp att det inte finns något egenvärde i att 
duplicera verkligheten. Han menar på att det heller inte bör vara vårt mål då 
återgivning av varenda aspekt av verkligheten är tråkigt och skapar inget 
underhållande drama. Istället menar han att vi skapare bör försöka sträva efter att 
uppnå sanningsprägel. Detta menar han handlar om att förankra tillräckligt många 
referenspunkter som efterliknar vår egen värld för att ge helheten kvalitéer som 
uppfattas som sanna.   

På samma sätt arbetade jag också med förstärkandet av intensitet och färger för att 
skapa kontraster och därigenom fängsla betraktaren och fånga dennes 
uppmärksamhet. På samma sätt var dessa kontraster inte så tydliga på fotografierna 
men jag valde att ta de kontraster som fanns och stärka upp dessa. Exempelvis när jag 
arbetade fram riktigt matt smuts mot ljusa blanka målade ytor eller kontrast i 
färgvariation som längst fram på helikopterns bensinpump. Genom att använda mig 
av ett bredare spektra av metalliska färger såg bensinpumpen ut att vara mer 
nyanserad och detaljerad än om jag hade valt att bara använda mig av en enda 
metallisk färg. Men det kunde också handla om att lägga in orangea färger i form av 
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vätskor som runnit ut för gallrena och andra hål och luckor. Då helikoptern i själva 
verket bestod av aluminium och inte kunde rosta var det svårt att få in färgvariation på 
den målade ytan på ett verklighetstroget sätt. Men genom att använda mig av gula 
bruna och orangea vätskor och oxidation kunde jag ändå tillföra intressanta detaljer 
som skiljde sig i färg och kontrast men som ändå hade sanningsprägel. Fastän dessa 
detaljer inte fanns på så många av referensfotografierna jag hade hade jag hittat dessa 
detaljer på någon enskild bild och då kunde jag på så sätt använda mig av den 
verklighetstrogna detaljen för att överdriva det på min helikopter. När en yta bröts upp 
med olika färger eller kontrasterande intensitetsnivåer kunde jag genast se hur ytan 
såg mer komplex och genomarbetad ut. Detta skapade ett helt annat intresse än när 
den bara slaviskt följde fotografiet och därigenom verkligheten. Användandet av 
konstraster är också välkänt sedan länge inom fotokonst och bildkommunikationen 
där motsatspar ofta nyttjas i form av storlek, färg, form och styrka. Detta menar 
Bergström (2003, s. 35) attraherar det mänskliga ögat på ett nästintill ”magiskt” sätt 
genom att våra ögon exempelvis dras till det ljusaste partiet i en mörk bild.  
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9 Slutsatser 
Problemformulering i början av min uppsats var: Hur kan man expandera den 
grafiska detaljnivån av Frontline Nations setting och samtidigt på bästa sätt 
bibehålla eller främja en potentiell betraktares suspension of disbelief? I detta 
kapitel diskuteras resultatet av analysen, ett antal angreppssätt presenteras utifrån de 
slutsatser som drogs med utgångspunkt i teorin och empirin för att ge svar på 
uppsatsens problemställning. Kapitlet fortsätter därefter med en diskussion som lyfter 
fram uppsatsens betydelse i ett större perspektiv för att avslutningsvis blicka framåt. 

9.1 Resultatsammanfattning 

9.1.1 Angreppssätt 
Vi kan konstatera att en av de viktigaste ingredienserna för att främja betraktarens 
suspension of disbelief är förankringen av spelets setting genom att grafiken så långt 
det är möjligt representerar den fiktiva spelvärld som vi vill återskapa i 
filmsekvensen. För att ta hänsyn till suspension of disbelief vid den mediala 
överföringen av settingen behövde jag låta den visuella upplevelsen av helikoptern 
förankras i så många verkliga detaljer som möjligt. Dels utefter hur form och 
materialegenskaper ser ut och logiskt verkar i verkligheten men likväl behövde spår 
av yttre påverkan från väder, tid och mänsklig interaktion definieras för att skildra 
krigets kulturella kontext likväl som dess fysiska omgivning.  

