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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker hur applikationen av vetenskapliga teorier inom visuell 

perception, gestaltpsykologi och färglära kan påverka uppkomsten av oönskade 

mönster i sömlösa texturer och om detta kan ge en grafiker en bättre förståelse för hur 

man kan undvika dessa oönskade mönster i sömlösa texturer. 

För att undersöka detta så skapades tre texturer med tre varianter vardera. I 

texturvarianterna applicerades de tidigare nämnda teorierna för att motverka 

respektive framhäva uppkomsten av oönskade mönster. 

Nio kvalitativa intervjuer genomfördes där informanterna fick se samtliga texturer och 

deras texturvarianter och sedan svara på frågor. Svaren analyserades och jämfördes 

med de tidigare nämnda teorierna. Samtliga informanter påverkades av applikationen 

av de vetenskapliga teorierna, men de uppfattade upprepningen på olika sätt beroende 

på hur ofta de spelade datorspel. 

Anledningen till att informanterna uppfattade upprepningen i texturerna olika är 

något som skulle vara intressant att undersöka i framtiden. 

Nyckelord: Visuell perception, Gestaltpsykologi, Färglära, Sömlösa texturer, 

Mönster. 
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1 Introduktion 

Datorgrafik för spel blir mer och mer avancerad i takt med att våra datorer blir mer 

kraftfulla. Det finns olika metoder för att hantera datorns prestanda bättre. En av dessa är 

att använda sig av ”tiling textures” eller på svenska: sömlösa texturer. En sömlös textur kan 

sättas sida vid sida över en stor yta utan att några uppenbara skarvar uppstår mellan 

upprepningarna av texturerna.  

Ett problem med sömlösa texturer är dock att det kan uppstå mönster när texturerna 

betraktas från ett större avstånd. Erfarna grafiker har genom arbetslivserfarenhet lärt sig att 

undvika uppkomsten av dessa mönster. Guider som kan hittas på internet förklarar 

lösningen på problemet genom att undvika visuella element som skiljer sig för mycket ifrån 

den övriga kompositionen. Detta arbete undersöker om det går att koppla teorier inom 

visuell perception, gestaltpsykologi och färglära till uppkomsten av oönskade mönster och 

om vi på så sätt kan få en mer vetenskaplig syn på problemet. 

För att undersöka detta skapades och undersöktes tre texturer med tre olika variationer där 

de tidigare nämnda teorierna har applicerats i olika grad. Variationerna består av en variant 

där de utvalda teorierna har applicerats för att motverka uppkomsten av oönskade mönster, 

en variant där samma teorier har applicerats för att öka uppkomsten av oönskade mönster 

samt en grundtextur som är opåverkad av de utvalda teorierna. De tre texturer som 

undersöktes var en stenväggstextur, en trägolvstextur samt en tegeltakstextur. Valet av 

texturer baserades på variationen i form hos de objekt som utgör de olika texturerna. 

Dessa texturer visades för nio informanter under kvalitativa intervjuer. Efter intervjuerna 

analyserades den insamlade informationen för att se om det fanns några likheter i hur 

informanterna uppfattade texturerna. 

Slutligen sammanställdes svaren som informanterna gav under intervjuerna. För att försöka 

svara på problemställningen analyserades och jämfördes svaren för att se om de 

vetenskapliga teorier som applicerats påverkade uppkomsten av oönskade mönster. Svaren 

tolkades även i relation till hur ofta informanterna angett att de spelar datorspel. 
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2 Bakgrund 

Datorspel är ett medium som är under konstant utveckling och de blir mer och mer 

avancerade för varje år som går. I takt med att tekniken utvecklas och prestandan på 

hemdatorer stiger, så ökar även möjligheten att använda mer och mer avancerad datorgrafik 

(Akenine-Möller, Haines & Hoffman, 2008). Dock finns det fortfarande begränsningar för 

hur mycket grafik en dator kan spela upp i realtid. Beroende på vilken plattform (t.ex. PC, 

TV-spelskonsol eller mobiltelefon) grafiken ska spelas upp på, så tillkommer vissa 

restriktioner i och med att dessa plattformar har olika prestanda. För att uppnå ett så visuellt 

tilltalande resultat så möjligt, så finns det olika metoder för att spara in på datorns resurser i 

delar av grafiken (Akenine-Möller m.fl., 2008). Detta gör man för att sedan kunna använda 

grafikresurserna på ställen som lyfter det visuella intrycket. En metod för att spara på 

datorns resurser är att använda sig av sömlösa texturer, så kallade ”tiling textures”. Med 

sömlös textur menas en i formen kvadratisk textur där kanterna ser likadana ut och som 

skapas för att kunna multipliceras horisontellt och vertikalt, för att kunna bilda en större 

enhetlig yta utan synliga skarvar mellan varje upprepning av texturen. Vanliga 

användningsområden för dessa texturer är objekt med stora ytor av ett och samma material, 

t.ex. väggar (interiör och exteriör) och golv eller mark. Istället för att använda sig av en stor 

textur så upprepar man en mindre och sömlös textur flera gånger. Detta är mer effektivt för 

datorn. 

Ett problem med sömlösa texturer är dock att det lätt uppstår mönster när man ser texturen 

upprepad sida vid sida. Ett exempel på detta visas i Figur 1. Till vänster ser vi en sömlös 

textur som föreställer mörkt gräs. Till höger ser vi samma textur på större avstånd och här 

ser vi att ett mönster har uppstått. En duktig grafiker kan undvika att mönster uppstår då 

han/hon genom erfarenhet har lärt sig hur man undviker dem. Guider som hittas på internet 

uppmanar läsaren att undvika visuella element som skiljer sig mycket från den övriga 

kompositionen (Devise Function, 2010). Ett generellt tips som ofta används är ”gör 

ingenting som sticker ut för mycket”. 

 

Figur 1 Två skärmdumpar från spelet World of Warcraft (World of Warcraft, 
2004). Den vänstra bilden visar en marktextur i närbild och den högra bilden visar 

samma textur från ett större avstånd. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om teorier inom främst visuell perception, 

gestaltpsykologi och färglära kan ge grafiker en teoretisk förståelse för uppkomsten av 
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mönster i texturer, samt om man via dessa teorier kan arbeta sig runt förekomsten av 

oönskade upprepade mönster i texturer. Som tidigare nämnts så uppmanar guider på 

internet läsare att undvika visuella element som ”sticker ut”. Men vad är det egentligen som 

”sticker ut”? Avsikten med detta arbete är att undersöka vad som gör att dessa visuella 

element anses ”sticka ut” för åskådaren. 

För att undersöka hur teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära förhåller 

sig till uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer undersöktes tre sömlösa 

texturer. Texturerna föreställde material som ofta förekommer på väggar, golv eller mark. 

Dessa texturer har tre varianter: en grundtextur, en textur där teorier angående visuell 

perception, gestaltpsykologi och färglära har applicerats i ett försök att motverka 

uppkomsten av mönster samt en textur där samma teorier har använts för att försöka 

framhäva mönster. En kvalitativ undersökning genomfördes sedan för att se vilken påverkan 

tillämpningarna av gestaltlagarna har haft på uppkomsten av mönster i texturerna. 

Forskning kring perception undersöker hur vi uppfattar världen omkring oss (Goldstein, 

1989). Inom visuell perception diskuteras även gestaltpsykologi. Gestaltpsykologins syn på 

perception är att vi sammanställer allt vi ser till mer stabila och enhetliga former istället för 

att se dem som separata objekt. För att beskriva hur detta sker, så har man inom 

gestaltpsykologin en uppsättning lagar som beskriver vad det är som gör att vi 

sammanställer det vi ser i enhetliga former (Sternberg, 2009). Färgseende är också relevant 

att nämna när man talar om hur vi upplever världen omkring oss. Hur vi uppfattar en färg 

kan bero på i vilket sammanhang vi ser färgen och hur färgerna i dess närhet ser ut (Nilson, 

1999). För att kunna undersöka hur teorier inom ovanstående ämnen förhåller sig till 

uppkomsten av oönskade upprepande mönster i texturer behöver vi en förståelse för hur vår 

hjärna hanterar de visuella intryck vi får av att beskåda dessa texturer. 

2.1 Visuell perception 

I vår vardag utsätts vi för visuella intryck av olika slag. Våra ögon hämtar konstant 

information om hur vår omgivning ser ut. Vi ser en mängd färger och former i olika 

förhållanden till varandra. Vår hjärna använder sedan denna information för att bilda en 

uppfattning om vad vi faktiskt ser. Denna process, där hjärnan bearbetar informationen den 

får av våra ögon till något vi kan uppfatta och förstå kallas för visuell perception (Sternberg, 

2009).  

Hur gör hjärnan för att omvandla alla de intryck vi får till någonting vi kan begripa? Det 

finns många teorier om hur detta går till och många av dessa teorier beskriver endast delar 

av vår perception (Goldstein, 1989). Vissa forskare menar att vi använder minnen och 

tidigare erfarenheter av det vi betraktar för att avgöra vad det är vi ser. De anser att vi med 

hjälp av tidigare erfarenhet av att betrakta ett objekt i olika situationer kan avgöra vad det är 

vi faktiskt tittar på och hur det ser ut (Goldstein, 1989). 

En som motsatte sig teorin om att vi använder minnen och tidigare erfarenheter av ett objekt 

för att bedöma vad objektet är och dess storlek var James J. Gibson. Enligt Gibson finns det 

tillräckligt med information i ljuset på texturen och ytan av ett objekt för att avgöra vad vi 

kan använda objektet till, något han kallar för ”affordance” (Goldstein, 1981). Gibson menar 

även att det finns tillräckligt med information i den miljö vi befinner oss i för att avgöra 

storleken och avståndet på/till ett objekt. Han motsätter sig också hur man har utfört 

tidigare studier inom visuell perception i laboratorium. Istället menar han att eftersom vi 
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oftast rör på oss i en naturlig miljö så är det också på detta sätt man bör undersöka 

perception (Goldstein, 1989). Gibson (1986) skriver i ”The Ecological Approach to Visual 

Perception” att det finns en stor skillnad mellan den fysiska världen och den värld, eller 

miljö, som vi människor upplever. Det Gibson menar med den ”fysiska världen” är världen 

som den faktiskt är uppbyggd, ända ner till atomnivå medan miljön är vad vi ser och 

upplever. När vi tittar ut över ett landskap så kan vi bland annat se berg, kullar, träd, växter, 

vatten och djur. Detta är miljön vi ser och upplever. Om vi tittar på landskapet med hjälp av 

Gibsons beskrivning av den fysiska världen så är detta något betydligt mer komplicerat. Den 

”fysiska” beskrivningen av landskapet innefattar en nedbrytning av varje objekt vi ser till 

atomnivå. Skalan på den fysiska världen och den miljö vi upplever varierar därför stort. 

Gibson (1986) skriver även att i miljön vi upplever, så är mindre objekt innästlade i större 

objekt, något som han kallar för ”nesting”. Han menar att objekt är komponenter av större 

objekt. Exempelvis så innehåller berg dalar, dalar innehåller träd, träd innehåller grenar och 

grenar innehåller löv. Vi upplever mindre objekt som delar av en större helhet (Gibson, 

1986). Hur varje objekt i den fysiska världen är uppbyggt är inte relevant inom ramen för 

detta arbete, men vad som är relevant är iakttagelsen att vad vi ser och vad som faktiskt 

existerar inte alltid är samma sak.  

Gibsons beskrivning av skillnaden mellan den ”fysiska världen” och den miljö vi lever i 

beskriver hjärnans förmåga att sätta det våra ögon ser i en kontext som vi förstår. Detta kan 

dock ge upphov till vissa misstolkningar. Ett exempel på detta är formerna i bilden nedan i 

Figur 2.   

 

Figur 2 Privat bild (2013). De geometriska formerna lurar ögat att se en 
kvadrat i mitten av de båda bilderna. 

Vid första anblick kan man tycka att det finns en svart kvadrat i mitten av den vänstra bilden 

och även att det finns en annan vit kvadrat i den högra bilden. Kvadraterna kan även tyckas 

ha en mörkare, alternativt ljusare färg än vad bakgrunden har. Illusioner likt denna kan 

uppnås om vi missleder systemen för hur vi uppfattar det vi ser (Sternberg, 2009). Den 

inbillade kvadraten har exakt samma färg som bakgrunden. Formerna är utskurna på ett sätt 

som lurar ögat att tro att det ligger en kvadrat i mitten. Ett annat exempel på detta fenomen 

ser vi i Figur 3.  
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Figur 3 Privat bild (2013). De omgivande cirklarna påverkar hur vi uppfattar 
storleken på cirkeln i mitten. 

Cirkeln i mitten på den vänstra bilden verkar vara mindre än cirkeln i mitten på den högra 

bilden. Detta beror på att mittencirkeln är mindre respektive större än cirklarna som omger 

den och detta förhållande lurar oss att uppfatta cirklarna som olika stora, något som inte 

stämmer. 

För att förstå varför illusionerna i Figur 2 och Figur 3 uppstår så krävs en förståelse för hur 

visuell perception fungerar. Det är ovanligt att de objekt våra ögon ser har exakt samma 

egenskaper som andra objekt av samma typ. Ett träd kan se ut på ett oändligt antal sätt 

precis som en geometrisk figur så som en triangel kan variera enormt i utseende och form. 

För att hantera denna stora mängd variationer i informationen vår hjärna får av våra ögon så 

har vi ett antal system för hur vi analyserar informationen (Sternberg, 2009). 

2.1.1 Perceptuell konstans och djupperception 

Perceptuell konstans är ett begrepp som används för att beskriva fenomenet av att 

perceptionen av ett objekts storlek och form inte förändras oavsett hur betraktaren förflyttar 

sig i relation till objektet (Sternberg, 2009). För att korrekt kunna bedöma storleken på ett 

objekt så använder hjärnan information i omgivningen som referens för att bedöma 

avståndet till objektet och därigenom kunna avgöra hur stort det är (Goldstein, 1989). 

Avsaknaden av eller missledande information i omgivningen kan påverka hur vi uppfattar 

vad vi ser, något som Figur 3 är ett exempel på (Goldstein, 1989). 

