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Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att blanda objekt från olika
tidsepoker i spelet Sanctum utan att spelaren observerar någon avvikelse. Detta är
intressant då vi kan se om det är texturen eller formen som är mest dominant när det
gäller att smälta in i en miljö, vilket kan användas för att förenkla arbetsprocesser vid
skapade av spelgrafik eller vid design av miljöer, både utanför och innanför virtuella
miljöer.
Jag har valt att använda en kvantitativ undersökning där testpersonerna fick se på ett
kort filmklipp med fyra objekt med två olika texturer, vardera placerade i en
spelmiljö med två områden från olika tidsperioder i Sanctum. Därefter fick
testpersonerna svara på frågor om de hade observerat något objekt som avvek från
sin miljö och i så fall om det var texturen eller formen som avvikit. De fick sedan veta
vad undersökningen går ut på och fick sedan se på filmklippet en gång till med
möjligheten att spola och pausa i filmklippet. Därefter fick testpersonerna svara på
frågor en gång till om objekt som avvikit och i så fall vad som avvek.
Undersökningen har visat att det inte är möjligt att blanda objekt från olika
tidsepoker om texturen inte modifierats utan att en avvikelse observeras. Däremot
visar resultaten från undersökningen att det är möjligt att blanda objekt från olika
tidsepoker om texturen modifierats. Det är lättare att blanda små objekt från olika
tidsepoker, än att blanda stora objekt, då avvikande form lättare observeras när
objekten blir större. Undersökningen tyder också på att det är mindre chans att en
avvikelse observeras om ett objekts textur modifierats för att passa in i ett mörkt
område, än objekt vars textur modifierats för att passa in i ett ljust område.
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1 Introduktion
Datorspel använder många olika stilar och utspelar sig i olika tidsepoker eller har ett flertal
tidsepoker i samma spel. Spelet Sanctum använder sig av två stilar och två tidsepoker som
skiljer sig ifrån varandra. Frågan är om det går att blanda objekt från de olika tidsepokerna
utan att spelaren märker avvikelsen?
Gunnar Berefelts bok ”ABSe – om bildperception” (1976) har varit en central del i det här
arbetet där Berefelt skriver om hur synsinnet bearbetar och tolkar bilder. Berefelt beskriver
också hur synen identifierar objekt i miljöer med hjälp av siluetter och former. För att förstå
hur industriella objekt är designade och vad som gör att de förändras med tiden har jag
använt mig av Roamonda Riccinis artikel ”History From Things: Notes on the History of
Industrial Design” (1998).
Min metod gick ut på att låta testpersonerna se på ett filmklipp av en spelomgång i Sanctum i
två omgångar. I filmklippet visades två olika miljöer upp, där båda miljöerna hade objekt
som var från en annan tidsepok. Inför undersökningen skapades fyra olika objekt, en liten
låda och en stor generator för vardera tidsepok. Samtliga objekt hade en alternativ
texturversion som var menad att likna en annan tidsepok. Objekten placerades sedan ut i de
två miljöerna.
När filmklippet spelades för första gången var syftet med undersökningen dolt för
testpersonerna och de fick ett antal frågor. Filmen spelades sedan en andra gång och
testpersonerna fick då pausa och spola fram och tillbaka i filmklippet för att hitta objekt som
avviker från miljöerna. Efter filmen hade spelats en andra gång fick testpersonerna återigen
svara på frågor.
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2 Bakgrund
Inom spelbranschen ser vi allt fler spel med liknande grafiska stilar och tidsepoker som
återanvänder 3D objekt. Detta kan man tydligt se i t.ex. Call of Duty: Modern Warfare 3
(2011), där man har återanvänt modeller ifrån Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). Ett
exempel på detta är den stora byggnaden i Figur 1.

Figur 1 Från vänster; Call of Duty: Modern Warfare 3 skärmdump, Call of Duty
4: Modern Warfare skärmdump
I Figur 1 kan vi se att modellerna är till synes lika, men att texturen har förändrats mellan de
två byggnaderna. Eftersom de båda spelen utspelar sig på olika platser och för att det ska
vara någon typ av visuell skillnad mellan de två byggnaderna har utvecklarna valt att
förändra stora delar av texturen. I den vänstra delen av Figur 1 kan vi se hur byggnaden har
en beige/brun färg och till synes är uppbyggd av någon sorts betong. I den högra delen av
Figur 1 kan vi se att byggnaden är uppbyggd av någon typ av tegelsten samt att färgen har
ändrats till blå/grå. Färgen på de båda byggnaderna har också förändrats ytterligare genom
skillnaden i ljussättning vilket gör det svårt att tolka hur stor skillnaden i textur hade varit
om de båda stod intill varandra under samma ljussättning. Då spelen har snarlika grafiska
stilar fungerar denna kopiering av modell mycket bra och låter byggnaderna smälta in i
respektive miljö. Det jag vill undersöka är om blandning av objekt där man återanvänder
modeller mellan två spel med olika tidsepoker eller helt enkelt mellan två tidsepoker i ett och
samma spel är möjligt utan att en avvikelse observeras.
Det finns forskning och teoribildning inom visuell perception men jag har dessvärre inte
hittat någon forskning som behandlar den digitala texturens påverkan separerat från
objektets form. Den litteratur som ligger närmast min undersökning är James J. Gibsons bok
An Ecological Approach to Visual Perception (1986). Där beskriver Gibson sina teorier om
hur vi ser och tolkar miljön runtomkring oss. Gibson applicerar sina teorier på den riktiga
världen, men hans teorier även kan appliceras i virtuella världar. I läroboken ABSe om
bildperception (1976) skriver Berefelt om hur vi tar emot och tolkar visuell information i
form av bilder som i min mening kan appliceras på rörliga bilder och därför är denna bok
relevant för min undersökning. Ett exempel på forskning inom digital grafik är en
undersökning som handlar om igenkänning av objekt i virtuella miljöer (Mania, Robinson
och Brandt, 2005). Denna artikel är intressant då resultatet stärker Berefelts teorier om
hur vi lättare uppfattar miljöer med struktur, dvs. miljöer där objekt passar in (t.ex. ett
bord i ett kontor) till skillnad från objekt som inte passar in i sin miljö (t.ex. en lödkolv i
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ett kontor). Alampay och Bugelskis The Role of Frequency in Developing Perceptual Sets
(1961) var väldigt användbar i denna undersökning på grund av deras teori om hur ett objekt
kan tolkas beroende av dess omgivande objekt. För historia om industridesign har jag använt
mig artikeln History From Things: Notes on the History of Industrial Design (1998) av
Roamonda Riccini. Artikeln var användbar för min undersökning då den beskriver hur
industriella maskiner har utvecklats över en lång tidsperiod, som jag senare kan använda för
att beskriva varför Sanctum ser ut som det gör. I artikeln Brand Styles in Commercial
Design (2010), skriver Person och Snelders om hur företag använder sig av stilar för design
på produkter. Jag har haft användning av artikeln, då den handlar om hur stiltermen har
använts historiskt och om hur stil har utvecklats med tiden.

2.1 Definition av grafisk stil
Person och Snelders (2010) skriver om hur stil länge har varit ett viktigt koncept för att skilja
individuella konstnärers arbete åt samt för att gruppera konst och arkitektur. När man
diskuterar stil bör man också ta med objekt från vardagen, som bilar och kläder, inte bara
konst eller arkitektur. Historiker har tidigare sett exempel på hur vardagliga objekt tar form
av sin samtids stil. Vardagliga objekt kan sägas representera eller exemplifiera olika stilar. Ett
undantag är dock produkter för den kommersiella marknaden som sällan diskuteras i
samband med stil. Konsthistorier har länge klassificerat konst genom att separera på formen
(hur) av ett konstverk och dess innehåll (vad). En stil grundar sig därför i hur konstnären
uttryckt eller format konstverkets innehåll. Person och Snelders (2010) beskriver stil som en
konstnärs uttryck och formgivning av det givna innehållet. Den definitionen av stil som
kommer att användas till denna undersökning kommer från Nationalencyklopedin (2012)
som definierar stil som en term för enhetlighet i formkaraktär och hållning inom bland annat
konst och arkitektur. En stil kan också påverka budskapet av verket då det är ett uttryck för
en hållning eller en känsloton.