För att främja suspension of disbelief och återskapa grafiken på ett representerande 
sätt som kan förankra settingen var det viktigt att inte lämna designval åt slumpen 
utan att ta medvetna beslut under arbetsprocessen som strävade efter att skapa 
trovärdighet. Genom att utföra ett research-arbete med förvisualieringar av scenarion, 
referensbilder i form av ritningar och fotografier tagna från verkligheten kunde jag 
med få visuella medel influerade från vår samtida kultur och omgivning förmedla 
spelvärldens setting utan att man i filmsekvensen senare ska behöva gå in på mer 
detaljerade beskrivningar.  

Vi har också utifrån mitt teoretiska urval av spelforskning, speldesignteorier samt 
bland professionella grafiker verksamma inom spelindustrin kunnat identifiera en 
enighet gällande hur implementerandet av den bakomliggande researchen inför 
definerandet av materialegenskaperna kan hjälpa de grafiska elementen att hålla sig 
trovärdiga till sin setting och därmed stödja suspension of disbelief. Genom att 
grafiska detaljer kommunicerar en visuell story om objektets kontext upprättas den 
fiktiva spelvärldens setting. Samtidigt anspelar detaljerna på att frammana en 
igenkännbarhet genom olika referenspunkter till vår egen värld som gör det möjligt 
för betraktaren att kunna identifiera sig och därigenom uppnås en emotionell 
resonans. Detta får den fiktiva världen som respresenteras av grafiken att bli mer 
begriplig och kännas meningsfull vilket skapar en mottaglighet och ett intresse som 
fängslar betraktaren. Utifrån detta förhållningssätt togs därför arbetssätt fram i form 
av penslar, filter och blandningslägen som också imiterade hur påverkan kunde ha 
skett. 

Expanderingen av detaljnivån fick på samma sätt utgå från verklighetens 
detaljrikedom men fick i slutänden anpassas efter både arbetsmediet och slutmediet 
som var filmsekvensen. Det visade sig alltså att det ofta blir tidsmässiga- och tekniska 
begränsningar som i slutänden får styra detaljnivån vid den mediala överföringen. 
Fastän grafiken skulle skapas i filmkvalité så var det viktigt att inte gå längre med 
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detaljnivån än vad som behövdes för filmsekvensens slutliga upplösning samt att hålla 
detaljrikedomen på en rimlig nivå som arbetsdatorn klarade av. Genom att stämma av 
distansen som helikoptern skulle tänkas visas upp på, att förstärka detaljer som 
behövdes och att använda metoder som kunde fuska fram likvärdiga resultat kunde 
jag satsa på att istället få fram en mer detaljerad helhet. Även om en hög detaljnivå 
kan hjälpa till att stödja suspension of disbelief så får detaljrikedomen inte bli ett 
självändamål i sig, istället bör dess syfte främst vara att tjäna filmsekvensens 
underhållningsvärde. 

Vid ett antal tillfällen gjordes också mindre avsteg från hur skeenden föreföll sig i 
verkligheten genom att jag fick abstrahera aspekter från den verkliga världen. Det 
handlade om situationer där de blev mer lämpligt att kompromissa till förmån för 
filmsekvensens underhållningsvärde. Här identifierades visserligen svårmottagliga 
målgrupper som puritaner som kan vara extra svåra att tillfredsställa vid en 
kompromiss. Samtidigt kan vi som skapare i slutänden inte tvinga någon betraktare 
till att åsidosätta sin misstro mer än att vi helt enkelt försöker skapa de bästa 
förutsättningarna för att viljan och mottagligheten ska infinna sig. Därför arbetade jag 
mig ofta runt kompromisserna genom att göra medvetna val där betraktaren inte får 
något att jämföra med och som därmed inte direkt skulle kunna bryta suspension of 
disbelief från att infinna sig. På detta sätt kunde referenspunkter både nyttjas och 
uteslutas för att kontrollera vad en potentiell betraktare skulle lägga sin 
uppmärksamhet på.  