2.1.2 Gestaltpsykologi 

Inom visuell perception diskuterar man även gestaltpsykologi. Gestaltpsykologin grundades 

i början av 1900-talet och handlar om att helheten av det vi ser och upplever inte är samma 

sak som summan av alla de delar som bygger upp denna helhet (Goldstein, 1989). Enligt 

gestaltpsykologin sammanställer vår hjärna det vi ser i grupper som är så enhetliga som 

möjligt. Istället för att vi ser ett kaos av olika oorganiserade visuella element så ser vi stabila 

grupper med liknande element (Sternberg, 2009). För att beskriva hur detta sker finns det 

ett antal gestaltlagar. Dessa gestaltlagar innefattar figur-grundperception, närhetslagen, 

likhetslagen, den gemensamma riktningens lag, slutenhetslagen samt symmetrilagen 

(Sternberg, 2009).  
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Figur-grundperception innebär att vissa objekt vi ser verkar mer framträdande, medan 

andra objekt bygger upp en bakgrund. Närhetslagen säger att vi grupperar visuella element 

som ligger i närheten av varandra. Likhetslagen säger att vi grupperar visuella element som 

liknar varandra. Den gemensamma riktningens lag innebär att vi ofta grupperar visuella 

element som har en liknande eller kontinuerlig riktning. Slutenhetslagen säger att vi ofta 

avslutar och sluter former som inte är slutna. Symmetrilagen säger att vi uppfattar objekt 

som är symmetriska och verkar speglas över de båda objektens gemensamma mittpunkt. Om 

vi tittar på ett schackbräde med hjälp av gestaltlagarna så skulle vi skilja på pjäserna och 

brädet med hjälp av figur-grundperception. Med hjälp av närhetslagen skulle vi gruppera 

pjäserna som står i närhet till varandra, t.ex. när pjäserna är uppställda på varsin sida av 

planen. Likhetslagen skulle göra att vi skiljer på de vita och svarta pjäserna genom att 

gruppera dem efter färg. Med hjälp av den gemensamma riktningens lag grupperar vi 

schackbrädets rutor horisontellt och vertikalt. Slutenhetslagen gör att vi uppfattar alla rutor 

på schackbrädet som kvadrater trots att vissa av dem är skymda av pjäser. Symmetrilagen 

gör att vi uppfattar ett mellanrum mellan pjäserna som är symmetriskt uppställda på varsin 

sida av planen (Sternberg, 2009). 

2.2 Färglära 

För att se färger så behöver vi ljus. Vitt ljus innehåller alla färger, något som man kan påvisa 

genom att använda sig av en trekantig glasstav kallad för prisma. När ljus träffar en yta av ett 

objekt så återkastas en viss del av ljuset medan andra delar av ljuset absorberas. Beroende på 

vilken del av ljuset som kastas tillbaka så upplever vi objektets färg olika (Nilson, 1999). Som 

tidigare nämnts så innehåller vitt ljus alla färger, men vi behöver bara ljus med tre olika 

färger för att blanda ihop dem till vitt ljus (Nilson, 1999). Att blanda rött, grönt och blått ljus 

för att återskapa vitt ljus kallas för additiv färgblandning, men det är inte det enda sättet att 

blanda färg. I en additiv färgblandning så ökar ljuset ju mer färg som läggs till, vilket 

slutligen resulterar i vit färg. I motsats till detta så finns subtraktiv färgblandning. I en 

subtraktiv färgblandning avtar ljuset ju mer färg som läggs till vilket, till slut resulterar i 

svart färg (Nilson, 1999). I både additiv och subtraktiv färgblandning så blandar man tre 

olika färger för att i slutändan uppnå en vit eller svart färg. Trots detta så uppfattar vi fyra 

stycken så kallade elementarfärger. Nationalencyklopedin (Färgperception i nätversion, 

2013-02-14) definierar elementarfärgerna som rött, gult, blått och grönt och i kombination 

med vitt och svart kan vi med hjälp av dessa blanda alla färger vi kan uppfatta. 

När man talar om färg så skiljer man ofta på kromatiska och akromatiska färger. Kromatiska 

färger är färger som röd och grön som har en färgton. Akromatiska färger är svart, grått och 

vitt som saknar vad man kallar för färgtoner (Goldstein, 1989). Vi kan uppfatta miljontals 

olika färger. Exempelvis kan en röd färg finnas i många olika nyanser och ha många olika 

färgmättnadslägen. Detta är dock för många färger och färgkombinationer för oss att hantera 

på ett bra sätt. Istället kan vi utgå ifrån elementarfärgerna och med hjälp av dessa skapa alla 

färger och färgkombinationer vi vill (Goldstein, 1989).  

Likt hur omgivningen kan påverka vår uppfattning av det vi ser (se Figur 3) så kan 

omgivningen även påverka hur vi uppfattar en viss färg. Ett exempel på detta ser vi i Figur 4. 

Den mörka bakgrunden i den vänstra bilden gör att vi uppfattar rektangeln i dess mitt som 

något ljusare än rektangeln i den högra bilden som istället uppfattas som något mörkare när 

bakgrunden istället är ljusare (Nilson, 1999). 
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Figur 4 Privat bild (2013). Illustrationen visar ett exempel på simultankontrast.  

Detta fenomen att färger påverkar varandra i varandras närhet kallas för simultankontrast 

och är inte begränsat till svart och vit utan påverkar även hur vi uppfattar färger i 

förhållande till varandra (Nilson, 1999). Ett exempel på detta är om vi tar den vänstra bilden 

i Figur 5 och byter ut den vita färgen i mitten mot blå. Resultatet skulle bli att den blå färgen 

får en nyans av den omgivande röda färgens opponentfärg, grön (Nilson, 1999). Om man vill 

undvika uppkomsten av denna simultankontrast så kan man blanda i lite av den omgivande 

färgen i den omgivna färgen, detta motverkar att nyanser av opponentfärgen uppstår 

(Nilson, 1999). Ett annat fenomen som vi kan se i Figur 5 är efterbild. Om vi fokuserar vår 

blick på den svarta punkten i mitten av Figur 5 i cirka 60 sekunder och sedan flyttar blicken 

till en vit yta så kommer vi fortfarande se bilden, dock något förändrad i jämförelse med 

originalet. Ytan som var röd i originalbilden har nu blivit grön och den tidigare gröna ytan 

har blivit röd, utöver detta så har de vita ytorna blivit röda respektive gröna i kontrast till 

den omgivande färgen. 

 

 

Figur 5 Privat bild (2013). Illustrationen visar ett exempel på fenomenet med 
efterbild. 

Detta fenomen uppstår inte bara om man parar ihop rött och grönt, kombinationen blått och 

gult ger ett liknande resultat. Det kan även vara svårt att försöka visualisera de båda 

färgkombinationerna. Hur ser en rödaktigt grön eller en grönaktigt röd, en gulaktigt blå eller 
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en blåaktigt gul färg ut? Den tyska fysiologen Ewald Hering (1834-1918) menade att detta 

tyder på ett samband mellan färgerkombinationerna röd-grön och gul-blå. Han utvecklade 

en teori kallad opponentfärgteorin som utgår ifrån ovanstående fenomen (Goldstein, 1989). 

Något som stödjer Herings teori om att färgkombinationerna röd-grön och gul-blå är 

sammankopplade är det faktum att folk som lider av milda former av färgblindhet och inte 

kan se röda färger inte heller kan se gröna färger. Folk som inte kan se gula färger kan inte 

heller se blå färger (Goldstein, 1989).  

Det finns olika typer av färgblindhet. De vanligaste typerna av färgblindhet innebär att man 

har svårt att se skillnad på opponentfärgerna, antingen mellan röd och grön eller mellan gul 

och blå. Det finns personer som är helt färgblinda och inte uppfattar några färger alls, men 

det är mycket ovanligt (Sternberg, 2009). Den vanligaste formen av färgblindhet är att ha 

svårt att se skillnad mellan röd och grön, hur svårt personerna har med att skilja på röd och 

grön kan dock variera (Johansson, Lundberg & Ryberg, 2008). Färgblindhet är mycket 

vanligare hos män än vad det är hos kvinnor (Johansson m.fl., 2008). 

2.3 Källornas relevans i arbetet 

De vetenskapliga teorier som användes i arbetet för att påverka uppkomsten av oönskade 

mönster i sömlösa texturer var simultankontrast, opponentfärgteorin samt gestaltlagarna. 

Teorin om simultankontrast applicerades genom att påverka ljusskillnaderna i samtliga 

texturer. Beroende på hur mörka och ljusa objekt i texturerna ligger i förhållande till 

varandra så skulle kontrasten kunna påverkas vilket i sin tur skulle kunna framhäva eller 

motverka uppkomsten av mönster. Exempelvis så skulle ett objekt enligt teorin upplevas 

som ljusare om det var omgivet av mörka objekt, något som skulle kunna öka kontrasten i 

ljuset och på så sätt framhäva ett mönster. 

Opponentfärgteorin applicerades genom att lägga in svaga nyanser av färger i texturerna. 

Opponentfärger så som röd och grön går, som tidigare nämnt, inte att blanda utan att få en 

annan färg (Nilson, 1999). Detta skulle kunna leda till en större kontrast mellan färgerna och 

på så sätt framhäva ett tydligare mönster.  

Gestaltlagarna applicerades genom att påverka formen, storleken samt placeringen av 

objekten i texturerna. Enligt teorin om gestaltlagarna så sammanställer vår hjärna det vi ser i 

grupper som är så enhetliga som möjligt (Sternberg, 2009). En förändring i formen, 

storleken eller placeringen på objekten i texturen skulle därför kunna påverka uppkomsten 

av mönster. 
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3 Problemformulering  

För att optimera användningen av en dators prestanda när den spelar upp grafik i realtid 

använder man sig ofta av sömlösa texturer. Ett problem med dessa sömlösa texturer är att 

det kan uppstå oönskade mönster när texturerna visas sida vid sida över en större yta. En 

grafiker kan lära sig att undvika dessa mönster genom lång arbetslivserfarenhet. Guider på 

internet beskriver ofta lösningen på problemet med att man ska undvika att skapa element i 

texturen som sticker ut (Devise Function, 2010). Men är erfarenhet den enda vägen till att 

lära sig att undvika oönskade mönster i sömlösa texturer? 

Arbetet undersöker om det finns en teoretisk grund för problemet med oönskade mönster i 

sömlösa texturer och ifall det går att angripa problemet från ett teoretiskt perspektiv snarare 

än ett praktiskt perspektiv. Syftet med detta arbete är att undersöka om teorier inom visuell 

perception, gestaltpsykologi och färglära kan ge grafiker en teoretisk förståelse för 

uppkomsten av mönster i sömlösa texturer, samt om man via dessa teorier kan arbeta sig 

runt förekomsten av oönskade och upprepade mönster i sömlösa texturer. 

Arbetets frågeställning lyder: Kan teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och 

färglära ge en teoretisk förståelse för uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer? 

Hur kan grafiker i så fall använda dessa teorier som en arbetsmetod för att arbeta sig runt 

förekomsten av oönskade upprepade mönster i texturer? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Metod för skapandet av texturer 

Detta arbete har undersökt om teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära 

kan användas för att motverka uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer. För att 

göra detta så skapades tre sömlösa texturer. Till varje textur skapades därtill tre olika 

versioner. Den första versionen var en grundtextur där inga försök har gjorts att påverka 

uppkomsten av mönster. Den andra versionen modifierades med hjälp av de tidigare 

nämnda teorierna i ett försök att motverka uppkomsten av mönster. I den tredje och sista 

versionen applicerades samma teorier för att försöka framhäva mönster. 

Ett val gjordes att skapa tre grundtexturer där objekten som texturen består av skiljer sig så 

mycket så möjligt i form och komposition. Detta val gjordes eftersom att förändringar i 

texturerna kan uppfattas olika beroende på hur texturen ser ut från början. Om ett samband 

uppstår mellan de olika texturtyperna så blir det lättare att knyta detta samband till de 

vetenskapliga teorierna om grundtexturerna skiljer sig åt. 

Simultankontrast applicerades för att påverka ljuskontrasten i texturerna. I 

texturvarianterna där uppkomsten av oönskade mönster är tänkt att motverkas av 

simultankontrast har övergången mellan olika ljusstyrkor gjorts så jämn så möjligt mellan 

olika objekt. De absolut ljusaste och mörkaste objekten kommer att spridas ut på texturytan. 

Opponentfärgteorin applicerades genom att ge texturvarianterna som var tänkta att 

framhäva upprepningen två opponentfärger, t.ex. röd och grön. I motsats till detta så fick 

texturvarianten där teorierna applicerats för att motverka uppkomsten av oönskade mönster 

två färger som inte är opponentfärger. 
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Teorierna inom gestaltpsykologi applicerades genom att ändra placeringen, formen och 

storleken på olika objekt i texturerna för att påverka uppkomsten av oönskade mönster i 

texturerna. 

3.1.2 Metod för undersökning av texturer 

För att undersöka effekten och skillnaden mellan de olika texturerna genomfördes en 

kvalitativ undersökning. Valet att utföra en kvalitativ undersökning beror på att en sådan 

undersökning lämpar sig bra när man vill undersöka hur en människa upplever någonting 

den betraktar (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2003). Fördelarna med kvalitativa 

intervjuer inom ramen för arbetets undersökning är att vi kan få tillgång till personliga 

tankar och uppfattningar hos informanterna som hade varit svåra att komma åt med en 

annan undersökningsmetod. Detta är viktigt eftersom vi vill veta hur appliceringen av de 

tidigare nämnda teorierna påverkar uppkomsten av mönster i texturer snarare än i vilken 

grad mönster uppstår. Målet med undersökningen är att få informanternas egen beskrivning 

av de olika texturerna, någon som en kvalitativ intervju lämpar sig väldigt bra för (Østbye 

m.fl., 2003). 

Undersökningen gjordes med semistrukturerade intervjuer. Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer för denna undersökning är att även om vi har ett fördefinierat 

tema för frågeställningen så finns det gott om utrymme för informanterna att uttrycka sina 

egna tankar kring texturerna (Østbye m.fl., 2003). Detta är viktigt om vi ska förstå hur 

appliceringen av de tidigare nämnda vetenskapliga teorierna har påverkat texturerna.  