2.1.1 Industridesign
Roamonda Riccini skriver (1998) om hur designern har en mindre roll inom industridesign
eftersom det handlar om att producera en produkt med funktionalitet. Tekniker och
designers jobbar däremot tillsammans för att skapa en bra produkt, men man separerar inte
på funktion och ornament (dekoration). Industridesign delas in i två delar, den ena delen är
maskiner och den andra är icke mekaniska produkter så som möbler och textilier. Enligt
Riccini är en maskin gjord av inre komponenter och ett yttre skal. Målet för designern i det
här fallet är att sammanfoga dessa två delar så att de från utsidan ser ut som ett och samma
objekt, och inte två delar. En designer finns i det här fallet också till för att skapa ett
användargränssnitt för att konsumenterna ska kunna använda produkten. Den andra delen
av industridesign handlar om objekt som inte är maskiner. Riccini menar att i ett av sätten
att se på industriell design får formen av produkten en ledande roll som överensstämmer
med sin samtids stilistiska utseende. Detta kan man till exempel se på art deco möbler som
inte har mycket med industriell design att göra, utan är mer konstverk. Art deco möbler var
popular kring 1920-1930talet. Ett exempel på en art deco möbler kan vi se nedan i Figur 2.
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Figur 2 Art deco möbler
Riccini beskriver hur symaskinerna för bruk i hemmen såg ut. Symaskinens kropp hade
mjuka linjer och dekorativa mönster som var typiskt för alla exemplar ifrån början av 1800talet. Den tidigare symaskinen utan elektricitet som var gjord av svart gjutjärn hade samma
utseende ända tills 1940-talet då nya material som t.ex. plast, introducerades. Maskinens
kropp blev bulkigare när arbetsytan och motorn byggdes in i kroppen. Här kan vi se en trend
där existerande produkter inte utvecklas speciellt mycket när samma material används.
Däremot sker stora skillnader i form och utseende när nya material introduceras. Vi kan
också se att man försöker dölja alla maskindelar innanför produktens skal som lättare kan
designas. Under dessa år såg man de första industriella designernas insats som gav
symaskinen sitt moderna utseende. En transformation som man började se när maskiner
designades för hemmabruk var dess ständiga förminskning, som är en process som vi kan se
än idag. Dessa uppfinningar användes först storskaligt för användning i fabriker eller av
företag och förminskades senare för hemmabruk.

2.1.2 Textur och material
Enligt Gibson (1986) kan man se på en textur som den findetaljerade strukturen hos en yta.
Ett material kan bestå av flera olika texturer, då en yta sällan är amorfisk eller homogen utan
spräcklig och sträv. Material är därför uppbyggt av en pigment texture samt en layout
texture. Texturen som bestämmer ytsträvheten kallar Gibson för en layout texture (1986).
För att beskriva ett material krävs mer än pigment och layout texturer. Gibson beskriver hur
vissa material tar åt sig ljus medans andra material inte gör det. Till exempel absorberar en
kritas material inte ljus och är därför ljust, medans kol absorberar ljus och förblir mörkt.
Detta beror enligt Gibson (1986) på objektets kemiska sammansättning. Gibson beskriver
också hur material kan reflektera ljus helt och hållet som till exempel en spegel, eller material
som utstrålar ljus på egen hand. Gibson menar att ett material har fler egenskaper än bara
dess ytstruktur och kemiska sammansättning. Gibson skriver också att material har fler
egenskaper som inte syns utifrån, så som böj- och brytbarhet.

2.1.3 Form
I boken ABSe om bildperception (1976) skriver Gunnar Berefelt om begreppet form. Berefelt
menar att form står för en perceptuell tolkning av ytmönstret ”som” något. Vi har tolkat
gestalten som en form, vilket är en egenskap vi lagt till gestalten för att ge den mening och för
att se vad den är. Om vi skulle nöja oss med att endast registrera den enklaste informationen
om en gestalt skulle vi se världen som en icke figurativ tapet. Berefelt skriver om ögats
känslighet för kant-information(siluetter) som kan lägga märke till gränser mellan vad som
är och vad som inte är värt att lägga märke till samt avgränsningar som innanför och utanför.
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2.2 Spelet Sanctum
Sanctum (2011) är ett Tower Defence First Person Shooter som utspelar sig i framtida
miljöer. Denna framtidsvision är en version av utvecklarna och är inte baserad på någon
förlaga. Spelet är utvecklat av företaget Coffee Stain Studios i Skövde. Spelet handlar om den
kvinnliga karaktären Skye som ska försvara staden Elysion One från utomjordingar. Det
finns ingen information om hur samhället är uppbyggt eller vilken levnadsstandard som
människorna i staden erhåller. Ett Tower Defence spel går ut på att stoppa horder av fiender
från att ta sig igenom banan med hjälp av en labyrint som du själv bygger upp med olika
typer av försvarstorn som har olika påverkan på fiender. Vissa torn få fiender att springa
saktare, medans andra torn skadar fienden för att eliminera dem. Sanctum är även ett First
Person Shooter vilket betyder att man styr en karaktär i första persons vy. Med denna
karaktär kan man navigera runt i spelet och försöka eliminera fienden samt bygga nya torn
eller förbättra labyrinten. När ett spel styrs via en första persons perspektiv ställer det oftast
mycket högre krav på grafiken i ett spel då man kommer mycket närmare miljöerna än i ett
spel där man ser miljön ifrån ett tredjepersonsperspektiv längre ifrån. Spelplanen kan liknas
ett schackbräde där det inte finns mycket plats för miljöinslag. Istället har utvecklarna valt
att skapa en större miljö kring spelplanen som spelaren kan vistas i under och emellan
spelomgångarna.

2.2.1 Sanctum tidsepok 1

Sanctums första tidsepok representerar en industriell tid runt åren 2030-2040, alltså en
gammal del av Elysion One. När jag använder termen tidsepok menar jag tidsepok i relation
till spelets nutid som är runt åren 2200. Denna tidsepok är inspirerad av dagens
industridesign då det inte är speciellt långt in i framtiden. Detta kan man se mycket i
objektens former samt i tekniken som för det mesta finns redan idag. Som vi tidigare tittat på
vid utvecklingen av symaskiner förändras inte industridesignen om inte dess material
förändras. Detta är en av anledningarna till att många objekt från Sanctums första tidsepok
ser ut som idag, då de använder samma material och för det mesta av samma teknik. För
energi och kopplingar mellan enheter används fortfarande kablar som idag.
Materialet som används under denna tidsepok är samma material som vi använder oss av
idag så som olika metaller och plaster. Detaljerna till dessa objekt liknar olika typer av
framtida eller redan existerande teknik. De flesta objekten ser typiskt ut som kuber med
kantiga siluetter, men till en viss del förekommer avrundning av hörn. I denna tidsepok
användes en stor spridning av färger där svart, grått och rött är de mest förekommande. Men
precis som dagens industriella maskiner förekommer också andra färger, som till exempel
gult. I Figur 3 kan vi se att det i siluetten inte finns några runda former förutom dess hjul och
möjligtvis dess handtag till vänster. Det är mycket viktigt att skilja på ett objekts stil och dess
slitage. Eftersom Sanctum utspelar sig längre fram i tiden har man valt att representera
denna tidsepok som väldigt gammal. Objekten är därför mycket slitna, rostiga och vissa
objekt har förlorat sin färg. Även om denna stil använder en stor mängd färger är dessa
mycket färgreducerade på grund av dess ålder och slitage. I figur 3 nedan kan vi se ett objekt
ifrån Sanctums första tidsepok.
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Figur 3 Objekt från tidsepok 1
2.2.2 Sanctum tidsepok 2
Den andra tidsepoken är den som utgör den större delen av Sanctum och det är också samma
tidsepok som spelet utspelar sig i, cirka år 2200. Arkitektur och rekvisita är uppbyggd av
någon sorts vit plast med distinkta orangea linjer. Formen av arkitekturen och rekvisitan har
avrundade hörn och raka linjer.

Figur 4 Objekt från tidsepok 2
I figur 4 kan vi se ett exempel på en modell från den andra tidsepoken. Modellen föreställer
en arbetsbänk med verktyg som en arbetare kan tänkas använda. Objektet har liknande
egenskaper och uppfyller ett liknande syfte som objektet i figur 3. Färgerna som återkommer
är en vit eller beige grundfärg med svarta metalldelar och detaljer. Vi finner även inslag av
orangea linjer som följer modellens raka linjer. Linjerna är ett medvetet designval från denna
tidsepok då linjerna enkelt kan följa objektens form. Samma linjer återfinns inte i den första
tidsepoken, då formen på de objekten inte tillåter linjer på samma sätt. Bildskärmarna har
fortfarande ett sken av blått men har inte längre ett tangentbord då man tänker sig att
tekniken utvecklats på något sätt. Detta gäller också för sladdarna som man tidigare kunde se
från den första tidsepoken, där man kan tänka sig att de använder någon typ av trådlösa
energikällor och sammankopplingar mellan enheter. Det som är genomgående för denna
tidsepok är att så mycket tekniska och funktionella delar av objekten är inbyggda, vilket kan
liknas vid inbyggnaden av symaskinens motor. Detta gör att objekten till skillnad från objekt
i den första tidsepoken har renare design. Med denna renare design finns det också mer plats
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för de orangea linjerna att ta sig fram längs objektens former utan att brytas av med mindre
detaljer.
Formen har raka kanter med avrundade former och hörn, vilket beror på att det
plastliknande materialet som används tillåter enkel produktion av dessa former. Runda hörn
och kanter kan till exempel finnas på den större datorskärmen till vänster. I siluetten kan vi
se att formen utges av en större rektangel med ut och instickande formationer för att bryta
den rektangulära formen. I texturen kan vi se att objekten är aningen smutsiga med fläckar
och rinningar.
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3 Problemformulering
I virtuella miljöer har kreatören stor möjlighet att skapa världar som är omöjliga i
verkligheten. Detta har gett upphov till att många olika stilar, genrer samt olika tidsepoker
används. Vi har tidigare tittat på hur spel som utspelar sig inom samma tidsepok har använt
rekvisita och arkitektur från varandra genom att manipulera texturen. Vi har också sett hur
industridesign förändras över tid med nya material och samhällsinfluenser som påverkar ett
objekts design. Det är därför intressant att undersöka om det är möjligt att använda samma
rekvisita mellan de två tidsepokerna i Sanctum.
Frågeställningen till denna undersökning blir därför:
Är det möjligt att blanda objekt från olika tidsepoker i spelet Sanctum utan att avvikelsen
observeras? Sker någon förändring om texturen modifierats?