Det fanns även andra tillfällen då det var motiverat att avvika från verkligheten eller 
till och med gå längre än verkligheten. Genom att åter igen nyttja referenspunkter men 
att istället överdriva dem kunde känslan av spelets krigiska setting förstärkas vilket 
skapar intresse för den story som förmedlas. I Frontline Nation var landskap och 
väderlek ständigt skiftande men då filmsekvensen ändå skulle skildra ett skräckslaget 
och kallt Europa fanns det vid överföringen en möjlighet till en viss stilisering inom 
ramen för den fotorealistiska grafiska stilen. Så länge som grafiken höll sig trovärdig 
till en tillräckligt närbelägen framtida kontext kunde jag vid sidan av hämtandet av 
referenser från den nutida verkligheten, samtidigt erhålla en aning svängrum tack vare 
den framtida kontexten. Det gav utrymme för att ytterligare förmedla detaljer som 
kunde dra till sig uppmärksamhet och bygga på en trovärdighet för den eftersträvade 
stämningen. Detta sätt att arbeta med modifikationer av verkligheten behöver därför 
inte arbeta emot suspension of disbelief eftersom den ändå refererar till vad som redan 
finns eller troligtvis skulle kunna finnas. Paralleller kan här dras till konststilen 
hyperrealism som arbetar på ett liknande sätt för att uppnå emotionell resonans hos 
betraktaren.  

För att undvika företeelser som kan bryta den fiktiva illusionen tycks ledorden vara 
sunt förnuft, logik, enhetlighet och konsistens gentemot spelvärldens förutbestämda 
design. Därför blir det också viktigt att hålla sig trogen och ständigt avstämma 
grafiken i förhållande till spelvärlden utifrån dessa egenskaper samt att inte låta sig 
lockas av att förbättra enstaka saker bara för att det går. För att erhålla en gedigen 
harmoni blir det viktigt att ha i åtanke att det inte spelar någon roll om enskildheter är 
högre eller lägre i kvalité, för om de skiljer sig avsevärt så är det ändå tillräckligt för 
att kunna bryta betraktarens suspension of disbelief. Då jag utifrån det teoretiska 
urvalet även identifierade att realismens roll inom grafiken inte enbart var begränsad 
till dess fotorealistiska egenskaper så kunde jag därmed se hur den dessutom hade en 
funktion av att verka för en verklig upplevelse. Denna upplevelse kan beskrivas som 
på vilket sätt grafiska element samverkar och följer spelvärldens logik. I sin tur verkar 
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detta höra ihop med det simulationsbehov vi människor har och som jag tror är skälet 
till att en fotorealistisk estetik har hyllats och drivit på den tekniska utvecklingen. 

Vi kan slutligen konstatera att den primära källan till studiet av verkligheten vid 
skapandet av fotorealistisk spelgrafik är fotografiet. Den tycks kulturellt vara 
accepterad som källa till den autentiska verkligheten och som referens kan den 
motivera betraktaren att se genom mediet. Men det är inte enbart som referens utan 
även som ingrediens vid definierandet av ytor under grafikskapandet som den fyller 
en viktig roll. Under mitt arbete med överföringen behövdes den fotografiska kvalitén 
i kombination med den målade ytan för att uppnå den fotorealistiska stil som 
eftersträvades i form av variationer och ytegenskaper som annars kunde varit svåra att 
återskapa helt för hand. Men på samma sätt tycks användandet av fotografiet vara 
etablerat inom professionen vilket därmed bekräftar hur den mediala överföringen inte 
står oberoende från de föregående medier som den vill överträffa. Användandet av 
fotografiet innebär på så sätt ett återskapande som direkt resulterar i att vi förutom 
motivet likväl fascineras av och blir medvetna om det skildrande mediet i sig. 
Medvetenheten, den expanderade detaljnivån och dess större mängd information som 
helt plötsligt blivit tillgänglig i filmsekvensen riskerar därmed att få betraktaren att 
kritiskt granska och jämföra det nya mediet gentemot det föregående. Datorgrafiken 
med sin fläckfria återgivning tenderar att vid jämförelsen uppfattas som falsk och 
artificiell. För att betraktarens suspension of disbelief inte ska hamna i farozonen och 
avslöja den fiktiva illusionen drogs därför slutsatsen att det blir särskilt relevant att 
förutom återgivningen av motivets bristfälligheter ytterligare förlita sig både på 
fotografiska konventioner och begränsningar. Då valideras autenticiteten av vad det 
nya mediet kan återrepresentera vilket stödjer betraktarens uppskattning eftersom 
igenkännbara referenspunkter etableras vilka motiverar betraktaren att se genom 
mediet och främjar därmed suspension of disbelief. 