Ostrukturerade intervjuer skulle lämpa sig bättre om undersökningens fokus var att ta reda 

på vilka teorier som skulle kunna vara lämpliga för att förstå uppkomsten av mönster i 

texturer (Østbye m.fl., 2003). Men eftersom vi redan har definierat vilka teorier arbetet 

kommer att undersöka så lämpar sig ostrukturerade intervjuer inte för den undersökning vi 

utför i detta arbete. Strukturerade intervjuer lämpar sig inte heller lika bra inom ramen för 

undersökningen vi gör i detta arbete. Även om strukturerade intervjuer har relativt öppna 

svarsalternativ så skulle undersökningen ändå kunna bli för begränsande för informantens 

egna tankar, någonting som är en viktig del av arbetets undersökning (Østbye m.fl., 2003). 

Valet att använda en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ undersökning är som 

tidigare nämnts att vi vill ta reda på hur informanterna uppfattar de olika texturerna på ett 

mer personligt plan och höra hur de resonerar kring skillnaderna mellan de olika texturerna. 

En kvantitativ undersökning hade lämpat sig bättre om det vi undersökte hade varit mätbart 

i siffror som vi sedan skulle kunna jämföra (Østbye m.fl., 2003). 

För att genomföra intervjuerna träffades informanterna personligen och innan varje intervju 

började så fick varje informant genomgå ett test där dennes färgseende testades. Detta test 

utfördes för att upptäcka om någon informant var färgblind eftersom detta skulle kunna 

påverka hur denna informant svarade. Undersökningen genomfördes genom att 

informanterna fick se de tre texturgrupperna var för sig utskrivna på papper. Anledningen 

till att texturerna skrevs ut och visades för informanterna på papper var att detta försäkrade 

att färgmättnaden och ljusstyrkan i texturerna var densamma för samtliga informanter. Att 

visa texturerna på bildskärmar skulle kunna vara problematiskt då inställningarna för 

färgmättnad och ljusstyrka kan variera mellan olika bildskärmar. Intervjuerna spelades in 

och utöver att svara verbalt så fick informanterna även färgpennor som de kunde markera 

områden de ansåg vara upprepande i texturerna. För att undvika att informanterna 

påverkades av den ordning som texturerna placeras framför dem så varierades ordningen. 
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Om texturvarianten där teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära 

applicerats för att motverka uppkomsten av oönskade mönster placerades längst till vänster i 

den första texturgruppen så placerades den inte längst till vänster i någon av den andra två 

texturgrupperna. Samtliga texturer ställdes sida vid sida både horisontellt och vertikalt med 

fyra texturer i bred och höjd. I varje fas av visningen så fick informanterna svara på frågor 

rörande om de ser några mönster i texturerna. Intervjuerna spelades in, transkriberades och 

analyserades sedan i efterhand. 

För att hitta folk som ville medverka på intervjuer så tillfrågades personer dels i och runt 

Högskolan i Skövde samt ute på staden i Skövde. Totalt intervjuades nio personer. De nio 

informanterna valdes ut för att ge en så stor spridning av informanter så möjligt i avseende 

av ålder och vana av datorspel. Det är svårt att se på en person hur stor vana denne har av 

datorspel, därför tillfrågades de sista informanterna hur stor vana de har av datorspel innan 

intervjun började. Detta gjordes för att se till att det blev en bra spridning av informanter. 

Möjligheten finns att personer som är insatta i datorgrafik upplever texturerna på ett annat 

sätt än personer som inte har någon kunskap om den bakomliggande tekniken. Informanter 

med olika bakgrund och med olika erfarenheter skulle också kunna påverkas olika av 

texturerna. Detta gjorde att spridningen av informanterna var viktig. Eftersom 

informanterna har så varierande bakgrund och erfarenheter så blev det enklare att 

generalisera den information som är gemensam för flera av dem och det blev därigenom 

enklare att försöka svara på arbetets frågeställning. Informanterna består både av män och 

kvinnor, men detta är inte viktigt för undersökningen. Det enda belägget i de teorier som 

arbetet undersöker som visar på en skillnad mellan manliga och kvinnliga informanter är att 

färgblindhet är vanligare hos män än vad det är hos kvinnor, men eftersom informanternas 

färgseende testades innan intervjuerna startade så kommer detta inte påverka resultatet av 

undersökningen. 

Svaren från de nio informanterna jämfördes och diskuterades för att se om det finns några 

likheter mellan hur de upplever texturerna och om dessa likheter går att knyta till de teorier 

inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära som tagits upp tidigare i arbetet. 
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4 Genomförande 

Innan arbetet med att skapa de tre grundtexturer som användes i undersökningen så 

behövde texturtyperna fastställas. Med texturtyp menas vad texturen innehåller, t.ex. 

träplankor eller tegelpannor. Som tidigare nämnts så fokuserar undersökningen på sömlösa 

texturer som ofta förekommer på större ytor av samma material, men olika texturtyper kan 

uppfattas upprepande på olika sätt. Exempelvis så kan vi med hjälp av gestaltlagarna 

uppfatta mönster i en textur på en rad olika sätt beroende på vad objekten i texturen har för 

form och hur dessa former förhåller sig till varandra (Sternberg, 2009). På grund av detta så 

är det intressant för undersökningen att ha så olika texturtyper så möjligt.  

Sömlösa texturer används ofta i tredimensionella spel. På grund av detta skulle det kunna 

anses att ett naturligt sätt att undersöka texturerna skulle vara i en tredimensionell miljö. Ett 

problem med detta är dock att utformandet av denna miljö skulle kunna stjäla fokus från 

texturerna och påverka resultatet. Eftersom undersökningens fokus ligger på att undersöka 

upprepande och oönskade mönster i sömlösa texturer så gjordes ett val att visa platta 

texturer för informanterna. Detta för att undvika att informanterna påverkas av 

utformningen av en eventuell tredimensionell miljö. 

I detta kapitel kommer först en genomgång av de val som gjorts angående texturtyper och 

grafisk stil innan arbetet med att skapa texturerna påbörjades. Därefter kommer en 

genomgång av arbetsprocessen som använts under skapandet av grundtexturerna. Slutligen 

så kommer genomgång av vilka förändringar som gjorts på texturerna och hur dessa 

förändringar grundar sig i de teorier som tagits upp tidigare i arbetet. 

4.1 Val av grundtexturer 

De tre grundtexturer som valdes var en stenvägg, ett trägolv samt ett tegeltak. Anledningen 

till dessa val är att samtliga texturer varierar både i formen på de olika delarna i texturen 

samt färgen och kompositionen av dem. Stenväggen består av ett antal stenar som varierar i 

både form och storlek. Stenarnas upplägg är slumpmässigt och det finns inga räta linjer i 

kompositionen. Trägolvet består av avlånga plankor. Samtliga plankor är lika långa, men de 

är osymmetriskt fästa i det underliggande materialet. Detta gör att räta linjer uppstår 

horisontellt, men de bryts upp vertikalt. Tegeltaket består av en mängd tegelpannor som är 

fästa i taket de ligger på. Till skillnad från de två andra texturerna så är kompositionen i 

tegeltakstexturen väldigt symmetrisk både horisontellt och vertikalt. En förenklande 

beskrivning av texturerna skulle vara att stenväggstexturen består av ett antal cirklar i olika 

storlekar som är relativt utspridda över texturen, trägolvstexturen består av några rektanglar 

slumpmässigt staplade på varandra och tegeltakstexturen består av en mängd kvadrater som 

är symmetriskt uppställda både horisontellt och vertikalt (se Figur 6). 
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Figur 6 Privat bild (2013). Övre raden: grundtexturer. Undre raden: skillnaden 
i objektens form. 

4.2 Val av grafisk stil 

I framställningen av texturerna så användes en stiliserad tecknad grafisk stil. Detta för att 

små detaljer inte skulle stjäla fokus ifrån färgen och formen av de olika objekten i texturerna. 

Detta är något som underlättar undersökningen då det är just färg och form och dess 

påverkan av uppkomsten av mönster som undersöktes. Om texturerna hade varit mer 

verklighetstrogna och haft mer små detaljer så skulle informanterna eventuellt kunna se att 

dessa detaljer upprepas. Detta kan leda till att även om färgtonen och formen i texturen 

skulle ändras så finns det fortfarande en risk att informanten fortfarande ser samma små 

detaljer och att dessa upprepas. Med hjälp av en mer stiliserad grafisk stil så fick 

förändringar i färgton och form en större påverkan på hur texturen påverkades. Figur 7 visar 

den moodboard som låg till grund för valet av den grafiska stilen. 

 

Figur 7 Bilder hämtade på internet (2013). Moodboard som inspirerat valet av 
grafisk stil. 
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Något som skulle kunna påverka undersökningen på ett negativt sätt är om de tre 

grundtexturerna skulle skilja sig för mycket stilmässigt. Detta skulle kunna leda till att 

informanterna upptäcker mönster i texturerna i olika grad beroende på grafisk stil, något 

som inte ligger inom ramen för vad detta arbete kommer att undersöka. För att kunna 

jämföra informanternas reaktioner kring de olika texturerna och koppla dessa till de 

vetenskapliga teorier som ligger till grund för arbetet så bör den grafiska stilen vara så 

enhetlig så möjligt för att minimera risken för dess påverkan av informanternas reaktioner. 

För att hålla den grafiska stilen så enhetlig så möjlig så användes en nästan helt identisk 

arbetsprocess i framställningen av samtliga texturer.  

4.3 Arbetsprocess 

När texturerna i detta arbete skapades så modellerades enkla former i ett 

modelleringsprogram som ett koncept. Detta fyller två funktioner. Dels så är det enkelt att 

förändra form och komposition, men det är också smidigt när man ska använda sig av digital 

skulptering senare i arbetsprocessen, något som kommer förklaras senare.  

Arbetsprocessen i detta arbete hämtade mycket inspiration från en guide av Ryan Smith på 

hemsidan www.3dmotive.com (Smith, 2011), speciellt när det gäller förberedelse. I 

skapandet av texturerna som användes i detta arbete så användes inte exakt samma 

programvara. Texturerna bakades inte heller ut på samma sätt som i guiden. Att ”baka ut” 

en textur från högupplöst geometri innebär att man skapar tvådimensionella bilder baserade 

på tredimensionell geometri. När det står att en textur ”bakas ut” i detta arbete så betyder 

det alltså att en platt textur skapas utifrån en skulpterad modell. Detta har det dock ingen 

större påverkan på slutprodukten utan valet baserades endast på vilket program som var 

bekvämast. De program som användes i detta arbete var Maya (Autodesk Maya 2013, 2012), 

zBrush (zBrush 4, 2010), Photoshop (Photoshop CS5, 2010), nDo2 (nDo2, 2011) samt 

xNormal (xNormal, 2012). 

Smith beskriver i sin guide (Smith, 2011) en arbetsprocess för att skapa sömlösa texturer där 

han använder rutnätet i ett modelleringsprogram för att representera storleken på den textur 

han skapar. Han börjar sedan modellera enkla geometriska former som representerar de 

olika objekt han vill ha med i sin textur, i guidens fall stenplattor. Han börjar med att 

modellera de stenplattor som kommer att hänga utanför kanten av texturen och som därför 

kommer att upprepas på motsatt sida av texturen. Dessa stenplattor kan sedan dupliceras 

och med hjälp av rutnätet placeras så att lika stor del av plattan som hänger utanför dyker 

upp på motsatt sida av texturen. När kanterna är klara så modellerar han stenplattorna som 

utgör mitten av texturen. Denna arbetsprocess gör det väldigt enkelt att försäkra sig om att 

texturen som skapas kommer att vara helt sömlös.  

Efter att konceptet har modellerats ut så förbereds geometrin för att exporteras till ett 

digitalt skulpteringsprogram. Att förbereda geometrin för digital skulptering innebär att 

geometri läggs till på varje objekt så att varje polygon är så kvadratisk som möjligt samt att 

polygonerna är ungefär lika stora, detta för att se till att geometrin fördelas så jämnt som 

möjligt över objekten när geometriupplösningen ökar. Med geometriupplösning menas hur 

många trianglar objektet består av. I det digitala skulpteringsprogramet skulpteras sedan 

objekten till det de faktiskt ska föreställa, i Smiths guide (Smith, 2011) är det stenplattor. När 

skulpteringen är klar så exporteras modellen tillbaka till modelleringsprogramet och ett 

http://www.3dmotive.com/
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antal olika texturtyper bakas ut ifrån den högupplösta geometrin. Smith använder sedan 

dessa olika texturer för att skapa de slutgiltiga texturerna i ett bildbehandlingsprogram. 

De texturer som bakades ut för samtliga texturer i detta arbete var en ambient occlusion 

map samt en normal map. Med hjälp av nDo2 (nDo2, 2011) skapades ytterligare en ambient 

occlusion map samt en cavity map med hjälp av den normal map som bakats ut tidigare. En 

ambient occlusion map är en textur som används för att återskapa skuggor från en 

högupplöst geometri i en platt textur. En cavity map är en textur som används för att 

framhäva skarpa kanter hos en högupplöst geometri i en platt textur genom att lägga en ljus 

färg på dessa kanter.  

4.3.1 Textur – Stenvägg 

Eftersom den grafiska stilen skulle vara stiliserad så innebar det att stenblocken som 

utgjorde texturen borde vara ganska kantiga. Med det i åtanke så påbörjades arbetet med att 

skapa konceptet till stenväggstexturen. Det första steget i processen var att skapa det 

polygonplan som texturen skulle bakas ut med. Polygonplanet gjordes helt kvadratiskt och 

anpassades efter rutnätet. Därefter påbörjades arbetet med att skapa de objekt som skulle 

utgöra stenblocken. För att på ett lätt sätt kunna modifiera form, storlek och komposition så 

skapades alla stenar som platta polygonplan till att börja med. I likhet med Smiths guide 

(Smith, 2011) så var stenarna som sticker ut över texturens kanter det första som skapades. 