3.1 Metodbeskrivning
Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod då detta passar bra till min
frågeställning. I boken Metodvetenskap för medievetenskap (2003) skriver Östbyte,
Knapskog, Helland och Larsen om hur en kvantitativ analysmetod är ämnad för förhållanden
som går att räknas eller mätas. Den data som undersökningen behöver för att svara på
problemformuleringen är kvantifierbar vilket gör en kvalitativ undersökning onödig och
skulle ha förminskat undersökningsgruppen. En kvalitativ metod är inte en bra metod för
denna undersökning eftersom det inte kommer finnas mycket utrymme för diskussion eller
värderingar. Om underskökningen ämnade att ta reda på vad specifikt på ett objekt som
gjorde att den avvikit, skulle en kvalitativ metod varit ett bra alternativ för att kunna ha en
djupare diskussion med testpersonerna. Undersökningen kan inte utrycka sig om vad exakt i
texturen eller formen som avvikit, utan endast om testpersonerna observerat en avvikelse i
antingen form eller textur. Undersökningen görs från ett perceptionsperspektiv som har
målet att ta reda på hur föremål observeras i en specifik miljö samt om en avvikelse kan
observeras. Undersökningen har inte någon specifik undersökningsgrupp utan ämnar
undersöka människor i olika åldrar, intressen och utbildningar. Den data som samlats in
kommer från en digital enkät för att ett filmklipp skulle kunna inkluderas samt för att lättare
kunna nå en större mängd testpersoner. Antalet testpersoner var från början tänkt att vara
25, men ändrades sedan till 38 då fler än väntat svarat på enkäten. Målet var att nå minst 25
personer vilket nåddes med marginal då 38 personer svarade på enkäten.
Jag använde mig av totalt 4 objekt till undersökningen, 2 objekt från vardera tidsepok. Två
modeller var små och två var stora. De två små objekten var någon typ av låda och de två
stora modellerna var någon typ av generator. Varje modell hade två olika färgkartor, en för
vardera tidsepok. Jag har skapat en testmiljö utanför spelplanen där jag har placerat ut mina
modeller. I denna testmiljö fanns två områden, en för vardera tidsepok. Objekten som
skapades till undersökningen placerades sedan ut i de båda områdena, med olika färgkartor.
Detta betyder att det fanns en stor blandning av objekt med olika texturer i olika miljöer. Till
exempel fanns objekt med formen från Sanctums första tidsepok med en textur från den
andra tidsepoken. Detta är för att undersöka om testpersonerna till exempel kunde observera
en avvikelse i form om texturen inte avviker. Det fanns också objekt som hade både form och
textur från samma tidsepok men placerade i en miljö från en annan tidsepok.
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Varje testperson fick se ett filmklipp och svara på frågor i två omgångar. Filmklippet
simulerade en spelomgång där en spelare tar sig igenom de två områdena med uppgiften att
hitta vita sfärer. På så sätt fick testpersonerna se de båda miljöerna samt de objekt som hade
blivit utplacerade. Under den första omgången var syftet med undersökningen dolt. Detta var
för att simulera en riktig spelomgång som inte är en undersökning där spelaren inte
koncentrerar sig på grafiken utan på sitt mål i spelet. Att låta testpersonerna veta att det finns
objekt som inte borde passa in i sin miljö skulle få resultatet att avvika från en vanlig
Sanctum spelare som bara spelar spelet. När filmklippet spelas fick testpersonen inte pausa
eller spola fram eller tillbaka. Detta var för att simulera en normal spelomgång där objekt
endast syns under en kort period. Den första omgången följdes upp med frågor som syftade
till att ta reda på om testpersonerna sett något objekt som avvikit från områdets tidsepok. I
enkäten fanns frågor kring om testpersonen sett något objekt som inte passar in och vad som
gjorde att objekten inte passade in. Den andra omgången visste testpersonen om syftet med
undersökningen och fick en chans till att försöka hitta de felaktiga objekten genom att titta på
filmen en andra gång. Denna gången fick spelaren möjligheten att pausa filmen samt spola
fram eller tillbaka för att se objekt under en längre tid. Detta var för att se om testpersonerna
kunde hitta avvikelser även om de har möjligheten att se på ett objekt flera gånger samt
under en längre tid. Denna spelomgång följdes precis som den första upp med frågor.
Frågorna kretsade även denna omgång kring om testpersonerna hittat objekt som inte passar
in i sin miljö.
Att låta testpersonerna se på ett filmklipp istället för att spela spelet kommer troligtvis
påverka testpersonernas syn på objekten och miljöerna eftersom de själva inte kunde
kontrollera vad som visas på skärmen. De fick med stor sannolikhet inte heller samma
relation till spelet och dess miljöer genom att titta på ett filmklipp till skillnad från om de
hade spelat själva. Om testpersoner hade fått spela spelet på egen hand hade den data som
behövts samlas in blivit för omfattande eftersom alla spelares spelomgångar hade behövts
loggas. Detta beror på att det inte är säkert att samtliga testpersoner har observerat samma
objekt på samma sätt. När samtliga testpersoner ser på samma filmklipp är man säker på att
alla testpersonerna haft möjligheten att se samma saker. Lösningen med att skapa ett
videoklipp var enligt mig det bästa alternativet för denna undersökning kombinerat med att
testpersonerna i en av undersökningsomgångarna hade möjligheten att pausa och spola fram
och tillbaka i filmklippet.
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4 Tidigare forskning
4.1 Visuell perception
Gunnar Berefelt (1976) menar att vårt perceptuella seende är en aktiv process som ständigt
söker och bearbetar optiska signaler från omgivningen. När vi ser något betyder det oftast att
vi stannar upp inför en tolkningsmöjlighet och beroende på vad vi har för erfarenheter kan vi
se olika saker. I Sanctum finns till exempel många främmande objekt som inte återfinns i den
verkliga världen, men ändå är det enkelt för de flesta människor att se vad det är för föremål
som finns framför dem. Berefelt (1976) menar att det perceptuella seendet är inställt på att
avsöka omgivningen efter enkla helhetsstrukturer eller gestalter. Gestalter präglade av
ordning, konsekvent upprepning, symmetri och så vidare är lättare att urskilja än
komplicerade gestalter som är oregelbundna. Detta beror på att ögat söker ordning och vill
sortera de optiska signalerna, för att bilda helheter till något som redan setts. Berefelt menar
också att det är lättast att se vad man sett förut och vad man vill se. Jag anser att detta
kommer att ha en stor betydelse för hur testpersonerna ser på de miljöer som visas upp i
filmklippet till den första omgången i undersökningen då de kommer se fler objekt som inte
avviker än objekt som faktiskt avviker. Detta kan göra att de inte märker någon avvikelse
eftersom majoriteten av objekten de redan sett inte avviker. Under andra omgången finns en
möjlighet att testpersonerna tror att objekt är avvikande eftersom det är det dom vill se.

4.1.1 Perceptuella Set
I The Role of Frequency in Developing Perceptual Sets (1961) undersöker Alampay och
Bugelski om man med hjälp av tidigare erfarenheter kan ändra hur man ”ser” på en bild. I
deras undersökning använde de sig av en mångtydig bild som både kan ses som en gammal
man eller en råtta. De hade två olika bildgrupper, en med djur och en med människor. När
testpersonerna fick se bilder på människor (en bebis, en gammal kvinna, en ung pojke, en
ung flicka, en vuxen man samt en vuxen kvinna) varpå den mångtydiga bilden visades, såg de
flesta en gammal man. När testpersonerna istället fick se bilder på djur(tupp, anka, fisk,
kanin, hund, katt) varpå de fick se den mångtydiga bilden såg de flesta en råtta. De
undersökte också om man kan ändra testpersonernas uppfattning efter att ha sett bilderna
med djuren samt den mångtydiga bilden. För en grupp visade de en bild på en kvinna och
sedan den mångtydiga bilden, då svarade 75 % av testpersonerna ”människa”. En halvtimme
senare fick samma testpersoner se de sex bilderna på djuren följt av den mångtydiga bilden
varpå endast 45 % av testpersonerna svarade ”människa”. Detta visar på att testpersonerna
hade svårt att bryta sin uppfattning av den mångtydiga bilden efter att de tolkat bilden.
Perceptuella set är en viktig del i min undersökning då utplaceringen av objekten i miljöerna
kan ha stor påverkan på hur objekten upplevs. Det är till exempel viktigt att alltid se till att
antalet objekt som är menade att avvika inte är majoriteten av objekten i miljön. Perceptuella
set kan appliceras på min undersökning om man till exempel har tre objekt som befinner sig i
sin korrekta miljö, och ett objekt som avviker. Enligt resultaten från Alampay och Bugelskis
undersökning skulle då det avvikande objektet inte uppfattas som avvikande. Eftersom teorin
endast fungerar på objekt som är mångtydiga, kan perceptuella set endast fungera om ett
objekt antingen har rätt textur eller rätt form. Om ett objekt har både avvikande textur och
avvikande form kan objektet inte längre ses som mångtydigt och kommer därför inte
påverkas av perceptuella set.
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5 Genomförande
Till min undersökning behövde jag skapa fyra objekt samt åtta texturer. Två objekt skulle
vara relativt små och de resterande två skulle vara relativt stora. De två små objekten
resulterade i två olika typer av lådor för diverse bruk, som var ungefär en meter höga. De två
stora objekten resulterade i tre meter höga generatorer. Anledningen till att de små objekten
blev lådor var för att lådor är väldigt vanliga i spel för att fylla ut ytor. Generatorerna var från
början en uppgift jag fick av företaget, men på grund av deras storlek passade de även bra att
använda i undersökningen. Den terminologi som används för att förklara vissa delar i
arbetssättet är med de engelska termerna som programvaran använder, då de svenska
motsvarigheterna i vissa fall kan misstolkas eller vara otydliga vilket gör att de engelska
termerna är både tydligare och per korrekta.