9.1.2 Slutsats 
Utifrån genomgången av teorier och empiri är min slutsats att en grafisk expandering i 
detaljnivå mot en fotorealistisk stil inte behöver motverka betraktarens suspension of 
disbelief utan kan bibehålla den så länge som expanderingen:  

• Grundar sig i medvetna och konsekventa val om hur former och material 
verkar och påverkas. 

• Enhetligt håller sig trogen till spelvärldens tänkta design samt strävar mot en 
trovärdighet genom att hålla sig till den verkliga världens logik. 

Men för att ytterligare förstärka och befrämja betraktarens suspension of disbelief kan: 

• Olika typer av referenspunkter nyttjas, uteslutas eller överdrivas. Dessa kan 
vara förankrade antingen i verklighetens bristfälligheter eller i det fotografiska 
mediets konventioner och begränsningar.  

Gemensamt för referenspunkterna är i vilket fall att de syftar till att emotionellt beröra 
och skapa ett starkare intresse för filmsekvensen genom att på olika sätt styra 
betraktarens uppmärksamhet. Därmed tycks fotorealismen behöva övergå i en 
hyperrealism för att få betraktaren att villigt åsidosätta sin misstro och låta sig bli 
underhållen. När betraktarens uppskattning för verkligheten blivit utbytt mot en 
villighet i tilltron till settingen trots dess eventuella begränsningar, då uppnås också 
suspension of disbelief hos betraktaren i utbyte mot den upplevelse som erbjuds. 
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Den erhållna högre detaljnivån efter den mediala överföringen ger betraktaren tillgång 
till mer information och därmed hamnar filmsekvensens grafik direkt i en större risk 
att kritiskt bedömas utefter den fotografiska bilden som är dess mediala föregångare. 
Det är också skälet till att bejakandet av de fotografiska konventionerna underlättar 
suspension of disbelief. 
Hur nära vi kan komma verkligheten tycks avslutningsvis inte vara frågan då jag inte 
kunnat identifiera något egenvärde i att duplicera verkligheten. Verkligheten kan i 
många fall vara trist och odramatisk och under expanderingens gång är det viktigt att 
fokusera på att det slutgiltiga målet är att underhålla betraktaren. Utefter de 
tidsmässiga och tekniska förutsättningar vi har och så länge som helheten av vad vi 
skapar kan uppnå kvalitéer som uppfattas ha sanningsprägel har vi antagligen kommit 
långt nog. 

9.2 Diskussion 

9.2.1 Värdering och kritik av eget arbete 
Det är svårt för mig att bedöma huruvida mitt grafiska verk faktiskt uppfattas som 
trovärdigt och därigenom främjar betraktarens suspension of disbelief. Verket är 
delvis utarbetat i enlighet med teori och befintliga professionella arbetsmetoder men 
därtill är mina egna färdigheter en tongivande del av processen. Dessa består både av 
tidigare erfarenheter samt nya kunskaper som jag erhållit under arbetsprocessen och 
som också lett till att jag själv har utarbetat nya tekniska arbetssätt. Kombinationen av 
alla dessa faktorer har lett till ett resultat som Colossai Studios varit nöjda med och 
godkänt efter min praktikperiod.  

Fastän jag som helhet är nöjd med min insats och resultatet av verket, finns det en del 
av stegen jag hade utfört annorlunda idag. Exempelvis hade jag prioriterat de olika 
delarna av helikoptern annorlunda vid uv-mappningen och sett till att pixeldensiteten 
varit jämnare för att även erhålla ett mer enhetligt resultat vid textureringen. För 
tillfället är vissa delar mer högupplösta än andra. Därför tror jag att det hade varit 
bättre att alla delar haft samma texturkvalité för att på ett säkrare sätt ta hänsyn till 
betraktarens suspension of disbelief även om detta förvisso är något som man 
antagligen inte hinner se i en snabbt rullande filmsekvens. Vidare fanns en del 
arbetsmoment som jag utvecklade snabbare tekniker för halvvägs under 
skapandeprocessen och hade jag gjort om dessa moment idag, hade jag använt mig av 
teknikerna som genvägar till att få fram likvärdiga resultat snabbare. 