För att se till att kanterna och hörnen ser exakt likadana ut så skapades unika stenar på 

vänstersidan, ovansidan samt hörnet emellan dem. Dessa stenar kopierades sedan med hjälp 

av rutnätet så att de ligger på exakt samma position fast på motsatt sida av texturen, 

hörnstenen kopierades då fyra gånger så att alla hörn var täckta. För att skilja stenarna åt 

färgades hörnstenarna gröna, topp- och bottenstenarna färgades gula och vänster- och 

högerkantstenarna färgades röda. När alla kanter på texturen var täckta så skapades alla de 

stenar som skulle utgöra den större delen av texturen, dessa stenar färgades blå. Denna 

process visas i Figur 8.  

 

Figur 8 Privat bild (2013). Konceptmodellen av stenväggstexturen. 
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Samtliga stenar skapades med överdrivna kantiga former, detta för att formen ska samspela 

med den grafiska stilen. Det blir dessutom lätt att ändra formen på stenarna senare i 

undersökningen. Stenarna skapades relativt kantiga men med varierande storlek, detta för 

att ge en känsla av att personen som byggde stenväggen använde stenar som passade och fick 

således fylla ut med mindre stenar där det blivit hål. Detta storleksförhållande är även 

intressant för undersökningen då olika storleksförhållanden skulle kunna påverka 

uppkomsten av mönster i texturen. 

När konceptet var klart så anpassades geometrin som skapats för att skapa en basmodell 

som sedan exporterades till ett digitalt skulpteringsprogram. Basmodellen behövde inte vara 

så avancerad. Det första steget var att ge objekten en volym. Eftersom nästan alla objekten 

bestog av n-gons (N-gon betyder en polygon med ”n” antal hörn och används ofta för att 

referera till en polygon som har mer än fyra hörn (Polycount, 2011)) så fick varje objekt både 

en under- och en ovansida bestående av en n-gon när de hade fått en volym, något som är 

icke önskvärt inom datorgrafik då det inte går att avgöra exakt hur polygonen ser ut. 

Eftersom geometrin skulle bakas till en textur så behövdes inte undersidan och den togs 

därför bort. Edges lades till på ovansidan så att alla objekt bestog av polygoner med fyra 

hörn. Efter detta så förbereddes alla objekt för digital skulptering enligt den metod som 

beskrivits tidigare.  

När basmodellen var klar så exporterades den till zBrush (zBrush 4, 2010) för skulptering. 

Värt att notera är att höger- och underkanten av stenarna inte exporterades. Anledningen till 

att de inte exporterades är att det underlättade arbetet med att få texturen att vara sömlös. 

Den är i princip omöjligt att skulptera två stenar som ser exakt likadana ut, därför skulpteras 

endast ena kanten för att sedan kopieras över till motsatt sida och därigenom ser kanterna 

exakt likadana ut. För att hålla den grafiska stilen så skulpterades stenarna med överdrivet 

skarpa former. Se figur 9 för arbetsprocessen från konceptmodell till skulptering. 

 

Figur 9 Privat bild (2013). Steg för steg från konceptmodell till skulptering. 
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När skulpteringen var klar så exporterades denna tillbaka till Maya (Autodesk Maya 2013, 

2012) och hörnstenarna kopierades och placerades där de skulle ligga. Utöver detta så 

kopierades även de stenar som teoretiskt sätt kommer att ligga kant i kant med alla 

hörnstenar på utsidan och placerades som en ram runt hela modellen, se figur 10.  

 

Figur 10 Privat bild (2013). En ram av stenar skapas runt texturen för att en 
ambient occlusion map ska bakas ut på ett korrekt sätt. 

Denna ram ligger utanför texturen, men den är ändå nödvänlig när vi ska baka ut en ambient 

occlusion map som är sömlös. Utan ramen så hade alla kanter fått olika skuggning och 

skarvar hade därför uppstått. 

När alla stenar låg på plats så exporterades modellen till xNormal (xNormal, 2012) för att 

bakas ut som texturer. När alla texturer hade skapats så sammanställdes de i Photoshop 

(Photoshop CS5, 2010). Först färgades bakgrunden med en mörkgrå färg med lite bruna 

nyanser. Därefter så placerades texturerna en efter en ovanpå det första färglagret, se figur 

11. För att skapa de djupaste skuggorna så placerades den första ambient-occlusiontexturen 

över grundfärgen. Stenväggen ser dock ganska platt ut så därför placerades den andra 

ambient-occlusiontexturen ovanpå de tidigare texturerna för att öka kontrasten. För att öka 

kontrasten ytterliggare placeras den cavity map som skapats ovanpå och ökar ljuset på 

stenarnas kanter. Dessutom målas vissa stenar i en ljusare färg för att ge texturen lite mer 

variation. 
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Figur 11 Privat bild (2013). Processen med att skapa stenväggstexturen. 

Texturen märkt med nummer fyra i figur 11 är den slutgiltiga texturen. Den är helt sömlös 

och kan därigenom upprepas i oändligheten utan några synliga skarvar. I figur 12 visas 

stenväggen upprepad 3 gånger horisontellt och vertikalt. 

 

Figur 12 Privat bild (2013). Stenväggstexturen upprepad tre gånger både 
horisontellt och vertikalt. 

4.3.2 Textur - Trägolv 

För att hålla trägolvstexturen till den grafiska stilen så var tanken att överdriva slitaget på 

plankorna, både på kanterna av dem samt i form av sprickor. Under skapandet av 

trägolvstexturen så förbereddes scenen på precis samma sätt som tidigare beskrivet. 

Arbetsprocessen var dock inte helt identisk. Tanken med trägolvstexturen var att den skulle 
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bestå av avlånga plankor som ligger sida vid sida. Detta gör att denna basmodell är enklare 

att skapa än den basmodell som skapades för stenväggstexturen.  

Det första steget med att skapa basmodellen var att skapa en planka. För att underlätta 

arbetet med att göra texturen sömlös så gjordes plankan lika bred som texturen samt så hög 

att åtta plankor får plats i höjd vertikalt på texturen. Plankan förbereddes sedan för 

skulptering enligt samma metod som beskrivits tidigare och kopierades så att hela texturen 

var täckt av plankor, se figur 13. 

 

Figur 13 Privat bild (2013). Skapandet av basmodellen till trägolvstexturen. 

Efter att basmodellen var klar så exporterades den till zBrush (zBrush 4, 2010) för 

skulptering. I basmodellen ligger alla plankor i linje, men tanken är inte att de ska göra det i 

den slutgiltiga texturen. Anledningen till att de ligger i linje är att de plankor som sticker ut 

på ena kanten av texturen kommer att sticka in lika mycket på andra kanten för att texturen 

ska vara sömlös. Därför behövs bara en planka per rad och dessa kan sedan kopieras och 

förflyttas i efterhand. 

Förberedelsen av basmodellen i trägolvstexturen var enklare än i stenväggstexturen, men 

skulpteringen krävde däremot mer arbete. Det första som gjordes var att skulptera slitaget 

på plankornas kanter. Detta gjordes med en liknande metod som i stenväggstexturen, men 

endast på kanterna. Kantslitaget gjordes ganska jämnt, men på vissa ställen gjordes hack i 

kanterna för att ge en känsla av att små träbitar hade brutits av. Efter detta så gjordes ytan 

ovanpå plankorna ojämn. Nästa steg var att göra de sprickor som löper längs plankorna. 

Sprickorna löper längs plankornas fulla längd och i ojämna kurva för att ge plankorna en 

organisk känsla. Tanken bakom sprickorna var att de skulle höja känslan av att plankorna 

faktiskt är gjorda av trä. Till skillnad från stenväggen så måste plankorna också vara fästa på 

något sätt, därför skulpterades hål med järnbultar i. Se figur 14 för hela 

skulpteringsprocessen. 
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Figur 14 Privat bild (2013). Skulptering av träplankor. 

Efter att skulpteringen var klar så exporterades skulpteringen tillbaka till Maya (Autodesk 

Maya 2013, 2012) där plankorna kopierades och flyttades runt för att få dem att vara lite mer 

slumpmässigt fastspikade. Därefter bakades texturer ut och lades ihop på samma sätt som i 

stenväggstexturen.  

Utöver att trägolvstexturen var mer avancerad när det kom till skulpteringen så lades även 

mer tid på att handmåla färgskillnader. Tre bruna nyanser som alla var ljusare än 

bakgrundsfärgen användes för att måla träådring. Detta gjordes för att få träplankorna att 

faktiskt uppfattas som trä och återigen kännas mer organiska. Järnbultarna målades även 

med tre lager färg: underst ett brunt lager, sen två lager med olika nyanser av grått. Detta för 

att järnbultarna skulle se gamla och slitna ut precis som träplankorna. Slutligen så ändrades 

färgtonen i plankorna så att några av dem blev mörkare medans andra blev ljusare. Detta 

gjordes för att öka variationen i texturen och ge den mer liv. 
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Figur 15 Privat bild (2013). Träplankorna färgläggs. 

Bild nummer fyra i figur 15 föreställer den slutgiltiga trägolvstexturen. Även denna textur är 

helt sömlös och kan upprepas i oändligheten utan några synliga skarvar. I figur 16 visas 

trägolvstexturen upprepad tre gånger horisontellt och vertikalt. 

 

Figur 16 Privat bild (2013). Trägolvstexturen upprepad tre gånger både 
horisontellt och vertikalt. 

4.3.3 Textur - Tegeltak 

Den sista texturen som skapades var tegeltakstexturen. Scenen förbereddes även här på 

samma sätt som i de tidigare texturerna. Något som skiljer denna textur från de tidigare 
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texturerna, där modellerna skulpterades innan texturerna bakades ut, så användes här 

subdivision modellering istället. Anledningen till detta var att tegelpannorna skulle se 

serietillverkade ut och därför ha exakt samma form. På grund av detta så behövdes ingen 

basmodell som utgångspunkt för skulptering och den modell som skapades var den som 

användes för att baka ut texturerna. 

Det första som gjordes var att modellera en tegelpanna. För att hålla sig till den grafiska 

stilen så modellerades en tegelpanna med en ganska enkel form, en böjd platta där ena sidan 

är smalare än den andra. När modellen av tegelpannan var klar så kopierades denna och 

förflyttades så att sex tegelpannor ligger i bredd inom texturens ramar. Därefter kopierades 

och förflyttades hela raden nedåt så att det låg en rad med tegelpannor med jämna 

mellanrum. En rad placerades även ovanför ursprungsraden för att lika mycket som sticker 

utanför texturen på den undre raden kommer att sticka in på den övre raden. Tegelpannorna 

vinklades även uppåt så att de vilar på varandra. När alla tegelpannor var på plats så 

skapades rader med omvända tegelpannor på samma sätt som tidigare. De nya 

tegelpannorna placerades mellan varje rad av de redan existerande tegelpannorna för att se 

till att allt vatten som faller på taket rinner neråt och ut över kanten, se figur 17. 

 

Figur 17 Privat bild (2013). Subdivision modellen av tegeltakstexturen. 

Efter att subdivision modellen var klar så bakades samma typ av texturer som i både 

stenväggen och trägolvet ut och dessa texturer placerades ovanpå ett färglager. Gamla 

tegelpannor tenderar att variera lite i färg så ljusstyrkan ökades i två steg på ett antal av 

tegelpannorna. För att taket skulle se använt ut så lades även gröna alger och smuts till, se 

figur 18. Ljusskillnader, alger och smuts skapar även variation i texturen. 
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Figur 18 Privat bild (2013). Variation skapas i tegeltakstexturen. 

Nummer tre i figur 18 är den slutgiltiga tegeltakstexturen. Precis som både 

stenväggstexturen och trägolvstexturen så är denna textur helt sömlös och kan upprepas 

utan några synliga skarvar. I figur 19 visas texturen upprepad tre gånger både horisontellt 

och vertikalt. 

 

Figur 19 Privat bild (2013). Tegeltakstexturen upprepad tre gånger både 
horisontellt och vertikalt. 

4.3.4 Sammanfattning av arbetsprocessen 

Även om delar av texturerna skapats på olika vis så är arbetsprocessen i stort sätt identisk. 

Som tidigare nämnt så hämtades mycket inspiration ifrån Smiths arbetsprocess (Smith, 

2011) och i stora drag så kan arbetsprocessen beskrivas som följande: 
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1. Basmodell skapas i ett modelleringsprogram. 

2. Basmodellen skulpterades till vad den faktiskt ska föreställa i ett digitalt 

skulpteringsprogram. 

3. Skulpteringen genomgår viss förändring i ett modelleringsprogram. Exempelvis så 

flyttas objekt runt för att försäkra sig om att kanterna är identiska. 

4. Texturer bakas ut från ovanstående skulptering. 

5. Texturerna läggs ihop i ett bildbehandlingsprogram och modifieras för att skapa den 

slutgiltiga texturen. 

4.4 Applikation av teori 

Efter att alla grundtexturer var färdiga så var det dags att applicera de teorier som nämnts 

tidigare i arbetet i ett försök att påverka uppkomsten av oönskade mönster i texturerna. En 

viktig fråga som kom upp innan arbetet med att applicera teorierna påbörjades var om det 

skulle skapas nya texturer från grunden, eller om de redan existerande texturerna endast 

skulle manipuleras i ett bildbehandlingsprogram. Det finns både för- och nackdelar med 

båda valen. Att göra nya texturer från grunden skulle innebära att mycket större förändring 

kan ske och kompositionen skulle i princip kunna förändras helt. En nackdel med att skapa 

nya texturer är dock att resultatet av undersökningen skulle kunna påverkas av omedvetna 

förändringar i hur texturen är uppbyggd. Exempel på detta skulle kunna vara att stenarna 

omedvetet skulpteras i former som framhäver upprepningen mindre. I detta fallet skulle 

stenarna i sig påverka resultatet i undersökningen istället för de förändringar som gjorts för 

att undersöka problemet. Att däremot endast manipulera texturerna i ett 

bildbehandlingsprogram skulle innebära att det blir svårt att utföra några större 

förändringar i kompositionen och man blir begränsad till mindre justeringar. Fördelen med 

att endast manipulera texturerna är dock att det fortfarande är samma textur i grunden. 

Skulle informanterna uppmärksamma några skillnader i de eventuella mönster som de ser i 

texturerna så kan man med säkerhet säga att det är på grund av de förändringar som gjorts i 

texturen snarare än en annorlunda arbetsprocess. 