5.1 Programvara och tilläggsprogram
För att skapa de digitala objekten användes Autodesk Maya 2012. För att generera en normal
map har Autodesk Mayas inbyggda verktyg samt ett xNormals tilläggsprogram i Adobe
Photoshop CS5 använts. För texturering av objekten använde jag mig av programmet Adobe
Photoshop CS5. xNormal användes för att generera en ambient occlusion map till varje
obejekt som hjälper till att simulera skuggor på objektet. Spelet Sanctum är utvecklat i
spelmotorn Unreal Engine 3 som är utvecklat av företaget Epic Games, som jag har använt
för att lägga in mina objekt i Sanctum. För att spela in filmklippet till undersökningen
användes programmet Fraps som kan spela in vad som händer på skärmen för att sedan
spara ner filmklipp på datorn.

5.1.1 Textur och material

Då jag har skapat tredimensionella objekt i program som Autodesk Maya är det bra att
definiera termen textur. Det finns många kopplingar mellan termer som används i An
Ecological Approach to Visual Perception (1986) och de termer som används i digitala
program så som Autodesk Maya. En pigment texture kan liknas vid en specular map som
används i Autodesk Maya för att bestämma hur mycket ett material ska reflektera ljus. En
layout texture kan liknas vid en teknik inom digital grafik som kallas för bump mapping. En
bump map är en gråskalig bild som påverkar hur ljuset faller på ett objekt för att simulera
ytsträvhet. Den bild som bestämmer texturens färg kallas diffuse map.
Ett material inom digital grafik består av olika attribut och texturer som förändrar ett objekts
yta. I Autodesk Maya finns attributet reflectivity som styr hur mycket ett material ska
reflektera sin omgivning, samt attributet specular som bestämmer hur mycket ett material
ska reflektera ljus. I digital grafik är specular color och dess subattribut specular roll off de
attribut som har störst påverkan på ett material då de bestämmer vart och hur mycket ljus
ytan ska reflektera samt vilken färg som högdagen kommer få. Andra attribut som ett
material har är dess bryt- och böjbarhet, vilket inte representeras i materialen som vi finner i
program som Autodesk Maya, där ett material endast har attribut som påverkar objektets yta
och ytstruktur.

5.2 Modellering
Då alla objekt till undersökningen skapades med samma arbetssätt kommer jag endast att
utgå från en av modellerna. Jag kommer att beskriva mitt arbetssätt med stillbilder på
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generatorn från den andra tidsepoken. Objektens grundläggande design kommer från bilder
målade av en anställd på Coffee Stain Studios. Vissa saker har dock förändrats till den färdiga
modellen för att fungera på ett bättre sätt i en spelmotor. Objekten har präglats av den
historiska utvecklingen av industridesign som Riccini (1998) skriver om, där funktionen är
viktigare än designen samt att man inte skiljer på funktion och ornament. Detta har gjort att
varje del av objekten som jag har skapat har en funktion och det finns inga ornament eller
detaljer som endast är där för synes skull. Mellan objekten jag skapat kan man också se en
utveckling i material, där det går från att vara kantig och hård metall i den första tidsepoken,
till mjukare plaster som i sin tur har ändrat formen på föremålen till att vara avrundade i den
andra tidsepoken. En liknande utveckling tar Riccini upp när hon skriver om utvecklingen av
symaskinen som inte ändrades mycket till formen tills nya material började användas. Det
var därför viktigt för mig att visa skillnaden i material på ett bra sätt och låta formerna
förändras med materialen.

Figur 5 Från vänster; Nya uppdelningen av cylindern, gamla uppdelningen av
cylindern
För att spara texturminne ville jag dela upp den stora cylindern och låta delarna använda
samma utrymme på UV-kartan. Denna optimering fick till slut en betydande roll för objektets
design då jag gjorde två olika typer av uppdelningar som vi kan se visualiserade i figur 5 med
hjälp av röda streck. Från början var det en ojämn uppdelning som inte sparade så mycket
texturminne och designen av röret såg inte symmetriskt eller logiskt ut. Därför gjordes
uppdelningen upp och fick en design som liknade plåtar som satt fast rumt om cylindern
vilket också sparade mer texturutrymme. Modellen blev också mer symmetrisk och cylindern
ser ut att ha en funktion som är mer motiverad. Eftersom modellen blev mer symmetrisk är
den enligt Berefelt (1976) enklare att urskilja, vilket är något jag har tänkt på med alla
objekten i undersökningen.
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Figur 6

Överlappaning av texturdelar i UV-editeringsfönstret

I Figur 6 kan vi se hur de markerade delarna på högra delen av bilden representeras på UVkartan till vänster. Vi kan se att endast en liten del markeringen från 3D-vyn (högra delen av
figur 6) är med på UV-kartan (vänstra delen av figur 6), vilket betyder att markeringen har
delats upp i flera delar för att sedan lägga delarna på samma plats på UV-kartan. Det är inte
bara optimeringen av texturupplösning som är fördelaktigt vid överlappningen, utan också
en tidsbesparing då man bara behöver texturera en liten del. Nackdelen med överlappning är
att man inte kan texturera unika artefakter utan får en repetitiv textur. Detta var en vägning
jag gjorde, där jag valde bort vissa skuggor och detaljer för att få en modell med högre
texturupplösning.

5.3 Texturering
Enligt Gibson (1986) kan man se på en textur som den findetaljerade strukturen hos en yta.
För att skapa denna detaljerade yta har jag använt mig av fototexturer som passar objektens
material. För att få materialkänsla för metallytor har jag lagt in rispor och skav på kanter där
det normalt sett skavs på ett objekt. Jag har också lagt in högdagar, skuggor och olika färger
på alla ytor. För att få generatorn att se använd ut har jag målat in smuts och rinningar. Det
gjordes även en extra diffuse map för den alternativa tidsepoken. I det här fallet är den
alternativa tidsepoken Sanctums första tidsepok. Valet av färg kommer från de andra
objekten som redan finns i Sanctum, där rött är den mest utmärkande färgen av de som
används för den första tidsepoken. Eftersom objekten från denna tidsepok är mycket gamla
då Sanctum utspelar sig lades mycket smuts och rost till samt att den röda färgen skavdes
bort, oftast vid kanter. Slitaget har ingen koppling till denna tidsepoks stil utan finns endast
där för att visa att objekten är gamla. De ytorna som i originaltexturen var gjorda av plast
gjordes istället i metall, eftersom plast inte används på samma sätt i den första tidsepoken
som i den andra. De färdiga texturerna kan ses nedan skiljda med ett grönt streck i figur 7.
Sanctums andra tidsepok till vänster och den första tidsepoken till höger.
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Figur 7

Generatorns båda diffuse texturer

För att bestämma hur mycket ett objekts material ska reflektera ljus används en specular
map. De delar av UV-kartan som är ljusa kommer att reflektera mycket ljus, medan de
delarna som är mörka kommer att reflektera mindre. I figur 8 nedan kan vi se generatorns
specular map. Kvadraten i figur 8 kommer inte att reflektera något ljus alls eftersom den är
svart, medan större delen av resterande delar är gråa och kommer reflektera en del ljus. Vissa
linjer och områden är nästan helt vita vilket betyder att de kommer reflektera mycket ljus.
Hur mycket ljus materialen skulle reflektera är viktigt eftersom det är en stor del i hur vi
uppfattar ett material. De delarna som är väldigt ljusa i figur 11 är av metall, medan de gråare
delarna ska föreställa den speciella plasten som används i den andra tidsepoken. Gibson
(1986) skriver att det krävs mer än pigment textures och layout textures för att beskriva
material. Jag har dock valt att inte använda fler typer av materialegenskaper, då jag ansåg att
det inte behövdes. Det är också en fråga om prestanda, då varje textur måste läsas in av
spelmotorn. Det Gibson skriver om böj-och brytbarhet är inte heller något som jag kunde
representera i spelet, eftersom mina objekt inte påverkats av någon kraft utan är helt statiska.

Figur 8

Generatorns specular map
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För att generera en detaljerad normal map som är till för att simulera in- och utbuktningar
från fototexturer har jag använt mig av xNormals tilläggsprogram till Adobe Photoshop CS5
tilläggsprogram. Denna detaljerade normal map kan, som tidigare nämnts, liknas med
Gibsons layout texture och är en viktig del för att simulera de olika materialens ytsträvhet.