Därtill har min undersökning ett antal svagheter som bör kommenteras. Då min analys 
bygger på ett selektivt urval av källor samt delar inom dessa där jag själv värderat 
relevansen av att informationen tas med eller utesluts, så har detta med stor 
sannolikhet format slutresultatet. Därmed finns det inget som utesluter att det kan 
finnas fler aspekter som jag inte har funnit eller uppmärksammat med mitt verk och 
dess arbetsprocess och som kan ha haft betydelse för betraktarens suspension of 
disbelief.  
Ytterligare faktorer som jag uppmärksammade under arbetets gång och som påverkat 
utfallet är exempelvis valet av objekt. Det faktum att jag fick i uppgift att skapa en 
helikopter påverkade självfallet vilka typer av material som jag arbetade med. De 
mest dominerande var i form av fabrikstillverkade metaller, gummi och glas. Om jag 
däremot hade skapat människor eller andra organiska föremål hade det gett mig helt 
andra förutsättningar för att lyckas skapa övertygande ytegenskaper. Vad man 
förbereder betraktaren på för typ av genremässiga konventioner påverkar därmed 
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också hur resultatet kan bli bedömt. Därmed kan det betyda att att mina slutsatser 
främst är applicerbara på konstruerade objekt och att man inför skapandet av 
organiska ytor kan behöva komplettera mina slutsatser och angreppssätt med 
ytterligare teori och empiri. 

Vidare ger valet av medium i form av filmsekvens en tidsram för hur lång tid en 
betraktare har på sig att hinna bedöma den grafiska kvalitén. Hade jag arbetat med 
marknadsföringsgrafik i form av stillbildsreklam hade det ställts ännu högre krav i 
jämförelse med snabbt rullande bildrutor där dessutom helikoptern skulle vara i 
ständig rörelse. Samtidigt finns en ytterligare faktor att ta med i beräkningen. Att jag 
som grafiker och dessutom skapare till mitt eget verk tenderar att dissekera grafiken 
på ett sätt som gör att min egen suspension of disbelief har svårt att infinna sig 
behöver inte betyda att det är lika svårt för en slutlig betraktare av filmsekvensen. 
Som grafiker är man tränad i att ständigt leta fel och ju mer man arbetar med sin 
grafik desto mer ”blind” blir man inför huruvida de fel som syns är allvarliga eller 
inte.  

Slutligen kan jag inte nog betona vikten av att detta arbete beaktas som en 
teoribaserad förundersökning och förproduktion av en grafisk prototyp inför 
skapandet av en filmsekvens. Arbetet hänvisar till teoretiska utsagor från olika fält 
som har ställts mot varandra för att komma fram till de slutsatser som läggs fram. 
Därmed anser jag inte att arbetet helt kan redogöra för hur en faktiskt betraktare skulle 
reagera på de angreppsätt som presenteras mer än att peka på sannolika tendenser, 
utfall och risker utifrån en generalisering som inte tar hänsyn till individuella faktorer. 

9.2.2 Slutreflektion och identifiering av kulturella aspekter 
Under arbetsprocessen var det intressant att notera hur jag inledningsvis var inställd 
på att göra verklighetstrogen grafik men att jag i slutänden ändå landade i att vara 
trogen till fotografiet för att känna mig helt tillfreds med resultatet. Som grafiker var 
det som om det finns två krafter inom mig som arbetade emot varandra. En som ville 
komma ifrån det datorgenererade genom att hylla det naturliga, det realistiska och 
som använde verkligheten som mall. Samtidigt finns det en annan kraft som var ute 
efter att imitera fotografiet så långt det gick genom att till och med imitera jpg-
artefakter.  

Jag insåg snart att det faktum att det slutliga målet med helikoptern var att den skulle 
ha huvudrollen i en filmsekvens, gjorde att jag frekvent och omedvetet jämförde 
kvalitén på helikopterns yta med film och fotografi och lade ribban för grafiken på 
samma nivå. Det är antagligen också skälet till att jag inte blev nöjd förrän jag 
närmade mig de fotografiska kvalitéerna. Fenomenet beskriver just 
hypermedialitetens (Bolter & Grusin, 1999) kärna i hur en illusion av en illusion 
skapas och att föregående medier används i form av andrahands-källmaterial för att 
uppnå den högre känslan av autenticitet. Men därutöver tyckte jag att det var 
intressant att observera i hur många led det skedde. Den slutgiltiga grafiken som jag 
hade skapat refererade ju faktiskt till ett digitalt fotografi med bristfälligheter i form 
av kompressioner som i sin tur refererade till hur det fotografiska mediet uppfattar 
ljuset och dess begränsningar. I nästa led refererade det fotografiska mediet till en 
verklighet med defekter i form av fysiska brister och påverkan. 