Baserat på ovanstående för- och nackdelar för de båda processerna så valdes att endast 

manipulera texturerna i ett bildbehandlingsprogram. Detta för att vara säker på att 

eventuella skillnader i hur informanterna uppfattar texturerna beror på medvetna val och 

inte saker som en förändrad arbetsmetod. Tegeltakstexturen måste dock få nya texturer 

skapade då den består av många små objekt som överlappar varandra vilket gör det svårt att 

manipulera den på ett bra sätt. Det är också viktigt att poängtera att förändringarna i en 

textur inte får vara så stora att texturens ”karaktär” förändras. Vad som menas med detta är 

att eftersom undersökningen går ut på att se hur vetenskapliga teorier förhåller sig till 

uppkomsten av oönskade mönster i en textur så är det viktigt att alla varianter som skapas 

av en textur fortfarande liknar ursprungstexturen, och därför har samma ”karaktär”. Man 

ska kunna se att de båda förändrade texturerna härstammar från samma grundtextur. Dock 

så måste inte texturerna ha ett realistiskt utseende. För att kunna undersöka de teorier som 

ligger till grund för arbetet kan vissa texturer behöva manipuleras så att det inte längre har 

ett verklighetstroget utseende, speciellt då opponentfärgteorin undersöks. Undersökningens 

syfte är dock att undersöka hur vetenskapliga teorier förhåller sig till uppkomsten av 

oönskade mönster i sömlösa texturer och för att undersöka detta är det inte nödvänligt att 

skapa verklighetstrogna texturer. 



 25 

Alla teorier som nämnts i detta arbete applicerades inte på samtliga texturer. Detta beror på 

att objekten som utgör texturerna inte kan kopplas till alla teorier. Exempelvis så skulle 

gestaltlagen om figur-grundperception inte kunna appliceras på ett bra sätt på 

stenväggstexturen, då det inte finns några större avståndsskillnader. Däremot så fungerar 

den bra på tegeltakstexturen då vissa pannor ligger närmare åskådaren än andra. 

4.4.1 Stenväggen 

För att motverka uppkomsten av mönster i stenväggstexturen så började arbetet med att 

manipulera formen av stenarna. Något som skulle kunna uppfattas som upprepande är att 

vissa unika former bara finns på ett fåtal ställen i texturen, exempelvis i de två böjda 

stenarna som befinner sig i mitten av den övre delen av grundtexturen. Likhetslagen gör att 

åskådaren skulle kunna gruppera stenar som har liknande form (Sternberg, 2009) och på så 

sätt se dessa grupper upprepas när texturen upprepas. 

Ytterligare en aspekt som skulle kunna uppfattas som upprepande är ljuskontrasten bland 

vissa av stenarna. Simultankontrast påverkar hur vi uppfattar färger i förhållande till 

varandra (Nilson, 1999). Om en ljus sten ligger bredvid en mörk sten så kan den ljusa färgen 

uppfattas som ljusare än vad den faktiskt är. För att motverka att informanterna uppfattar 

dessa ljusa stenar som upprepande så gjordes stenarna som omger dem något ljusare. 

Slutligen ändrades färgtonerna i stenarna. Som tidigare nämnts så var det viktigt att få lite 

variation i texturen, dock utan att denna variation får olika objekt i texturen att sticka ut för 

mycket. Opponentfärgteorin beskriver sammanbandet mellan färgerna röd och grön samt 

gul och blå (Goldstein, 1989). Färgerna kan beskrivas som motsatser till varandra och det 

går inte att kombinera dem utan att få en annan elementarfärg. För att skapa färgvariation i 

stenarna utan att få dem att sticka ut så valdes därför färgerna röd och blå då dessa färger 

smälter ihop mer än vad opponentfärgerna gör. 

Utöver att manipulera texturen för att motverka uppkomsten av oönskade mönster så 

skapades även en textur där samma teorier användes för att få en motsatt effekt och öka 

uppkomsten av oönskade mönster. I denna textur så ändrades stenarnas former så att de 

skiljer sig mer ifrån varandra och att kontrasten ökar. Mörka stenar placerades runt de mest 

ljusa och färgvariation skapades med opponentfärgerna röd och grön. Tankarna bakom detta 

var att skapa en så hög kontrast som möjligt med hjälp av samma metoder som användes för 

att motverka uppkomsten av oönskade mönster. För att se till att resultatet är jämförbart så 

skedde förändringarna i båda riktningarna i lika stor utsträckning. 



 26 

 

Figur 20 Privat bild (2013). Teorierna har applicerats på stenväggstexturen för 
att påverka uppkomsten av monster. Vänster: uppkomsten av mönster motverkas. 

Mitten: grundtextur. Höger: uppkomsten av mönster ökas. 

4.4.2 Trägolvet 

För att motverka uppkomsten av oönskade mönster i trägolvstexturen så började arbetet 

med att ändra formen på plankorna. Som tidigare nämnt så kan plankorna beskrivas som 

avlånga rektanglar som ligger ovanpå varandra. Symmetrilagen säger att vi uppfattar objekt 

som är symmetriska och verkar speglas över de båda objektens gemensamma mittpunkt 

(Sternberg, 2009). Detta stämmer bra överens med formen på plankorna som alla har exakt 

samma form. För att motverka symmetrin så manipulerades formen på plankorna till att 

vara ojämna och även kanterna där bultarna sitter böjdes i olika vinklar. 

Även denna textur lider av kontrast i ljusstyrkan på plankorna. Precis som i 

stenväggstexturen så ändrades ljusstyrkan i plankorna så att de mest ljusa och de allra 

mörkaste plankorna aldrig ligger bredvid varandra. Detta gjordes för att motverka 

simultankontrasten som skulle kunna få informanterna att uppfatta plankorna som ljusare 

eller mörkare än vad de faktiskt är. 

Slutligen manipulerades färgen i texturen. Färgerna som valdes var gul och grön då dessa 

färger passar bra in på texturen och inte är opponentfärger. Till skillnad från 

stenväggstexturen där varje sten fick en heltäckande färg så spreds färgerna här ut på varje 

planka. Anledningen till detta var att det är ovanligt med trägolv bestående av olika slags trä, 

stengolv av olika typer av sten är dock vanligare.  

Efter att den textur som var tänkt att motverka uppkomsten av oönskade mönster var klar så 

skapades även en textur som var tänkt att öka uppkomsten av oönskade mönster. Samma 

teorier applicerades fast i motsatt riktning. Plankorna flyttades så att de låg så symmetriskt 

så möjligt, ljustonen ändrades så att ljusa och mörka plankor ligger i närheten av varandra 

och opponentfärgerna blå och gul applicerades på texturen. 



 27 

 

Figur 21 Privat bild (2013). Teorierna har applicerats på trägolvstexturen för att 
påverka uppkomsten av mönster. Vänster: uppkomsten av mönster motverkas. 

Mitten: grundtextur. Höger: uppkomsten av mönster ökas. 

4.4.3 Tegeltaket 

Till skillnad från stenväggs- och trägolvstexturen så förändrades formen av objekten i 

tegeltakstexturen inte speciellt mycket. Det enda som förändrades var att vissa tegelpannor 

gjordes något längre och vissa andra gjordes något kortare. De stora förändringarna i 

texturen bestod av rotation av tegelpannor.  

Den gemensamma riktningens lag grupperar objekt som ligger i linje och formar en 

gemensam riktning (Sternberg, 2009). I grundtexturen så ligger tegelpannorna helt rakt, så 

för att motverka uppkomsten av oönskade mönster i texturen så roterades tegelpannorna för 

att bryta de linjer de skapar.  

Figur-grundperception innebär att vissa objekt vi ser verkar mer framstående, medan andra 

objekt bygger upp en bakgrund (Sternberg, 2009). För att motverka att åskådaren uppfattar 

de övre och undre tegelpannorna som olika objekt så jämnades kontrasten i ljusstyrkan ut 

mellan dem. 

Precis som i tidigare texturer så modifierades tegelpannornas ljusstyrka så att de mest ljusa 

tegelpannorna aldrig ligger bredvid en av de mörka. Som tidigare nämnts så gjordes detta för 

att motverka simultankontrast. Även opponentfärgteorin applicerades genom att färga 

tegelpannorna med blåa och gröna nyanser. Anledningen till att just dessa färger valdes var 

att texturen redan innehåller mycket röda och gula nyanser och risken finns att färgerna inte 

uppfattas av åskådaren. 

Slutligen så skapades en textur som ska framhäva uppkomsten av oönskade mönster i 

texturen. I motsats till hur den gemensamma riktningens lag applicerades på den tidigare 

texturen så roterades tegelpannorna här för att forma linjer. Tegelpannorna som ligger i 

bakgrunden gjordes även mörkare för att öka kontrasten mellan de övre och undre 

tegelpannorna. För att öka kontrasten ytterligare så placerades ljusa tegelpannor bredvid 

mörka och opponentfärgerna gul och blå applicerades. Färgerna gul och blå valdes eftersom 

tegelpannorna från början hade både gröna och röda nyanser och därför syns inte dessa 

färger lika bra. 
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Figur 22 Privat bild (2013). Teorierna har applicerats på tegeltakstexturen för 
att påverka uppkomsten av mönster. Vänster: uppkomsten av mönster motverkas. 

Mitten: grundtextur. Höger: uppkomsten av mönster ökas. 

4.4.4 Sammanfattning av applikation 

För att påverka uppkomsten av oönskade mönster i texturerna så har ungefär samma teorier 

applicerats. Det som skiljer texturerna åt är vilka gestaltlagar som används samt vilka 

elementarfärger de innehåller för att undersöka opponentfärgteorin. Arbetsprocessen har 

börjat med att formen och positionen av de objekt som utgör texturen förändras. Därefter 

har ljusstyrkan ändrats för att påverka simultankontrasten. Slutligen så har färger 

applicerats för att kunna koppla texturerna till opponentfärgteorin. Alla texturer har inte ett 

ett helt verklighetstroget utseende, men detta är något som inte har någon större påverkan 

på undersökningen då det är uppkomsten av oönskade mönster som undersöks. 

Se Appendix A för samtliga texturer i högre upplösning. 
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5 Undersökning 

För att undersöka hur teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära påverkar 

uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer så utfördes nio stycken 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Anledningen till att undersökningen genomfördes 

med hjälp av kvalitativa intervjuer var att informanterna skulle kunna beskriva sina tankar 

kring texturerna med sina egna ord. Informanternas personliga tankar kring texturerna och 

deras förhållande till varandra är viktiga för att förstå vad det är som gör att informanterna 

uppfattar en textur som mer eller mindre upprepande. Intervjuerna genomfördes i 

personliga möten med informanterna och de valdes ut för att ge en så stor spridning av 

bakgrund och erfarenheter som möjligt. 

I detta kapitel så kommer texturerna ofta nämnas i texten. För att underlätta för läsaren så 

kommer texturerna att omnämnas med ett prefix som förklarar vad texturen föreställer samt 

ett suffix som förklarar vilken variation av texturen det är. Prefixen kommer vara 

förkortningar av vad texturerna föreställer och de prefix som kommer att användas är Sten, 

Trä och Tegel. Suffixen kommer också vara förkortningar av vilken variation av texturen det 

är och hur den är tänkt att påverka upprepningen i texturen. De suffix som kommer att 

användas är: 

 Låg – De texturer där teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära 

använts för att motverka uppkomsten av oönskade mönster får suffixet Låg. 

 Grund – Orginaltexturerna som skapades först och inte har manipulerats för att 

påverka uppkomsten av oönskade mönster får suffixet Grund. 

 Hög - De texturer där teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära 

använts för att framhäva uppkomsten av oönskade mönster får suffixet Hög. 

 

Figur 23 Privat bild (2013). Från vänster till höger: låg-, grund- och hög-
upprepning. 
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5.1 Utformande av intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes så skapades en intervjuguide som förklarade vilken 

information som intervjuerna syftade att få ut av informanterna och som var viktig för 

undersökningen. Den information som togs upp i intervjuguiden var: 

 Hur gammal är informanten? 

 Har informanten normalt färgseende? 

 Hur stor vana av datorspel har informanten? 

 Till hur stor grad uppfattar informanten upprepning i texturen? Vad är det för 

faktorer som får texturen att kännas upprepande? 

 Anser informanten att upprepningen förändras i de olika varianterna av samma 

textur? Ifall den förändras, vad är det för faktorer som gör att denna förändring sker? 

Med hjälp av denna lista över önskad information så utformades en uppsättning 

grundfrågor. Då undersökningen består av semistrukturerade intervjuer så innebär det att 

det kan uppstå diskussion och följdfrågor som inte står med i intervjuguiden. På grund av 

detta så omnämns dessa frågor som grundfrågor då de ämnar att ge svar på den information 

som efterfrågats tidigare i intervjuguiden. Grundfrågorna består dels av ett frågeformulär 

med generella frågor angående informantens färgseende, ålder och hur ofta informanten 

spelar datorspel samt ett antal frågor som ställdes under intevjuerna. Grundfrågorna lyder: 

Frågeformulär: 

 Har du normalt färgseende? 

o Ja 

o Om nej, beskriv problemet. 

 Hur gammal är du? 

o 15 år eller yngre 

o 16-20 

o 21-25 

o 26-30 

o 31-40 

o 41 eller äldre 

 Vilket alternativ stämmer mest överens med hur ofta du spelar datorspel? 

o Aldrig 

o Sällan, 1-2 gånger i månaden 

o Ibland, 1-2 gånger i veckan 

o Ofta, 3-5 gånger i veckan 

o Väldigt ofta, varje dag 

Frågor under intervju: 

 Vad föreställer texturen? 

 Ser du någon upprepning i texturen? 

o Om ja, var ser du upprepning och vad är det som gör att du ser den? 

o Om nej, varför tror du att det är svårt att se upprepningen i texturen? 

 Vilken texturvariant är mest/minst upprepande? 

o Varför är dessa mest/minst upprepande? 
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Frågan om vad texturen föreställer ämnar inte att ge någon information som efterfrågats i 

intervjuguiden, men den är ändå viktig för undersökningen. Om informanten har svårt att se 

vad en textur föreställer så skulle detta kunna leda till att han/hon ser på texturen på ett 

annorlunda sätt än vad informanter som ser vad texturen föreställer gör. Detta skulle kunna 

påverka hur han/hon uppfattar uppkomsten av mönster i texturen. 