5.4 Undersökningsobjekt
För undersökningen valde jag att skapa två små och två stora objekt för att se om skillnaden i
storlek har någon inverkan på upplevelsen. Då objekten blir större tillkommer även mer
detaljer samt mer utmärkande detaljer för tidsepoken vilket är intressant att ta med i
undersökningen. För att underlätta undersökningen valde jag att de små objekten skulle vara
lådor och att de stora objekten skulle vara generatorer. Det viktiga var att de båda objekten
som har samma storlek i stort sett ska ha samma funktion. Valet av objekt baserades på
storlek och att de var tvungna att passa in i de industriella miljöerna i Sanctum. Därför har
jag skapat två mindre lådor samt två stora generatorer. Varje objekt har en korrekt textur
(den textur som kommer från samma tidsepok som objektets form) och en felaktig textur
(den textur som inte kommer från samma tidsepok som formen). Detta för att undersöka om
testpersonerna kan observera en avvikelse från omgivningen om endast texturen eller formen
är avvikande.

5.4.1 Låda 1

Figur 9

Låda 1 med texturvariationer

Låda 1 har formen från Sanctums andra tidsepok, då dess detaljer antingen är avrundande
eller sneda eftersom den är gjord till större delen av det plastliknande materialet som stödjer
den typen av former. Grundformen är dock kubformad med smått avrundade kanter och har
en inbuktande avrundning vid en av de nedre kanterna. Vi kan se att lådan inte har någon typ
av synlig låsmekanism, då man i istället har någon typ av magnetlås. Till vänster i figur 9 kan
vi se lådans korrekta textur från samma tidsepok. Lådan är gjord av det plastliknande
materialet som finns i denna tidsepok, men vissa delar använder sig av metall. De delar som
har plastmaterialet är vita och har orangea och svarta linjer som detalj, som stämmer bra
överens med formen på objektet. Metallen är grå och bryter av den annars mycket vita färgen
på objektet. Texturen är också väldigt ren och innehåller inte några stora tecken på åldring.
Till vänster i figur 9 kan vi se objektets alternativa textur från Sanctums första tidsepok.
Denna textur använder mycket röda färger istället för vita, men mycket färg har skavts bort
med tiden.
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5.4.2 Låda 2

Figur 10 Låda 2 med texturvariationer
Den andra lådan liknar lådor som finns redan idag. Den har kantiga former med metallplåtar
som förstärkning. Det finns nästan inga runda eller sneda former på objektet. Materialet som
lådan är byggd av är mestadels metall, men det finns även delar gjorda av någon sorts tyg
såsom spännbanden som håller fast locket. Vi kan se att formen skiljer sig från Låda 1 mycket
på grund av den kantiga metallen. Denna utveckling skriver Riccini (1998) om när hon
beskriver utvecklingen av symaskinen där materialen möjliggjorde för den största
förändringen i designen. Samma utveckling kan vi se på de två lådorna, där nya innovationer
och material förändrat lösningar och form. Objektet till vänster i figur 10 använder objektets
korrekta textur då den är mycket grå i färgerna samt är till viss del sliten, smutsig och rostig.
Vi kan även se texter och varningsmärken i olika färger på texturen som liknar dagens
industrimärken. Till höger i figur 10 kan vi se texturen från den felaktiga tidsepoken till Låda
2. Denna textur är mycket ljusare och renare, men har kvar de mörka metalldelarna. Vi kan
ännu en gång se de orangea och svarta linjerna som detaljer. På baksidan (syns inte i figur
10) följer orangea och svarta linjer modellens former.

5.4.3 Generator 1

Figur 11 Generator 1 med texturvariationer
Generator 1 har enkla, runda former med linjer som går både längs med cylindern såväl som
tvärsöver. Generatorns motorer och teknik är helt inbyggd i dess kropp vilket gör att det enda
som syns är ett stort skal. Som detaljer på de runda formerna finns olika typer av kantigare
metallplåtar för att bryta av mönstret. Texturen till vänster i figur 11 är den första
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generatorns rätta textur från den andra tidsepoken. Texturen är för det mesta vit, men har
svarta detaljer så som metallplåtarna, linjerna och någon typ av modelltext. Vi kan också se
en större orange linje i mitten av objektet. Till höger i figur 11 finner vi den avvikande
texturen till Generator 1 som är från den första tidsepoken. Den ser ut att vara helt i mörk
och rödfärgad metall, där mycket av den röda färgen har skavts bort. Den stora svarta delen I
mitten av objektet har också rostat för att visa på ålder och slitage.

5.4.4 Generator 2

Figur 12 Generator 2 med texturvariationer
Generator 2 är uppbyggd av ett par större kuber och rektanglar, men har också två stora
cylindrar som blandar in rundare former. Det finns också en hel del sladdar och metallrör
som kopplar ihop olika tekniska delar med varandra. Generatorn har tagit inspiration från
nutida generatorer som också är cylinderformade och har mycket sladdar och rör men bygger
till skillnad från Generator 1 inte in alla delarna i ett skal. Denna utveckling kan åter igen
kopplas till Riccinis beskrivning av symaskinens utveckling. Riccini menar att det var stor
skillnad på formen av symaskinen när motorn var synlig till att den byggdes in i ett skal. När
motorn byggdes in blev symaskinen bulkigare och större. Detta kan man även se i
utvecklingen av generatorerna där Generator 1 är bulkigare och större än Generator 2 som
har fler mindre delar som inte är inbyggda. Texturen till vänster i figur 12 är generatorns
rätta textur som visar på mycket åldring. Generatorns färg var från början svart, grå och röd,
men rostat och blivit mer brun och orange under den långa tidsperioden mellan de åren som
de skapats och spelets nutid. Det har även börjat växa mossa på vissa delar. Färgen på den
röda tunnan är färgreducerad och nästan helt bortskavd. Till vänster i figur 12 är generatorns
avvikande textur. Den är ljus med svarta metalldetaljer samt har orangea linjer som följer
vissa strukturer hos objektet. För att få rätt ljusreflektioner har Generator 2 även fått en
annorlunda specular map.

5.5 Miljö och film
Till undersökningen spelades ett filmklipp in, som utspelar sig i spelet Sanctum. Detta
filmklipp visades för testpersonerna eftersom de inte kunde spela spelet själva. För att på
bästa sätt representera Sanctums miljöer har jag använt mig av en redan existerande karta
från spelet. Kartan heter Bridge och består av ett industriområde från den första tidsepoken
och ett område från den andra tidsepoken. De båda miljöerna är skiljda åt med en stor bro
där Sanctums spelmoment tar vid. För att lägga in objekten som skapats till undersökningen
i en spelvärld, har jag använt mig av spelmotorn som Sanctum använder, Unreal Engine 3.
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Att arbeta i en spelmotor passade mycket bra för denna undersökningen då jag enkelt kunde
skapa ett eget spelläge eftersom Sanctums riktiga spelläge inte kunde användas i
undersökningen. Spelläget som skapades för undersökningen gick ut på att spelaren ska
samla ett antal vita sfärer runt om på kartan, där sfärerna var placerade på platser nära de
objekt som är med i undersökningen. Meningen med att ha med ett spelläge är för att
simulera ett riktigt spel där spelaren har en uppgift.
Varje objekt placerades först ut på två platser per område, en med varje textur. Jag valde
sedan att ta bort de objekt som inte avvek med varken textur eller form på något sätt för att
förminska antalet objekt i undersökningen, eftersom de objekten inte är relevanta. Ett
exempel är Generator 1 med sin rätta textur, som inte finns i miljön från tidsepok 1, då den
inte avviker på något sätt. Varje objekt finns därför på 3 platser, två med avvikande textur
och en med korrekt textur. Objekten placerades olika beroende på hur omgivningen såg ut.
De mindre objekten placerades i klungor tillsammans med redan existerande mindre objekt
eller bredvid större objekt. Detta för att visa på skalan samt för att placeringen skulle se
trovärdig ut och vara representativt för hur objekt placeras ut i Sanctum. De större objekten
klarade sig bättre på egen hand, men objekten placerades alltid förhållandevis nära varandra
för att testpersonerna skulle kunna jämföra de olika objektens texturer och former. Lådor
med samma textur finns utplacerade bredvid varandra, däremot finns ej lådor med olika
texturer nära varandra. Anledningen till att samma objekt med olika texturer inte finns nära
varandra är för att det skulle vara för uppenbart för åskådaren att en av dem är felaktiga.
Samma objekt med samma textur kan dock placeras bredvid varandra flera gånger för att
skapa trovärdighet då andra objekt i Sanctum-världen placerats på detta sett. The Role of
Frequency in Developing Perceptual Sets (1961) av Alampay och Bugelski har jag hela tiden
haft i åtanke vid utplaceringen av objekt och sett till att det alltid funnits fler objekt som
passar in i miljön än som avviker. Om det hade funnits fler objekt som avvek från miljön än
det fanns objekt som passade in, så hade undersökningen kunnat påverkas. För att motverka
detta har jag hela tiden säkerställt att det alltid finns fler objekt med rätt form eller textur, än
objekt med fel form eller textur.