Den hyperrealistiska konststil som uppstod ur det fotorealistiska strävandet är också 
ett intressant fenomen att placera i en mer historisk kontext. Sättet som den så kallade 
“negative artwork” (Franson, 2004) med sina nedgångna miljöer och smutsiga objekt 
tycks ha blivit en trend inom den fotorealistiska spelgrafiken genom åren är 
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sannerligen inget som sker för första gången. Förvisso sker det på grund av att 
skaparna bakom grafiken på något sätt har velat maskera många av de aspekter som 
kan avslöja det datagjorda utseendet. Men samtidigt är det kanske omedvetet hur den 
också bidrar till att väcka olika typer av känslor för motivet och dess kontext. 
Historiskt verkar kulturen växla mellan olika paradigm som går fram och tillbaka 
mellan stilar som är varandras motsatser och där den kommande ofta försöker göra 
uppror mot den föregående. Fenomenet med “negative artwork” (Franson, 2004, s. 
xiii) och hyperrealismen anser jag till viss del skulle kunna jämföras med exempelvis 
hur 1800-talets naturalism inom bildkonsten och litteraturen skiljde sig från realismen 
(Nationalencyklopedin). Där realismen försökte skildra verkligheten noggrant och 
oförfalskat gick naturalismen ofta längre med ett fokus på beskrivandet av samhällets 
mörkare inslag med en hög detaljrikedom.  

På samma sätt tycks stilen “negative artwork” (Franson, 2004, s. xiii) blivit så väl 
använd att man kan fråga sig hur länge till den kan göra sig gällande. Jag skulle gissa 
att ju närmare fotorealism dataspelen kommer desto mer kommer utvecklare att 
tröttna på det smutsiga och nedgångna utseendet och leta efter nya stilar och metoder 
att förankra referenspunkter på för att jobba med betraktarens uppmärksamhet på 
innovativa sätt.  

9.3 Framtida arbete 
Förslagsvis kan resultatet av detta arbete användas av grafikstudenter likväl som av 
professionella grafiker inom spelindustrin för att arbeta mer medvetet med 
spelupplevelsen gentemot slutanvändaren. Men därutöver kan undersökningen ses 
som en språngbräda till framtida forskning inom områden som exempelvis speldesign, 
spelgrafik, människa-dator-interaktion eller mer generella mediestudier med 
inriktning på den realistiska eller fotorealistiska stilen. Angreppsätten kan på så sätt 
nyttjas för att mer konkret arbeta fram fullständiga filmsekvenser eller andra typer av 
grafiska expanderingar som därefter skulle kunna utvärderas på slutliga användare. 

För att fortsätta utforska olika grafiska aspekter skulle man därutöver kunna titta på 
närliggande områden som ljussättning och rendering med de glasögon jag använt. 
Ytterligare vore det intressant att ta in fler vetenskapliga synsätt som exempelvis hur 
perception och reaktionen samverkar med olika utfall av expanderingarna utifrån 
olika slutanvändares grundläggande förutsättningar och föreställningar. Att också titta 
på mönster och skeenden hos grupper likväl som på individnivå kan ge ett bra urval 
av data med en nyanserad bild av hur det förefaller sig. 

En annan möjlighet vore att titta på olika framställningssätt av grafiska expanderingar 
och mediala överföringar ur ett mer ekonomiskt marknadsföringsperspektiv. 
Statistiska marknadsundersökningar och eventuellt i kombination med slutliga 
försäljningssiffror ger oändliga undersökningsmöjligheter. Exempelvis skulle man 
kunna undersöka vilka typer av trailers som varit mer eller mindre framgångsrika och 
lett till ökad försäljning genom att titta på orsaker och konsekvenser. 

Oavsett vilka aspekter man väljer att belysa problemområdet utifrån så hade det varit 
intressant att se om man erhöll ett likartat resultat som i min undersökning. Framför 
allt tror jag att aspekter skulle kunna läggas fram som jag missat att belysa i min 
undersökning och därmed skulle en större bredd kunna erhållas i resultatet. 
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