Svarsalternativen på frågan om informanternas ålder var väldigt precisa. Anledningen till 

detta är att i takt med att våra datorer har blivit mer avancerade så har även datorgrafiken 

utvecklats och blivit bättre i ett väldigt högt tempo. Personer som upplevt tidig datorgrafik 

skulle kunna reagera annorlunda på de texturer som de får se under intervjuerna än 

personer som inte upplevt denna tidiga datorgrafik (med datorgrafik menas all form av 

datorgrafik som återfinns i t.ex. spel, 3D-animerade filmer och i datorer). Anledningen till 

att de sista svarsalternativet var ”41 år eller äldre” är att datorgrafik är ett relativt nytt 

område och personer som faller inom denna ålderskategori har med största sannolikhet 

upplevt tidig datorgrafik samtidigt. Detta gör att om informanterna reagerar olika på 

texturerna de får se under intervjuerna baserat på deras ålder så borde personer i denna 

kategorin uppleva texturerna lika.  

På frågan om informanternas vana av datorspel så användes ord för att beskriva hur ofta 

informanterna spelade datorspel. Ifall någon informant skulle bli osäker på vilket alternativ 

de skulle välja så följdes orden upp av en beskrivning på hur ordet tolkats i denna 

undersökningen. Svarsalternativen är inte helt exakta och användes för att ge ett ungefärligt 

svar på frågan då en persons spelvanor kan variera med tiden. Svarsalternativet ”aldrig” 

användes för att beskriva informanter som spelar mindre än 1-2 gånger i månaden.  

För att undersöka hur väl intervjun skulle fungera i verkligheten så genomfördes en 

pilotundersökning. Resultatet från denna pilotundersökning visade att de frågor som 

ställdes med hjälp av intervjuguiden genererade tydliga och jämförbara svar. En sak som 

framgick både av svaren från pilotundersökningen  samt av kommentarer efter intervjun var 

dock att när texturvarianterna av samma textur visades en och en så upplevde informanten 

oftast att den första var minst upprepande. När sedan den andra och den tredje 

texturvarianten visades så hade informanten lättare för att hitta upprepning då alla tre 

texturvarianter är ganska lika varandra. För att motverka detta så visades alla 

texturvarianter av samma textur samtidigt för informanterna i den riktiga undersökningen. 

5.2 Genomförande av intervjuer 

Totalt intervjuades nio informanter. Nio informanter är en liten grupp att dra några 

slutsatser ifrån, men syftet med undersökningen är att få informanternas personliga åsikter 

och tankar kring texturerna. Detta resultat kan sedan användas som en grund för att utföra 

kvantitativa undersökningar som eventuellt kan styrka resultatet av denna undersökning. 

Informanterna som blev tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju befann sig dels i och 

runt Högskolan i Skövde samt ute på staden i Skövde. De valdes ut för att skapa en så stor 

spridning mellan informanternas bakgrund och erfarenheter som möjligt. Intervjuerna 

genomfördes genom personliga möten. I inledningen av varje intervju så fick informanterna 

genomgå ett test för att avgöra om de hade normalt färgseende eller inte. Informanterna fick 

titta på en utskrift av bilden i figur 24 och berätta vilka nummer de kunde se i varje fält. Även 

om detta test inte kan avgöra med hundra procents säkerhet om informanterna är färgblind 
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eller inte på grund av att färgåtergivningen i utskriften kan variera från orginalet så kan det 

indikera om någon informant eventuellt har problem med att uppfatta vissa färger.  

 

Figur 24 Bilder hämtade på internet (2013). Testet för att undersöka 
informanternas färgseende. Till vänster är den bild som visades för informanterna 

och till höger är facit. 

Efter testet, för att avgöra om informanterna hade normalt färgseende eller inte, så fick de 

svara på de generella frågor som togs upp på frågeformuläret. Både ålder och vana av 

datorspelande är saker som skulle kunna påverka hur informanterna uppfattar texturerna, 

men den viktigaste delen är hurvida de har normalt färgseende eller inte då detta skulle 

kunna påverka svaren markant. 

Efter att informanterna fyllt i frågeformuläret så fick de se utskrifter av texturerna och svara 

på frågorna angående dessa. De utskrivna texturerna upprepades tre gånger både 

horisontellt och vertikalt. Anledningen till att texturerna inte upprepades mer än tre gånger 

var att utskrifterna då blir så små att det blir svårt att se de minsta objekten i texturerna. För 

att undvika att informanterna påverkades av den ordning som texturvariationerna placeras 

framför dem så varierades ordningen. Om texturvarianten där teorier inom visuell 

perception, gestaltpsykologi och färglära applicerats för att minska uppkomsten av oönskade 

mönster placerades längst till vänster i den första texturgruppen så placerades den inte 

längst till vänster i någon av den andra två texturgrupperna. 

Texturerna och frågeformuläret skrevs ut på papper som informanterna fick se under 

intervjuerna. Att visa texturerna på papper gjorde det dels lätt för informanterna att se 

texturerna i förhållande till varandra men det tillät dem även att markera områden i 

texturerna med färgpennor. Att låta informanterna markera områden i texturerna som de 

ansåg vara upprepande underlättade arbetet med att sammanställa och analysera resultatet 

av undersökningen. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriptionen samt de utskrivna texturer 

där informanterna fått markera områden de ansåg vara upprepande med färgpennor 

användes för att underlätta arbetet med att sammanställa resultatet av intervjuerna. 
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5.3 Resultat av intervjuer 

Efter att samtliga intervjuer genomförts så sammanställdes resultatet av undersökningen. 

Informanternas svar på frågorna var både långa och deras formuleringar varierade stort. På 

grund av detta så är det svårt att redovisa ett resultat enbart med hjälp av citat och likheter i 

informanternas svar. Resultatet kommer därför till stor del redovisas med hjälp av staplar 

och diagram, något som kan ses som ett kvantitativt sätt att sammanställa resultatet. 

Anledningen till att resultatet ändå redovisas på detta sätt är att det tydligt visar vilken 

texturvariant som informanterna ansåg vara minst respektive mest upprepande. 

Informanternas personliga kommentarer analyseras sedan i kapitel 5.4 för att svara på 

frågan om hur applikationen av de tidigare nämnda vetenskapliga teorierna har påverkat 

uppkomsten av mönster i texturerna. Informanternas svar kommer även jämföras för att 

hitta likheter i deras svar, något som kommer styrkas med citat från intervjuerna. Totalt 

deltog nio informanter i undersökningen. Samtliga informanter hade normalt färgseende 

och hade inga problem med att se vilka nummer som fanns i varje figur i testet. På frågorna 

angående informanternas ålder och spelvana så svarade de som följande.  

Hur gamla informanterna var: 

 15 eller yngre - 1 

 16-20  - 1 

 21-25  - 5 

 26-30  - 1 

 31-40  - 0 

 41 eller äldre - 1 

Hur ofta informanterna spelar datorspel: 

 Aldrig  - 1 

 Sällan  - 2 

 Ibland  - 1 

 Ofta  - 2 

 Väldigt ofta - 3 

Samtliga informanter svarade på alla frågor med undantag för en informant som inte kunde 

svara på frågan om vilken texturvariant av tegeltakstexturen som var minst respektive mest 

upprepande. 
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5.3.1 Stenväggstexturen 

 

Tabell 1 Informanternas svar angående vilken variant av stenväggstexturen som var minst 

respektive mest upprepande. 

I tabell 1 visas resultatet av vilken variant av stenväggstexturen som informanterna ansåg 

vara minst respektive mest upprepande. Svaren varierade stort mellan informanterna vilket 

resulterade i att det blev en väldigt jämn fördelning av vilken texturvariant som ansågs vara 

minst respektive mest upprepande när resultatet sammanställts. Tre informanter ansåg att 

Sten-Låg var den minst upprepande texturen medan fyra andra informanter ansåg att den 

var den mest upprepande. På samma sätt så ansåg fyra informanter att Sten-Hög var den 

minst upprepande texturen medan tre andra informanter ansåg att den var den mest 

upprepande. Endast två informanter svarade att Sten-Grund var minst upprepande och två 

informanter svarade att Sten-Grund var mest upprepande. 

Samtliga informanter kunde identifiera vad texturen föreställde. Nedan är en lista på hur 

många informanter som nämnde färgen, ljuskontrasten och/eller storleken/formen som 

orsak till uppkomsten eller avsaknaden av upprepning i stenväggstexturerna: 

 Färgen   - 8 

 Ljuskontrasten - 7 

 Storleken/formen - 5 
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5.3.2 Trägolvstexturen 

 

Tabell 2 Informanternas svar angående vilken variant av trägolvstexturen som var minst 

respektive mest upprepande. 

I tabell 2 visas resultatet av vilken variant av trägolvstexturen som informanterna ansåg vara 

minst respektive mest upprepande. Svaren om vilken texturvariant som var minst 

upprepande var relativt varierande medan nästan alla informanter ansåg att Trä-Hög var 

den texturvariant som var mest upprepande. Tre informanter ansåg att Trä-Låg var minst 

upprepande, fyra informanter ansåg att Trä-Grund var minst upprepande och två 

informanter ansåg att Trä-Hög var minst upprepande. På frågan om vilken texturvariant 

som var mest upprepande svarade en informant Trä-Låg, en informant svarade Trä-Grund 

och sju informanter svarade Trä-Hög. 

Samtliga informanter kunnde identifiera vad texturen föreställde. Nedan är en lista på hur 

många informanter som nämnde färgen, ljuskontrasten och/eller storleken/formen som 

orsak till uppkomsten eller avsaknaden av upprepning i trägolvstexturerna: 

 Färgen   - 8 

 Ljuskontrasten - 7 

 Storleken/formen - 7 



 36 

5.3.3 Tegeltakstexturen 

 

Tabell 3 Informanternas svar angående vilken variant av tegeltakstexturen som var minst 

respektive mest upprepande. 

I tabell 3 visas resultatet av vilken variant av tegeltakstexturen som informanterna ansåg 

vara minst respektive mest upprepande. En av de nio informanterna uppgav att han inte 

kunde bedömma vilken texturvariant som var minst respektive mest upprepande och 

svarade därför inte på just den frågan. På frågan om vilken texturvariant som var minst 

upprepande så svarade två informanter Tegel-Låg och 6 informanter svarade Tegel-Grund. 

Ingen informant ansåg att Tegel-Hög var den minst upprepande texturvarianten. På frågan 

om vilken texturvariant som var mest upprepande svarade tre informanter Tegel-Låg, en 

informant svarade Tegel-Grund och fyra informanter svarade Tegel-Hög. 

Åtta av de nio informanterna kunde se vad texturen föreställde. Den nionde informanten 

misstog tegeltaket för barken på ett bambuträd. Nedan är en lista på hur många informanter 

som nämnde färgen, ljuskontrasten och/eller storleken/formen som orsak till uppkomsten 

eller avsaknaden av upprepning i tegeltakstexturerna: 

 Färgen   - 1 

 Ljuskontrasten - 9 

 Storleken/formen - 7 

5.4 Analys av intervjuer 

Svaren på frågan om vilken texturvariant som var mest respektive minst upprepande var 

jämn i flera av texturgrupperna, men svaren skiljde sig dock beroende på hur ofta 

informanten uppger sig spela datorspel. Om man delar in informanterna i kategorierna 

”Hardcore”-spelare och ”Casual”-spelare  så uppstår ett mer polariserat resultat. ”Hardcore” 

är en term som ofta används i spelsammanhang för att benämna spelare som är väldigt 

dedikerade och lägger ner mycket tid på sitt spelande. ”Casual” är i motsats till detta en term 

som ofta används för att beskriva spelare som bara spelar ibland och inte är lika dedikerade 

som ”Hardcore”-spelare. Kategorin hardcore-spelare innefattar informanterna som uppgett 

att de spelar datorspel väldigt ofta eller ofta. Kategorin casual-spelare innefattar 
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informanterna som uppgett att de spelar ibland, sällan eller aldrig. Av de nio informanter 

som deltog i undersökningen uppgav fem av dem att de spelade väldigt ofta (varje dag) eller 

ofta (3-5 gånger i veckan). De sista fyra informanterna uppgav att de spelade ibland (1-2 

gånger i veckan), sällan (1-2 gånger i månaden) eller aldrig.  

5.4.1 Stenväggstexturen 

I tabell 4 så visas svaren på frågan om vilken texturvariant av stenväggstexturen som ansågs 

vara minst respektive mest upprepande från kategorin hardcore-spelare. De svar som denna 

kategori av informanter gav är mer polariserade. Av de fem informanterna som faller inom 

denna kategori så är det tre av dem som anser att Sten-Låg är den minst upprepande 

texturen medan Sten-Grund och Sten-Hög bara valdes av en informant vardera. Tre av 

informanterna ansåg även att Sten-Hög var den mest upprepande texturen och två dem 

ansåg att Sten-Grund var mest upprepande. Ingen av dessa informanter ansåg att Sten-Låg 

var mest upprepande. 

 

Tabell 4 Svaren från informanterna i kategorin hardcore-spelare angående vilken variant av 

stenväggstexturen som var minst respektive mest upprepande. 

I tabell 5 visas svaren på frågan om vilken texturvariant av stenväggstexturen som ansågs 

vara minst respektive mest upprepande från kategorin casual-spelare. Även i denna kategori 

av informanter så uppstod ett mer polariserat resultat. Samtliga av de fyra informanterna 

som faller inom denna kategori uppgav att Sten-Låg var den texturvariant som var mest 

upprepande. Tre av informanterna uppgav Sten-Hög som den minst upprepande texturen 

och en informant uppgav Sten-Grund som minst upprepande. 
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Tabell 5 Svaren av informanterna som uppger sig spela ibland, sällan eller aldrig angående 

vilken variant av stenväggstexturen som var mest respektive minst upprepande. 

När resultatet delas upp på detta vis så blir det tydligt att de båda kategorierna av 

informanter var oeniga i vilken texturvariant som var minst respektive mest upprepande. 

Större delen av informanterna i kategorin hardcore-spelare ansåg att Sten-Låg var den minst 

upprepande och att Sten-Hög var den mest upprepande. I motsats till detta så ansåg större 

delen av informanterna i kategorin casual-spelare att Sten-Låg var den mest upprepande och 

att Sten-Hög var minst upprepande.  