Figur 13 Skärmdump från Sanctum tidsepok 2 miljö
I Figur 13 kan vi se ett exempel på hur ett antal föremål placerades ut i en miljö från
Sanctums andra tidsepok. Jag valde att aldrig placera ut mer än två undersökningsobjekt i
samma område för att de inte skulle påverka varandra för mycket. Om för många objekt med
avvikande form eller textur hade placerats nära varandra så hade det blivit svårt att urskilja
vilka objekt som avviker överhuvudtaget. De två rödmarkerade objekten till höger i bild är
Låda 2 som i detta fall har både avvikande form och textur i jämförelse med sin omgivning,
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med undantag för Generator 2. Generator 2 som befinner sig till höger i figur 13 har
avvikande form men korrekt textur. För utplaceringen av objekten kunde i det här fallet
endast Generator 2 ses som ett måntydligt objekt och påverkas av perceptuella set. I bilden
kan vi se fler element i omgivningen som har rätt form och textur än som har avvikande form
och textur vilket gör att undersökningspersonerna kan få uppfattningen av att Generator 2
passar in. Låda 2 däremot påverkas inte av perceptuella set och borde därför ses som
avvikande i både form och textur.
Spelomgången spelades in med programmet Fraps. Under spelomgången rörde karaktären
sig på ett sådant sätt att det såg ut som en generisk spelomgång för ett spel. För att tittaren
skulle kunna uppfatta vad som hände på skärmen försökte jag minimera snabba ryckningar
eller vändningar. Det var också viktigt att alla objekt visades upp vilket ibland gjorde att
karaktären letade efter de vita sfärerna på fel ställen, detta också för att det inte skulle se ut
som att karaktären visste exakt vart sfärerna befann sig. Anledningen till att karaktären letar
efter sfärerna är för att simulera en riktig spelomgång, där spelaren har ett mål och en
motivering att titta sig omkring efter något, samtidigt som spelaren visar upp
undersökningsobjekten på ett sett som mer liknar en spelsituation än en film. Filmen
spelades in i två omgångar, en för varje område, då det är ett långt avstånd mellan de båda
områdena vilket gjorde att det blev ett klipp i mitten av filmen. Detta borde enligt mig inte ha
någon inverkan på resultatet av undersökningen.
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6 Analys
I undersökningen har en kvantitativ metod använts med hjälp av en digital enkät, vilket
gjorde det viktigt att ställa frågor som ger den data som behövs för att utvärdera
frågeställningen direkt, eftersom det inte finns möjlighet till uppföljningsfrågor. Enkäten
delades upp i två delar, där testpersonerna inte visste vad undersökningen gick ut på i den
första delen. När testpersonerna sett klart på filmklippet var första frågan utformad på
följande vis:


Var det något objekt som avvek från sin omgivning?

Om testpersonen svarat ”Ja” på frågan fick de se på en bild som visade de fyra modellerna
med ett matt, grått testmaterial samt svara på nästa fråga:


Var det någon av dessa objekt som avvek, och i så fall hur avvek dem?
o Område 1
 Objekt 1 (Låda 1)
 Objekt 2 (Låda 2)
 Objekt 3 (Generator 1)
 Objekt 4 (Generator 2)
o

Område 2
 Objekt 1 (Låda 1)
 Objekt 2 (Låda 2)
 Objekt 3 (Generator 1)
 Objekt 4 (Generator 2)

Vid varje objekt hade testpersonerna möjligheten att kryssa i 4 olika alternativ:
o
o
o
o

Med avvikande textur/färg
Med avvikande form
Både avvikande textur/färg och form
Avvek ej

När testpersonerna antingen svarat ”Nej” på den första frågan, eller utfört den första frågan
så började undersökningsdel 2. I denna del fick de först en förklaring av undersökningen
syfte och de uppmanades att se på filmklippet ännu en gång, men nu med möjligheten att
pausa och spola i filmklippet. De fick sedan svara på samma frågor som i del 1 av
undersökningen en gång till. Den enda skillnaden var att bilden de fick se på inkluderade
båda texturvarianterna för varje modell. Totalt returnerades 38 svar till enkäten vilket var
mycket fler än de 25 svaren som ursprungligen var målet. Enkäten skickades ut via e-post till
ett stort antal utbildningar med olika inriktning på Högskolan i Skövde. Det finns ingen
uppföljning av vilka som svarade på enkäten eftersom det inte är relevant för
undersökningen.
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Tabell 1 Testpersonernas svar till om de observerat avvikande objekt
Efter att testpersonerna hade sett filmklippet första gången såg majoriteten inga avvikande
objekt. När testpersonerna fått veta vad undersökningen gick ut på och sett på filmklippet
fler gånger så hade majoriteten av testpersonerna sett objekt som avvek. Totala resultaten för
de som svara ”Ja” på frågorna om det hade sett någon avvikelse i respektive delar finns nedan
i tabell 2. Vi kan se att väldigt få testpersoner märkte någon avvikelse i undersökningsdel 1,
där majoriteten svarade ”avvek ej”. Den klara majoriteten av de som märkte någon avvikelse
svarade att texturen avvek. I undersökningsdel 2 svarade fortfarande majoriteten att
objekten inte avvek, men nu betydligt fler som tyckte att de såg någon avvikelse. En ökning i
antal ”avvikande textur” från 12 i undersökningsdel 1 till 66stycken i undersökningsdel 2,
men endast en testperson mer svarade ”avvikande form” i undersökningsdel 2. Det var också
ökning i ”både avvikande form och textur” i del 2. Det var 8 personer som såg avvikande
objekt i undersökningsdel 1 som inte fanns med i undersökningen, men endast en person såg
avvikande objekt som inte fanns med i undersökningen i undersökningsdel 2. Detta kan dock
bero på att dessa personer i stället svarade ”Nej” på undersökningsdel 2 eftersom de då visste
att objekten de hade sett inte fanns med i undersökningen. 12 testpersoner såg aldrig någon
avvikelse överhuvudtaget.

100
80
60
40
20
0

Textur
Form
Båda
Avvek ej
Del 1

Del 2

Tabell 2 Totala antalet svar om avvikande objekt, båda omgångarna och områdena

6.1 Låda 1
Låda 1 finns i område 1 på endast en plats, där den är menad att ha överensstämmande form
men avvikande textur i jämförelse med sin omgivning. Objektet finns däremot på två platser i
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område 2, där den är menad att avvika med form på båda platserna, men också med textur
på en av dessa platser.

Figur 14 Låda 1 med grått material
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Tabell 3 Enkätsvar för Låda 1
I Tabell 3 kan vi se att ett fåtal testpersoner observerat en avvikelse i textur i både område 1
och 2. Mycket få av testpersonerna observerade avvikning i form. Majoriteten av svaren är att
objektet inte avvikit alls. I resultaten för del 2 kan vi se en stor ökning i antalet personer som
observerat en avvikelse i textur, med nästan lika många i område 1 som i område 2.
Resterande variabler är näst intill oförändrade. Resultaten visar att ett fåtal testpersoner såg
avvikelse i textur första gången de sett filmen, men när de fick se filmklippet en gång till och
visste vad de letade efter, så ökades antalet markant i jämförelse till de andra variablerna. I
båda delarna för område 1 kan vi se att en person har sett en avvikelse i form, vilket inte var
tanken från början. Detta kan bero på att lådan inte har tillräckligt med detaljer eller former i
siluetten för att uppfattas som en modell från tidsepok 2. I område 2 är lådan placerad på två
olika platser i miljön, men det är troligtvis endast lådan med texturversionen från tidsepok
två som testpersonerna uppfattade som avvikande.

6.2 Låda 2
Låda 2 finns i område 1 på två platser, där den är menad att avvika med form på båda
platserna. På en av dessa platser är Låda 2 också menad att avvika med textur. Objektet finns
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däremot bara på en plats i område 2, där den är menad att avvika med textur men ha en
överensstämmande form jämfört med sin omgivning.

Figur 15 Låda 2 med grått material
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Tabell 4 Enkätsvar för Låda 2
I Tabell 4 kan vi se att väldigt få testpersoner observerat någon avvikelse. Endast en person
observerade avvikelse i både textur och form i område 1 och endast två testpersoner
observerade en avvikelse i textur i område 2. Resten av testpersonerna svarade ”avvek ej”.
Många fler testpersoner observerade en avvikelse i undersökningsdel 2. Den största ökningen
kan vi se under ”avvikande textur” där 6 respektive 8 personer svarat att de observerat en
avvikelse i textur i område 1 och 2. Även om objektet var menat att avvika med form på två
platser i område 1 var det ingen testperson som observerade avvikelsen i del 1, och endast 3
testpersoner observerade avvikelsen i del 2. Detta kan ännu en gång bero på att objektet är
litet vilket gör det viktigt att siluetten uttrycker tidsepokens former på ett tydligt sätt för att
uppfattas korrekt. Till skillnad från Låda 1 så uppfattar testpersonerna att Låda 2 avviker i
form i område 1 och inte område 2.

6.3 Generator 1
Generator 1 finns i område 1 på endast en plats, där den är menad att ha överensstämmande
form men avvikande textur i jämförelse med sin omgivning. Objektet finns däremot på två
platser i område 2, där den är menad att avvika med form på båda platserna, men också med
textur på en av dessa platser.
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Figur 16 Generator 1 med grått material
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Tabell 5 Enkätsvar för Generator 1
Väldigt få observerade någon avvikelse under den första undersökningsdelen. Av de som
observerat en avvikelse har majoriteten svarat ”avvikande textur”. I område 2 har ett par
testpersoner även observerat en avvikning i form. I undersökningsdel 2 var det för första
gången fler testpersoner som svarat att de observerat en avvikelse än testpersoner som svarat
”Avvek ej”. Detta är mycket intressant då testpersonerna inte bara observerat avvikande
texturer, men också avvikande form. Detta kan bero på att det är lättare att upptäcka form på
större objekt än små. Det är också värt att notera att tre testpersoner svarat att Generator 1
avviker med form i område 1, vilket inte är meningen då formen av Generator 1 är designad
för att stämma överens med formen av objekt i område 1. Detta kan bero på att generatorn
med den avvikande texturversionen för område 1 gör att testpersonerna även uppfattar
formen som avvikande.