Något som är gemensamt för de båda kategorierna är att nästan alla informanter angav 

färgen och ljusskillnaderna som den bidragande orsaken till hur märkbar upprepningen i 

texturvarianterna var. Även antalet informanter som nämnde storleken på stenarna och 

deras former som bidragande orsaker var lika då två informanter från varje kategori nämnde 

dessa under intervjuerna.  

Vad som skiljer åsikterna hos informanterna åt är dock hur de anser att färgen, 

ljuskonstrasten, storleken och formen påverkar uppkomsten av mönster. Informanterna i 

kategorin hardcore-spelare beskrev den röda och gröna färgen i Sten-Hög som någonting 

som gjorde det lättare att upptäcka ett mönster och som bidrar till en mer framstående 

upprepning i texturen. De informanter i denna kategori som nämnde storleken och formen 

på stenarna under intervjuerna ansåg att dessa bidrog till att ett mönster uppstod. Följande 

citat är från när några av informanterna blev tillfrågade varför de valt Sten-Hög som mest 

upprepande: 

”Det är just att det är ett märkbart mönster i färgsättningen på den första.” 

”Det är störst skillnad mellan stenarna plus att det är stor skillnad mellan 

färgerna.” 

”Jag skulle säga att den lättaste är den mest färgglada.” 

I motsats till detta så ansåg informanterna i kategorin casual-spelare att färgskillnaden 

motverkade upprepningen och uppkomsten av mönster. De informanter i denna kategori 

som nämnde storleken och formen på stenarna ansåg att dessa gjorde det svårare att se 
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någon upprepning i texturen. Följande citat är från när några av informanterna blev 

tillfrågade varför de valt Sten-Hög som minst upprepande: 

”Men annars det som inte är upprepande är att det är en väldigt stor mix av 

olika färger. De matchar in och går i ett.” 

”Den har olika färg, grön-brun. Grå och brun ligger närmare varandra än grön 

och brun, färgmässigt.” 

 

Figur 25 Privat bild (2013). Exempel på hur informanterna markerade vad de 
ansåg vara upprepande i stenväggstexturen. Övre raden är svar från hardcore-

spelare medan den undre raden är svar från casual-spelare. 

När informanterna blev tillfrågade varför det valt en viss texturvariant som mest respektive 

minst upprepande så beskrev nästan samtliga nio informanter färgskillnaden och 

ljuskontrasten som bidragande orsaker. Endast en informant tog inte upp färgskillnaden och 
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endast två informanter tog inte upp ljuskontrasten som bidragande eller motverkande 

orsaker till uppreningen. I kontrast till detta så var det få informanter som beskrev skillnad i 

storlek och form som bidragande orsaker till att de valt en viss texturvariant som minst 

respektive mest upprepande. Endast fyra informanter nämnde storleken och formen som 

bidragande eller motverkande orsaker till upprepningen i stenväggstexturerna. 

5.4.2 Trägolvstexturen 

I tabell 6 visas svaren angående vilken variant av trägolvstexturen som ansågs var minst 

respektive mest upprepande i kategorin hardcore-spelare. Av dessa informanter ansåg större 

delen att Trä-Hög  var den mest upprepande texturvarianten. Fyra av de fem informanterna 

uppgav Trä-Hög som den mest upprepande, en av dem uppgav Trä-Grund som den mest 

upprepande och ingen uppgav Trä-Låg som den mest upprepande texturen. På frågan om 

vilken textur som de ansåg vara minst upprepande varierade dock svaren mer. Av de fem 

informanterna så ansåg två att Trä-Låg var minst upprepande, två andra informanter ansåg 

att Trä-Grund var minst upprepande och en informant ansåg att Trä-Hög var minst 

upprepande. 

 

Tabell 6 Svaren från informanterna i kategorin hardcore-spelare angående vilken variant av 

trägolvstexturen som var minst respektive mest upprepande. 

I tabell 7 visas svaren angående vilken variant av trägolvstexturen som ansågs var minst 

respektive mest upprepande bland casual-spelarna. Precis som i svaren hos hardcore-

spelarna så ansåg casual-spelarna att Trä-Hög var den mest upprepande texturvarianten. Tre 

av casual-spelarna ansåg att Trä-Hög var den mest upprepande och en av dem ansåg att Trä-

Låg var den mest upprepande. Ingen av casual-spelarna ansåg att Trä-Grund var mest 

upprepande. Även svaren angående vilken texturvariant som var minst upprepande var lika 

de svar som gavs av hardcore-spelarna. Av de fyra casual-spelarna svarade två att Trä-Grund 

var den minst upprepande, en svarade att Trä-Låg var den minst upprepande och en svarade 

att Trä-Hög var den minst upprepande. 
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Tabell 7 Svaren från informanterna i kategorin casual-spelare angående vilken variant av 

trägolvstexturen som var minst respektive mest upprepande. 

I trägolvstexturen var svaren hos de båda informantkategorierna relativt lika. Större delen av 

informanterna ansåg att Trä-Hög var den mest upprepande och båda informantkategorierna 

hade även stor spridning på svaren om vilken texturvariant som var minst upprepande.  

På frågan om varför informanterna som valt Trä-Hög som den texturvariant de ansåg vara 

mest upprepade var svaren i de båda informantkategorierna väldigt lika. Några svar från 

hardcore-spelarna lät så här: 

”Det är att alla de här rutorna är raka, det är en grej. De ’lineas upp’. Och sen 

finns det två grejer som är samma och upprepar sig: färgkorrigeringen och 

själva mönstret på plankorna.” 

”Ettan (Trä-Hög) är det färgskiftningarna i brädorna, som gör att jag letar 

efter det, färgskalan. I trean (Trä-Grund) så är färgskalan mer jämn och 

brädorna är mer jämn färgade, så då blir det svårare. Man måste kolla unikt i 

brädorna hur fibrerna går.” 

Svaren på samma fråga ifrån casual-spelarna var väldigt lika och lät så här: 

”Dels brädkanterna. Och sen ser jag ju en gulton och en brunton i spalter så 

här. Gult, brunt, gult.” 

”Jag antar att det är för att de ligger så här i linjer med varandra.” 

Det var två av informanterna som svarade att färgskillnaden i Trä-Hög gjorde det svårare att 

se ett mönster och att den därför var den minst upprepande. Den ena informanten uppgav 

att den spelade datorspel väldigt ofta (varje dag) och svarade som följande på frågan varför 

den tyckte att Trä-Hög var den minst upprepande: 

”Den var inte lika mycket upprepning, jag tror att det har och göra med den 

gula färgen att göra. Att man försöker hitta ett mönster i den gula färgen, och 

det gör att man får svårt att hitta ett mönster i det andra.” 



 42 

Den andra informanten som ansåg att Trä-Hög var den minst upprepande uppgav däremot 

att den spelade datorspel sällan (1-2 gånger i månaden) och svarade som följande på samma 

fråga: 

”Att det är mycket mönster i brädorna. Och sen också att det är olika 

färgtoner i brädorna, fast på motsatt håll. Det är svårt att se vilken bräda som 

hör till vilken med tanke på att den här är lite gulaktig här och den är också 

lite gulaktig där. Den är gulaktig där och den är inte det, så det smälter ihop.” 

 

Figur 26 Privat bild (2013). Exempel på hur informanterna markerade vad de 
ansåg vara upprepande i trägolvstexturen. Till vänster är svaret från en hardcore-

spelare och till höger är svaret från en casual-spelare. 

I likhet med stenväggstexturen så uppgav nästan samtliga informanter att färgen och 

ljusskillnaden var en bidragande orsak till att upprepningen framhävdes eller motverkades i 

trägolvstexturen. I trägolvstexturen så uppgav nästan samtliga informanter även formen på 

plankorna som en bidragande orsak till att upprepningen blev tydligare eller svårare att se. 

Av samtliga nio informanter så var det bara en som inte nämnde färgskillnaden, två som inte 

nämnde ljuskontrasten och två som inte nämnde formen på plankorna som bidragande 

orsaker till framhävningen eller motverkandet av upprepning i texturerna. De informanter 

som inte nämnde färgen, ljuset eller formen var jämnt spridda mellan de två 

informantkategorierna. Utöver iakttagelser om färg-, ljus- och formskillnaden så påpekade 

även många av informanterna (från båda kategorierna) fibrerna i träplankorna som ett 

element som framhäver upprepningen i texturerna. 

5.4.3 Tegeltakstexturen 

I tabell 8 visas svaren från hardcore-spelarna angående vilken variant av tegeltakstexturen 

de ansåg vara minst respektive mest upprepande. Tabellen innehåller endast svaren från fyra 

av de fem informanterna som är kategoriserade som hardcore-spelare. Detta beror på att en 

av dessa informanter svarade att den inte kunde avgöra vilken texturvariant som var minst 

respektive mest upprepande och valde därför att avstå från att svara på frågan. Av de 

återstående fyra hardcore-spelarna så var dock resultatet tydligt. Tre informanter ansåg att 
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Tegel-Grund var den minst upprepande texturvarianten och en informant ansåg att Tegel-

Låg var den minst upprepande varianten. På frågan om vilken texturvariant som var den 

mest upprepade svarade tre informant Tegel-Låg och en informant svarade Tegel-Grund. 

Ingen av informanterna i kategorin hardcore-spelare ansåg att Tegel-Hög var varken minst 

eller mest upprepande. 

 

Tabell 8 Svaren från informanterna i kategorin hardcore-spelare angående vilken variant av 

tegeltakstexturen som var minst respektive mest upprepande. 

I tabell 9 visas svaren från casual-spelarna angående vilken variant av tegeltakstexturen som 

de ansåg vara minst respektive mest upprepande. Casual-spelarnas svar på frågan om vilken 

texturvariant som var minst upprepande var identiskt med svaren på samma fråga från 

hardcore-spelarna. Även bland casual-spelarna så svarade tre av de fyra informanterna att 

Tegel-Grund var den minst upprepande texturvarianten medan en informant ansåg att 

Tegel-Låg var den minst upprepande texturvarianten. Svaret på frågan om vilken 

texturvariant som var mest upprepande var dock väldigt annorlunda. Alla fyra informanter i 

kategorin casual-spelare ansåg att Tegel-Hög var den mest upprepande texturvarianten. 
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Tabell 9 Svaren från informanterna i kategorin casual-spelare angående vilken variant av 

tegeltakstexturen som var minst respektive mest upprepande. 

Samtliga informanter pekade ut ljuset som en bidragande faktor till att de kunde se en 

upprepning i tegeltakstexturerna. De såg mönster i hur de ljusare tegelpannorna låg och 

kunde därför se en upprepning. Sju av de nio informanterna uppgav även tegelpannornas 

placering som en bidragande faktor till uppkomsten eller avsaknaden av upprepningen i 

texturerna. På frågan om varför de ansåg att Tegel-Grund var den minst upprepande 

texturvarianten svarade några informanter följande: 

”Det är för att de är raka och man letar febrilt efter några oraka. Man försöker 

hitta något mönster i dem, men det är inte riktigt lika lätt att se.” 

”För att det går i linjer väldigt tydligt. Det är raka linjer allting och då är det 

svårt att se.” 

”Det var enklare att se skillnad när de satt ’random’ än när de sitter rakt.” 

Som tidigare nämnt så var svaren angående vilken variant av tegeltakstexturen som var 

minst upprepande väldigt lika i båda informantkategorierna. Vad som skiljer svaren hos de 

båda kategorierna åt är dock vilken textur som de ansåg var mest upprepande. Alla fyra 

casual-spelare nämnde kontrasten mellan tegelpannorna som ligger i det övre och undre 

lagret som en bidragande faktor till att Tegel-Hög var den mest upprepande texturvarianten: 

”För att det är väldigt mycket mellanrum mellan tegelpannorna horisontellt 

och att bakgrunden, eller det som ligger lite bakåt i bilden, är mycket mörkare 

så då ser man mönstret mer. Det ’poppar’ fram.” 

”Det var stora kontraster i bild tre med mörkt och ljust, och då hoppade de 

här två ut som punkter.” 

”Den var mest eftersom den mörka bakgrunden efter de här raderna gjorde 

att de framtyder mer.” 

Ingen av de fyra hardcore-spelarna som kunde svara på frågan om vilken texturvariant som 

var minst respektive mest upprepande ansåg att Tegel-Hög var den mest upprepande. Det 

var heller ingen av dessa informanter som nämnde kontrasten mellan de olika lagren av 

tegelpannor i Tegel-Hög.  
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På frågan om varför hardcore-spelarna ansåg att Tegel-Låg var den mest upprepande 

texturvarianten så svarade de att tegelpannorna stack ut mer i den texturvarianten. En 

informant menade att rotationen på tegelpannorna i Tegel-Låg var mer olik varandra än i 

Tegel-Hög där rotationen var mer jämn och det blev därför lättare att skilja på dem. En 

annan informant svarade att han kunde se upprepningen i Tegel-Låg med en gång, men var 

inte helt säker på varför. 

 

Figur 27 Privat bild (2013). Exempel på hur informanterna markerade vad de 
ansåg vara upprepande i tegeltakstexturen. Övre raden är svar från hardcore-spelare 

medan den undre raden är svar från casual-spelare. 

5.4.4 Sammanfattning av analysen 

Hur informanterna från båda kategorierna svarade på frågan om vilken texturvariant som de 

ansåg vara minst respektive mest upprepande varierade mellan texturtyperna. Vad som inte 
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varierade lika mycket var vilken texturvariant större delen av varje kategori informanter 

ansåg vara minst respektive mest upprepande.  