6.4 Generator 2
Generator 2 finns i område 1 på två platser, där den är menad att avvika med form på båda
platserna. På en av dessa platser är Generator 2 också menad att avvika med textur. Objektet
finns däremot bara på en plats i område 2, där den är menad att avvika med textur men ha en
överensstämmande form jämfört med sin omgivning.
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Figur 17 Generator 2 med grått material
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Tabell 6 Undersökningsdel 1 svar för Generator 2
Förhållandevis många testpersoner svarade att Generator 2 avviker i form och textur i
område 1, vilket betyder att lika många testpersoner observerat avvikelse i form som i textur.
Det är dock fortfarande en klar majoritet som svarat att de inte har observerat någon
avvikelse. I del 2 av undersökningen blev resultatet precis som med Generator 1 fler
testpersoner som svarat att de har observerat någon avvikelse än testpersoner som inte
observerat någon avvikelse. Majoriteten av testpersonerna observerade avvikande texturer i
både område 1 och område 2. Ett antal observerade också en avvikelse i form, men inte
många fler än i undersökningsdel 1. Antalet svar om avvikande form är fortfarande mycket
högre än för de båda lådorna vilket är intressant. Detta beror troligtvis på att generatorn är
större än de båda lådorna och innehåller mer utmärkande former för sin tidsepok.

6.5 Kompletteringsundersökning
Ett stort problem med undersökningen var utformningen av del 2 av enkäten. Varje objekt
var utplacerad på två olika platser i ett av områdena, men testpersonerna kunde inte markera
vilken av de två som de tyckte avvek utan bara att någon av dem avvek. Med resultaten kunde
jag endast spekulera kring vilken av de två modellerna som de menade, vilket gör
undersökningen osäker. Därför valde jag att göra en kompletterande undersökning där varje
objekt delades upp i två olika objekt för att skilja på deras texturer. På detta sätt kunde
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testpersonerna välja bland 6 objekt i varje område istället för 3 (Objekten som har rätt form
och rätt textur finns inte med i undersökningen eftersom svaren inte är relevanta). Denna
undersökning vill alltså skilja på de objekt som finns i samma område med olika texturer, till
exempel skilja på testpersonernas observationer om textur och form för Låda 1 i område 2.
Därför kommer inte resultaten om Låda 1 visas för område 1, eftersom den endast finns på en
plats i området. Enkäten var strukturerad på samma sätt som undersökningsdel 2 av den
första undersökningen, med en beskrivande text om vad undersökningen gick ut på samt en
bakgrund om tidsepokerna. Efter det följde samma frågor som i första undersökningen, fast
med 8 objekt att välja mellan istället för de 4 objekten i den första undersökningen. Enkäten
skickades ut till ett stort antal studenter från olika program på Högskolan i Skövde för att få
en bred undersökningsgrupp. 11 personer svarade på enkäten och resultaten finns nedan i
tabell 7 och 8.

Figur 18 Kompletteringsundersökning, bild på samtliga objekt med samtliga
texturversioner
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Tabell 7 Testpersonernas svar om avvikande objekt i område 1
I Tabell 7 kan vi se att Låda 2 observerades som avvikande i textur med sin korrekta
texturversion, vilket är det förväntade resultatet. Vi kan också se att 91 % svarade att Låda 2
med sin alternativa texturversion svarade att objektet inte avvek. Generator 2 med sin
alternativa texturversion observerades som avvikande i form, men inte i textur. Generator 2
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med sin korrekta textur observerades att ha avvikande textur, samt en del svar om avvikande
form.

15
Textur
Form
Båda
Avvek ej

10
5
0
Obj 1

Obj 2

Obj 5

Obj 6

Tabell 8 Testpersonernas svar om avvikande objekt i område 2
Låda 1 med sin originaltextur i område två observerades som avvikande i mestadels textur,
men också ett svar där avvikande form pekades ut. Låda 1 med sin alternativa textur ansågs
som ej avvikande av samtliga testpersoner. Generator 1 med sin originaltextur i område 2 fick
en blandade svar från testpersonerna, där båda avvikande textur och form observerats. Till
Generator 1 med sin alternativa textur svarade 10 av 11 testpersoner ”avvek ej”. Det är också
intressant att för både Låda 1 och Generator 1 har fler testpersoner svarat att de tycker att
formen avviker, om också texturen avvikit. De objekt som hade sin alternativa textur som är
menat att passa in i område 2, varken observerats som avvikande i form eller textur. Detta
kan betyda att när man ser att en textur avviker, så framhävs formen på ett tydligare sätt
vilket gör formen enklare att observera för testpersonen. Resultaten av
kompletteringsundersökningen stärker originalundersökningen då vi nu kan se vilka objekt
som testpersonerna observerat som avvikande i en miljö där samma objekt finns på flera
platser med olika texturer.
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7 Slutsatser
7.1 Resultatsammanfattning
Undersökningsmetoden som använts är kvantitativ och resultatet gäller endast objekten som
använts till undersökningen i spelet Sanctum. Detta för att det kan finnas en stor skillnad i
hur objekt uppfattas av åskådaren beroende på vilken tidsepok som undersöks. Arbetet kan
inte resultera i en generaliserbar teori utan har endast öppnat upp ämnet för vidare
forskning. Undersökningen kan inte uttrycka sig om exakt vad hos modellerna som gett
upphov till avvikelse, vilket inte heller var målet med undersökningen. På grund av denna
oklarhet runt vad det är hos objekten som gör att de avviker har jag reducerat objekten och
miljöerna till ljust och mörkt samt runda former och kantiga former. För att se om människor
observerat avvikelse i form och textur har jag utgått från den data som samlats in från
enkäten. Denna data har sedan satts emot de teorier om perception som använts som grund
till arbetet. Den data som samlats när testpersonerna var omedvetna om undersökningens
syfte visar att det till stor del är möjligt att blanda objekt från olika tidsepoker oavsett om
texturen modifierats eller ej eftersom majoriteten av testpersonerna svarat att objekten inte
avvikit. Detta kan bero på att testpersonerna endast fick se miljöerna under en väldigt kort
tid och denna data är därför nödvändigtvis inte representativ för en spelare som spelar
Sanctum under en längre tid. Detta är något som undersökningsdel 2 hanterar på ett bättre
sätt, då testpersonerna fick se filmen flera gånger och därför under en längre tidsperiod.
Problemet med att testpersonerna får titta på materialet under en kort tid kommer alltid att
vara en felkälla i undersökningen. Data från undersökningsdel 2 visar att det är svårare att
observera ett objekts form om objektet är litet, men att storleken inte till lika stor
utsträckning påverkar observationen av ett objekts textur. Data från den kompletterande
undersökningen visade på en tendens att formen observeras annorlunda beroende på
texturen, främst gäller detta objekt med ljusa texturer i en mörk miljö.
Det finns många felkällor som kan ha påverkat undersökningens data. Några testpersoner
kontaktade mig och menade att de fokuserade för mycket på de vita sfärerna och tyckte att de
avvek från miljön. Detta kunde ha motverkats genom att låta den tänkta spelaren i
filmklippet leta efter föremål som inte avviker från miljön, eller ta bort spelmomentet i
filmklippet. Detta bör endast ha påverkat den första undersökningsdelen eftersom de får reda
på att de vita sfärerna inte är en del av undersökningen och de får se bilder på de objekt som
faktiskt finns att välja bland. En annan felkälla kan vara att filmen har en förhållandevis låg
upplösning och inte representerar den kvalitet som är tillgänglig om testpersonerna skulle
spelat spelet själva. Placeringen av objekten tog inte hänsyn till om objektet stod i skugga
eller ej, vilket kan ha haft stor påverkan på uppfattningen av objektet då de inte fått lika
mycket ljus som objekt som inte står i en skugga. Detta hade enkelt kunnat lösas genom att
säkerhetsställa att samtliga objekt inte står i skugga.
Den första frågan som undersökningen försökte svara på var: Är det möjligt att blanda objekt
från olika tidsepoker i spelet Sanctum utan att avvikelsen observeras? Jag har dragit
slutsatsen att det inte är möjligt att blanda objekt i Sanctum utan att texturen modifierats då
avvikelsen i både textur och form har stor chans att observeras av spelaren. Att första
undersökningen visar att majoriteten inte ser någon avvikelse tror jag till största delen beror
på att de endast ser objekten under en kort tid och vet inte riktigt vad de letar efter vilket gör
att de har svårt att komma ihåg i efterhand vilka objekt de såg som avvikande. De få som
däremot såg en avvikelse är troligtvis de objekten som antingen hade avvikande textur eller
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både avvikande textur och form. Detta stärks av den kompletterande undersökningen som
visar att objekt som endast avviker i form har en mindre chans att observeras som avvikande.
Jag har till största delen baserat min slutsats på den andra undersökningsdelen samt den
kompletterande undersökningen då testpersonerna får mer tid att analysera vad de ser på
skärmen. Man kan dock se detta som en onaturlig situation för en spelare att noggrant
granska sin omgivning, men ger samtidigt mer kritiska svar.
Den andra frågan som är kopplat till undersökningens mål är: Sker någon förändring om
texturen modifierats? Min slutsats är att det med modifierad textur är möjligt att blanda
objekt från olika tidsepoker utan att spelaren observerar avvikelsen men med viss reservation
för stora ljusa objekt i en ljus miljö där formen är avvikande. För små objekt med modifierad
textur är det mycket väl möjligt att blanda objekt från olika tidsepoker, då varken siluettens
eller formens avvikelse är lika lätt att observera. När det kommer till större objekt blir det
mer komplicerat. För de objekt som från början har en textur från tidsepok 2, men placeras i
en miljö från tidsepok 1 med en alternativ textur från tidsepok 1, så observeras fortfarande
formen som avvikande vilket gör att svaret på frågan blir ”nej”. Däremot är svaret på frågan
”ja” i de fall där ett stort objekt med en textur från tidsepok 1 placeras i en tidsepok 2 miljö
med en alternativ textur från tidsepok 2. För att tydliggöra svaret om det är möjligt att blanda
objekt från olika tidsepoker i spelet Sanctum om texturen modifierats, så är svaret ”ja” för
stora objekt från tidsepok 1 men ”nej” för stora objekt från tidsepok 2. Detta visar på att det
är till större delen texturens förändring som obeserveras av åskådaren. Jag menar att det är
svårare att uppfatta ett objekts form om man inte lagt märkte till objektets siluett, eftersom
synen måste sortera och uppfatta objekt med hjälp av kant-information som Berefelt (1976,
s.12) skriver om. Berefelt menar att ögat har en känslighet för siluetter, men för att en siluett
ska uppstå krävs en kontrast i färg mellan objektet och dess bakgrund. Det är därför lätt för
synen att urskilja mörka objekt i en ljus miljö, eller tvärtom. Med den data som samlats in
har jag inte möjligheten att urskilja vad i texturen eller formen som avvikit, men med hjälp av
Berefelts teorier om siluetter och ögats perception kan jag åtminstone reducera texturernas
utseende till mörka eller ljusa eftersom de då skapar kontraster och siluetter. Att
testpersonernas svar, om än mycket vagt, tyder på att det är enklare att uppfatta ljusa objekt i
en mörk miljö kan möjligtvis knytas till det Berefelt skriver om att perception styrs av våra
tidigare erfarenheter, där vitt är något som bör uppmärksammas och svart är en bakgrund
eller ett ”svart hål”. Jag tror att det i datorgrafik är lättare att se objekt med ljus textur
eftersom objektets former kastar skuggor på andra delar av samma objekt vilket skapar
siluetter inom objektet som lättare kan uppfattas. När objekt har mörka texturer kommer
inte skuggorna att synas lika väl, eftersom objektet redan är mörkt. Att objektets storlek
påverkar observationen av formen men inte till lika hög grad texturen, kan bero på att vi
observerat objektets siluett med hjälp av dess kontrast i textur utan att lägga märke till
objektets form eller ytas detaljer. På större objekt är siluetten tydligare och mer utmärkande
för objektets form, och inte bara beroende av texturens kontraster mot bakgrunden för att
observeras som avvikande. Jag tror även att perceptuella sets i kombination med Berefelts
teorier om att vi ser det vi vill se eller har sett förut, har spelat en stor roll i de fall där
testpersoner svarat att ett objekt inte avviker.

7.2 Diskussion
Det som jag grundade tanken till denna undersökningen på var hur man i många spel
återanvänt objekt från tidigare spel, oftast inom samma tidsepok. Detta är en mycket
tidsbesparande del i utvecklingen av spel, att antingen återanvända objekt helt, eller endast
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modifiera texturen. Jag ville därför svara på frågan om samma sak skulle fungera mellan eller
inom spel som har olika tidsepoker. Jag anser att jag har kommit en bit på vägen till att svara
på denna fråga då jag undersökt ett specifikt spel. Förhoppningsvis kan vidare forskning, som
jag kommer att ta upp senare, att visa mer generella teorier som kan appliceras på alla spel,
och därmed göra att man kan spara mycket tid i utvecklingen av spel. Men det är inte bara
tidsbesparingar som kan göras med hjälp av denna typen av undersökningar, eftersom de
också tar reda på hur vi observerar miljöer i spel och troligen även i verkligheten. Vi kan till
exempel tillämpa de teorier som har tagits upp i denna undersökning på vårt dagliga liv när
vi ska designa ett vardagsrum. Även om detta är en helt annan typ av miljö är perceptionslära
mycket relevant, som till exempel Berefelt skriver om. Även de teorier om perceptuella sets
som Bugelski och Alampay skriver om skulle till viss del kunna appliceras utanför bilder eller
virtuella världar och användas för att till exempel designa olika typer av rum i hemmet. Ett
sådan exempel skulle kunna vara om man designade ett rum som har tre svarta stolar med
kantiga former som är placerade bredvid en stol med mjuka former som också är svart, som
enligt denna undersökning inte skulle ge upphov till att man observerar en avvikelse.
Det är mycket troligt att perception i olika kulturer och subkulturer fungerar på olika sätt,
eftersom perception enligt Berefelt handlar om tolkning. Människor från olika kulturer eller
geografiska platser bör därför tolka sin omgivning på olika sätt, och därav också tolka
grafiska objekt i ett spel på olika sätt. Denna typ av problematik kan mycket väl ha funnits i
min undersökning eftersom testpersonerna i undersökningen kan ha haft olika kulturella
bakgrunder. Till exempel tror jag att datorspelande testpersoner kommer att tolka innehållet
i undersökningen annorlunda från en testperson som inte är van vid att spela datorspel.
Detta kan i så fall också kunna gälla för de olika typer av miljöer som testpersonerna lever i.
Spel är en del av vårt samhälle och vår kultur och spelet Sanctum bidrar till detta. Spelet är
det första spelet av sin specifika sort vilket öppnar upp marknaden och kulturen för en ny
sorts spel. Det är intressant att spelet har en positiv syn på framtiden i kontrast till
dystopiska spel. Detta kan vi se på de nya objekten i Sanctum där man kan se att det har lagts
kraft på design. Speciellt kan vi se det på den mycket ljusa färgen på all arkitektur och de
industriella objekten. I denna framtidvision kan vi också se att teknologin har gett upphov till
nya energitillgångar, bättre levnadsstandarder samt kolonisering av andra planeter, vilket
kan inspirera spelare om en ljus framtid.
För spelutvecklare kan denna undersökningen hjälpa till att snabba upp arbetsprocesser med
hjälp av att återanvända objekt. Men är det okej mot konsumenterna att betala för samma
modeller som de redan har köpt i ett tidigare spel? Detta arbetssätt finns redan inom andra
branscher och är ett sätt för utvecklare att skapa nya produkter med hjälp från de gamla
produkterna för att spara på resurser. Om spelskapare återanvänder modeller istället för att
skapa nya kan det leda till en grafisk fattigdom, där spel blir mindre och mindre unika och
komsumenten ser liknande grafik i många olika spel.

7.3 Framtida arbete
Denna undersökning har endast öppnat upp ämnet för vidare forskning, vilket betyder att det
finns många delar som ännu inte är berörda eller endast ytligt berörda. Undersökningen
kunde till exempel endast beröra de objekten som jag undersökt i spelet Sanctum, vilket gör
att undersökningen inte kan uttrycka sig om spel i andra tidsepoker, genrer, stilar etc. Därför
skulle en bredare undersökning kunna göras som behandlar ett större antal typer av spel.
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Hur hade testpersoner uppfattat en miljö där man placerat objekt från en historisk tidsepok i
en miljö från vår nutid?
I denna undersökning har jag endast svarat på frågan om texturen eller formen avviker från
sin miljö vilket är en väldigt grundlig fråga. Om man vill gå in djupare i frågan skulle man
kunna undersöka den grafiska stilens påverkan eller vad till exempel slitage har för påverkan
på hur objekten observerats. Vad mer specifikt i texturen eller formen var det som gjorde att
objekten avvek? Denna fråga kan tyvärr inte min undersökning uttala sig om, men är ett
tänkbart ämne att forska vidare inom.
Något som togs upp i diskussionsdelen var olika kulturers påverkan på människors
perception och i det här fallet, perception av datorspel. Detta är ett ämne som jag inte
berörde alls i min undersökning, men som är en intressant fråga att undersöka som kan ha
stor betydelse för till exempel hur spelutvecklare utvecklar spel för olika kulturer eller
målgrupper. Detta skulle innebära en stor undersökning där man tar hänsyn till många olika
kulturer och deras kulturs påverkan på deras perception och hur de observerar ett datorspel.
Undersökningen skulle först kunna ske utanför en datorspelsmiljö, för att först se hur olika
kulturer påverkar människans perception. Jag har inte heller undersökt påverkan av
perceptuella sets i min undersökning. Bugelski och Alampay gjorde sin undersökning med
stillbilder, men denna undersökning skulle kunna utvecklas för att undersöka perceptuella
sets i datorspel eller i verkligheten. Undersökningen gjorde en antydning på att ljusa former
på en mörk bakgrund i större utsträckning observerades som avvikande än mörka former på
en ljus bakgrund. Detta är något som jag skulle kunna tänka mig att undersöka närmare,
eftersom det skulle kunna appliceras på vardagliga designval så väl som i datorspel eller
andra typer av media.
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