I stenväggstexturen ansåg större delen av hardcore-spelarna att färg-, form- och 

storleksskillnaderna i Sten-Hög gjorde att det blev lättare att se en upprepning i texturen 

medan större delen av casual-spelarna ansåg att samma skillnader gjorde att det blev svårare 

att upptäcka en upprepning. I trägolvstexturen var informanterna från de båda kategorierna 

mer överens om vilken texturvariant som var mest upprepande. De nämnde även samma 

orsaker till att just Trä-Hög var den mest upprepande texturen. Vad som skiljer sig i svaren 

från informantkategorierna är dock hur de såg detta mönstret. Många av hardcore-spelarna 

ansåg att mönstret i Trä-Hög blev tydligt eftersom dem kunde se små mönster i 

färgskillnaderna. Casual-spelarna nämnde istället färgskillnaden som stora områden av 

texturen med samma färg och beskrev dessa färgskillnader som staplar brevid varandra. I 

tegeltakstexturen ansåg större delen av hardcore-spelarna att Tegel-Låg var den mest 

upprepande eftersom de lättare kunde se upprepning i de ljusare tegelpannorna där när de 

låg samlade. Samtliga casual-spelare ansåg däremot att Tegel-Hög var den mest upprepande 

då kontrasten mellan de tegelpannor som ligger överst och de som ligger underst blev större 

i den texturen, något som ingen av hardcore-spelarna uppmärksammade.  

Av dessa iakttagelser kan man se vissa likheter. Hardcore-spelarna hittade upprepning i 

mindre detaljer som skiljde sig från mängden. Exempelvis så nämnde dem de större 

stenarna i olika färg i Sten-Hög som en orsak till upprepningen i stenväggstexturen. De 

nämnde mönster i färgskillnaderna och ådrorna i plankorna på Trä-Hög som orsaker i 

trägolvstexturen. Slutligen så nämnde dem områdena med mer ljusa tegelpannor i Tegel-Låg 

som orsak till upprepningen i tegeltakstexturen utan att reagera på kontrasten mellan de 

övre och undre tegelpannorna i Tegel-Hög. 

I motsats till detta så hittade casual-spelarna istället upprepning i stora områden av lika 

objekt. I stenväggstexturen så svarade casual-spelarna att den stora variationen i färg-, form- 

och storleksskillnaden på stenarna i Sten-Hög gjorde att den smälte ihop mer och att det 

blev svårare att se ett mönster. Istället svarade samtliga casual-spelare att Sten-Låg var den 

mest upprepande texturen då den var väldigt jämn och att det därför blev lättare att se en 

upprepning. I trägolvstexturen så ansåg även casual-spelarna att Trä-Hög var den mest 

upprepande texturen, dock så beskrev dem upprepningen på ett annat sätt än vad hardcore-

spelarna gjorde. De casual-spelare som ansåg att Trä-Hög var den mest upprepande texturen 

beskrev att de såg ”staplar” av färger horisontellt, de såg stora områden med samma färg och 

kunde på så sätt se en upprepning i texturen. I tegeltakstexturen svarade samtliga casual-

spelare att Tegel-Hög var den mest upprepande texturen. De ansåg att den stora kontrasten 

mellan de övre och de undre tegelpannorna gjorde att det blev lättare att se en upprepning i 

texturen.  

En av de teorier som applicerades för att påverka uppkomsten av oönskade mönster i 

texturerna var simultankontrast. Som tidigare beskrivits i bakgrundskapitlet så är 

simultankontrast ett fenomen där vi uppfattar färger olika beroende på vilken färg som 

omger dem (Nilson, 1999). Applikationen av simultankontrast i ljusstyrkan gjorde att många 

informanter tyckte att ljuset i vissa av texturvarianterna var starkare än i andra, vilket 

påverkade deras svar på vilken texturvariant som var minst respektive mest upprepande. 

Detta trots att samtliga texturvarianter hade precis samma ljusstyrka på de ljusaste och de 

mörkaste partierna. 
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Opponentfärgteorin beskriver sambandet mellan färgerna röd-grön och gul-blå. Enligt teorin 

så är de båda färgkombinationerna motsatser till varandra och det går inte att blanda dem 

utan att få en annan färg (Goldstein, 1989). Denna teori applicerades genom att ge objekten i 

texturvarianterna där uppkomsten av oönskade mönster framhävdes opponentfärger. I 

motsats till detta så användes färger som inte är opponentfärger i texturvarianterna där 

uppkomsten av oönskade mönster motverkades. Resultatet av detta blev att nästan alla 

informanter reagerade på färgen i texturerna där opponentfärger använts medan väldigt få 

nämnde färgerna i övriga texturvarianter, trots att färgskillnaden som använts i de olika 

texturvarianterna var lika stark. 

Slutligen applicerades även teorier inom gestaltpsykologi i form av olika gestaltlagar. Enligt 

gestaltpsykologin sammanställer vår hjärna det vi ser i grupper som är så enhetliga som 

möjligt. Istället för att vi ser ett kaos av olika oorganiserade visuella element så ser vi stabila 

grupper med liknande element (Sternberg, 2009). Eftersom de tre olika texturtyperna skiljer 

sig åt i deras komposition så kunde inte alla gestaltlagar appliceras på alla texturer. De 

gestaltlagar som applicerades var dem som var mest relevanta för texturtypen. Även om 

många av informanterna uppmärksammade förändringarna som gjorts med hjälp av 

gestaltlagarna som orsaker till att upprepningen i texturerna motverkades eller framhävdes 

så var det inte lika många informanter som reagerade på det som på de övriga teorierna. 

Sammanfattningsvis ser man att samtliga informanter som deltog i undersökningen 

påverkades av förändringarna på ljusskillnad, färg och form i texturerna, hur de påverkades 

och hur de uppfattade mönster i texturerna varierade dock beroende på hur ofta de uppgett 

att de spelar datorspel. Hardcore-spelarna som uppgett att de spelade datorspel väldigt ofta 

eller ofta hittade oftast mönster i mindre detaljer som stack ut jämnt emot omgivningen 

medan casual-spelarna som uppgett att de spelade datorspel ibland, sällan eller aldrig 

hittade upprepningar i större områden som liknande varandra. Exempelvis så ansåg 

hardcore-spelarna att den röd/gröna färgvariationen i Sten-Hög gjorde att den var den mest 

upprepande varianten, medan casual-spelarna ansåg att färgen i Sten-Hög gjorde det svårt 

att se en upprepning i den. Istället ansåg de att den jämna färgvariationen i Sten-Låg gjorde 

att det blev lättare att se en upprepning och att Sten-Låg därför var den mest upprepande 

texturvarianten. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Huvudfrågan för detta arbete löd: Kan teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och 

färglära ge en teoretisk förståelse för uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer? 

Hur kan grafiker i så fall använda dessa teorier som en arbetsmetod för att arbeta sig runt 

förekomsten av oönskade upprepade mönster i texturer? 

När det gäller den första delen av frågeställningen, kan teorier inom visuell perception, 

gestaltpsykologi och färglära ge en teoretisk förståelse för uppkomsten av oönskade mönster 

i sömlösa texturer, så tyder resultatet av undersökningen som genomförts i detta arbete på 

att teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära kan användas för att 

påverka uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer. Svaren som givits under 

intervjuerna visar en tydlig påverkan av de vetenskapliga teorier som applicerats för att 

framhäva uppkomsten av oönskade mönster i texturerna.  

När det gäller den andra delen av frågeställningen, hur kan grafiker i så fall använda dessa 

teorier som en arbetsmetod för att arbeta sig runt förekomsten av oönskade upprepade 

mönster i texturer, så är svaret lite mer komplicerat. Denna studie har visat på att 

uppfattningen av upprepning i texturerna berodde mycket på hur stor vana informanterna 

hade av att spela datorspel. Kategorin ”hardcore-spelare” som innehöll de informanter som 

uppgett att de spelar datorspel väldigt ofta eller ofta upptäckte upprepning i texturerna på 

mindre detaljer som skiljde sig från den övriga texturen. Exempel på detta var de olika 

färgerna i stenväggstexturen där hardcore-spelarna kunde se ett tydligt mönster. Den andra 

informantkategorin innehöll informanterna som uppgett att de spelar sällan, ibland eller 

aldrig och kallades för ”casual-spelare”. Denna kategori informanter nämnde samma teorier 

som orsak till varför upprepningen blev lättare eller svårare att se i de olika 

texturvarianterna, men hur dessa teorier påverkade upprepningen ansåg de vara 

annorlunda. Till skillnad från hardcore-spelarna som upptäckte mönster när mindre detaljer 

skiljde sig från den omgivande texturen så ansåg casual-spelarna att detta gjorde det svårare 

att se en upprepning. Istället såg casual-spelarna upprepningen lättare när stora delar av 

texturen såg ungefär likadan ut. Detta tyder på att en grafiker kan använda de teorier som 

tagits upp i arbetet för att arbeta sig runt förekomsten av oönskade upprepande mönster i 

sömlösa texturer, men beroende på vilken målgrupp materialet är tänkt för så krävs olika 

förändringar. 

För att svara på frågeställningen så visar resultatet av undersökningen på att man med 

kunskap om teorier inom visuell perception, gestaltpsykologi och färglära som tagits upp i 

arbetet kan påverkar hur åskådare uppfattar upprepning i sömlösa texturer och teorierna 

kan appliceras i en grafikers arbetsmetod för att motverka uppkomsten av oönskade 

mönster. Det är dock väldigt viktigt att veta vilken målgruppen det material han/hon skapar 

är tänkt för då personer med olika vanor av datorspel uppfattar upprepning i sömlösa 

texturer olika. 

6.2 Diskussion 

Undersökningen som genomfördes i detta arbete ämnade undersöka om teorier inom visuell 

perception, gestaltpsykologi och färglära kan påverka uppkomsten av oönskade mönster i 
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sömlösa texturer och på så sätt kunna användas i en grafikers arbetsmetod för att motverka 

dessa oönskade mönster. Resultatet av undersökningen visar på att dessa teorier påverkar 

uppkomsten av oönskade mönster i sömlösa texturer, dock så påverkas personer olika 

beroende på hur ofta de spelar datorspel. Det är därför viktigt att veta vilken målgrupp de 

material som ska skapas har innan man förändrar texturerna med hjälp av de tidigare 

nämnda teorierna. 

Resultatet av undersökningen visar tydliga tecken på att personer som spelar mycket 

datorspel och personer som sällan spelar datorspel uppfattar upprepning i sömlösa texturer 

olika. Detta styrks av det faktum att större delen av informanterna i kategorin hardcore-

spelare beskrev upprepning av mindre detaljer medan större delen av informanterna i 

kategorin casual-spelare beskrev upprepning av större områden som liknade varandra 

visuellt. Nio informanter är dock en väldigt liten grupp att dra slutsatser ifrån. En kvantitativ 

undersökning som fokuserar på vilken texturvariant som informanterna anser vara minst 

respektive mest upprepande och som kopplar dessa svar till deras vana av datorspel skulle 

göra resultatet mer trovärdigt. 

En praktisk nyttoaspekt som resultatet av denna undersökning för med sig är att grafiker 

som skapar spel eller andra applikationer där sömlösa texturer används kan anpassa de 

sömlösa texturerna baserat på den målgrupp som deras arbete är ämnat för. I ett datorspel 

visar undersökningen på att det är fördelaktigt att använda sömlösa texturer där de mindre 

detaljerna är så jämna så möjligt. I en applikation som är tänkt att användas av personer 

som inte spelar så mycket datorspel är det däremot bättre att använda sömlösa texturer som 

inte innehåller stora områden av liknande detaljer. 

6.3 Framtida arbete 

En intressant aspekt som kom fram när resultatet av undersökningen analyserades var att 

informanterna upptäckte upprepningen i texturerna olika beroende på hur ofta dem spelade 

datorspel. De informanter som spelade mycket datorspel uppfattade upprepningen i 

texturerna i mindre detaljer som skiljde sig från resten av texturen medan informanterna 

som spelade mindre datorspel såg upprepning i de större ytorna som såg liknande ut. 

På kort sikt så skulle det vara intressant att utföra en kvantitativ undersökning för att ge mer 

stöd åt resultatet av den kvalitativa undersökningen. Att kombinera de svar som 

informanterna uppgav som orsaken till den upprepning de såg i texturerna med en 

kvantitativ undersökning som stödjer teorin om att personer som spelar mycket datorspel 

ser upprepning i mindre detaljer medan personer som inte spelar så mycket datorspel istället 

letar efter större områden som ser liknande ut skulle göra resultatet mer trovärdigt. 

På lång sikt skulle det vara intressant att undersöka varför personer uppfattar mönster i 

sömlösa texturer olika beroende på deras vana av datorspel. Det skulle även vara intressant 

att undersöka om personer som spelar mycket datorspel uppfattar mönster i sömlösa 

texturer olika beroende på vilken typ av spel de spelar och försöka svara på frågan vilken 

aspekt av datorspelandet som påverkar deras uppfattning. 
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Appendix A -  Texturer 

 

Stenväggstexturen – Grundtextur. 



 II 

 

Stenväggstexturen – Grundtextur upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 

 



 III 

 

Stenväggstexturen – Manipulerad för att motverka uppkomsten av oönskade mönster. 

 



 IV 

 

Stenväggstexturen – Manipulerad för att motverka uppkomsten av oönskade mönster. 

Upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 

 



 V 

 

Stenväggstexturen – Manipulerad för att framhäva oönskade mönster. 

 



 VI 

 

Stenväggstexturen – Manipulerad för att framhäva uppkomsten av oönskade mönster. 

Upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 



 VII 

 

Trägolvstexturen – Grundtextur. 



 VIII 

 

Trägolvstexturen – Grundtextur upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 



 IX 

 

Trägolvstexturen – Manipulerad för att motverka uppkomsten av oönskade mönster. 



 X 

 

Trägolvstexturen – Manipulerad för att motverka uppkomsten av oönskade mönster. 

Upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 



 XI 

 

Trägolvstexturen – Manipulerad för att framhäva uppkomsten av oönskade mönster. 



 XII 

 

Trägolvstexturen – Manipulerad för att framhäva uppkomsten av oönskade mönster. 

Upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 



 XIII 

 

Tegeltakstexturen – Grundtextur. 



 XIV 

 

Tegeltakstexturen – Grundtexturen upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 



 XV 

 

Tegeltakstexturen – Manipulerad för att motverka uppkomsten av oönskade mönster. 



 XVI 

 

Tegeltakstexturen – Manipulerad för att motverka uppkomsten av mönster. Upprepad tre 

gånger både horisontellt och vertikalt. 



 XVII 

 

Tegeltakstexturen – Manipulerad för att framhäva uppkomsten av oönskade mönster. 



 XVIII 

 

Tegeltakstexturen – Manipulerad för att framhäva uppkomsten av oönskade mönster. 

Upprepad tre gånger både horisontellt och vertikalt. 


