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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker om peka-och-klicka-äventyrsspel kan ta hjälp av andra spelgenres 

sätt att tydliggöra ett interagerbart objekt. För att undersöka detta applicerades tre olika 

grafiska designval hos 3D-texturer på interagerbara objekt i en 3D-spelmiljö. Arbetet 

undersökte även vilken av dessa texturversioner som framförallt hjälpte informanterna att 

identifiera de interagerbara objekten utan att de var för uppenbara.  

Den teoretiska grunden innefattade teorier om perception, färglära och gränssnittens 

påverkan på immersion. Men även begrepp som ”affordance”, ”conceptual model” och 

realistisk spelgrafik har behandlats. 

Tolv informanter fick se de tre olika 3D-texturversionerna för de interagerbara objekten på 

renderade bilder från en 3D-spelmiljö. Texturversionerna var färgstarka, skarpa och 3D-

texturer med gradient. De kvalitativa intervjuerna med informanterna gav resultatet att 

skarpa 3D-texturer var den texturversion som var mest lämpad att användas som 

komplement till ett peka-och-klicka-äventyrsspel för att hjälpa informanterna att identifiera 

de interagerbara objekten.  

Nyckelord: Interagerbara objekt, texturer, 3D-grafik, affordance, peka-och-klicka-

äventyrsspel 
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1 Introduktion 

Många peka-och-klicka-äventyrsspel använder muspekaren som ett hjälpmedel för att hitta 

interagerbara objekt, ibland leder detta till att spelaren systematiskt letar med muspekaren 

över hela skärmen för att hitta dessa objekt. Om spelare sedan fastnar på grund av detta kan 

spelupplevelsen grusas och blir då till ett irritationsmoment för spelaren. Detta arbete hade 

för avsikt av att undersöka om olika grafiska designval hos 3D-texturer på interagerbara 

objekt kan användas i peka-och-klicka-äventyrsspel. De interagerbara objekten som var en 

del av undersökningen, och som hade olika typer av texturer, skulle inte vara för uppenbara 

för spelaren. Textureringen skulle endast subtilt ge spelaren en ledtråd till vart objekten 

befann sig.  

Kapitlet ”Bakgrund” börjar med att ta upp Gibsons perceptionsteori (1986) för att sedan gå 

mer in på hans begrepp ”affordance”. Dessa begrepp var av intresse att få insikt i för att 

kunna skapa en tredimensionell scen som återspeglar verkligheten och visar att objekten kan 

användas. Sedan definierades begreppet immersion för att få inblick i hur de grafiska 

designvalen hos 3D-texturerna kan påverka spelarens inlevelse i spelet. Därefter ges det en 

övergripande förståelse i färgteori som övergår till tänkt färgteori i spel. Sista underrubriken 

i kapitlet ”Bakgrund” definierar realistisk spelgrafik som var den grafiska stil det praktiska 

arbetet i 3D-grafik använde.  

I kapitlet ”Problemformulering” beskrivs frågeställningen som detta arbete grundar sig på 

och vad avsikten med arbetet är. Detta följs upp med en kort redogörelse för vad som 

skapades i den praktiska delen av arbetet och summeras med en frågeställning som var 

utgångspunkten för arbetet. Undersökningsmetoden till arbetet bestod av kvalitativa 

intervjuer för att kunna få insikt i människors uppfattning av de olika grafiska designvalen 

hos 3D-texturerna på de interagerbara objekten. Tolv personer, män och kvinnor i myndig 

ålder intervjuades till undersökningen, fyra personer per stillbild. 

Under kapitlet ”Projektbeskrivning” beskrivs först en förstudie på befintliga spels grafiska 

designval hos interagerbara objekt. Utifrån förstudien valdes tre sätt att texturera de 

interagerbara objekten på. De 3D-texturversioner som undersöktes var färgstarka texturer, 

skarpa texturer och texturer med en gradient i sig. För att undersöka texturversionerna 

skapades en 3D-spelmiljö och renderades till tre stillbilder. Det var samma 3D-spelmiljö till 

alla texturvarianterna, det var bara de interagerbara objekten som skiljde sig i 3D-

texturerna. 

För att sedan kunna besvara frågeställningen genomfördes kvalitativa intervjuer på tolv 

informanter. De fick se bilden i 40 sekunder för att sedan svara på frågor kring vilka objekt 

de trodde var interagerbara och om det var enkelt att hitta dem. Informanterna fick även 

svara på vilket textureringssätt de tror användes på bilden de fick se och om de tror att det 

skulle kunna fungera som ett komplement till ett peka-och-klicka-äventyrsspel. 
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2 Bakgrund 

När The Testament of Sherlock Holmes (2012) släpptes såg det väldigt spännande ut (figur 

1). Spelet utlovade att spelaren skulle vara den störste och smartaste detektiven genom 

tiderna. Efter att ha spelat en stund var spelmomenten en besvikelse. Spelaren tvingas leta 

minutiöst efter de objekt som ska undersökas eller användas genom att dra muspekaren över 

omgivningen i hopp om att muspekarikonen skulle ändras till ett förstoringsglas eller en 

hand. Det fanns inget sätt att se vilka objekt som var interagerbara utan att systematiskt dra 

muspekaren över omgivningen. Det är inget problem förrän spelaren fastnar och inte kan ta 

sig vidare, då blir letandet irriterande och försämrar spelupplevelsen. För att lösa detta finns 

en funktion i spelet som kan aktiveras, den tillåter de objekt som går att interagera med att 

bli markerade. Denna funktion visade dock bara ett objekt i taget och visade ofta sådant 

spelaren redan upptäckt. Funktionen kan även kännas som ”fusk” för spelaren, och bidrar 

inte till känslan av att vara en smart detektiv. Ett äldre spel, Syberia (2002), använder också 

metoden att dra muspekaren överallt på skärmen för att hitta de interagerbara objekten 

(figur 2). Spelet är ett peka-och-klicka-äventyrsspel i tredjepersonsvy som har en linjär 

berättelse. För att ta sig vidare i spelet måste pussel och bestämda handlingar utföras i 

korrekt ordning. Det går inte att dö i spelet och sägs enligt spelföretaget vara omöjligt att 

fastna i, vilket enligt erfarenhet har hänt. För att ta sig vidare i spelet får man även här klicka 

på i stort sett varenda pixel i spelscenerna.  

 

Figur 1 Från vänster en skärmdump på spelmiljön från The Testament of Sherlock Holmes 
där spelaren håller muspekaren över en interagerbar byst. Högra bilden har turkos markering för att 

visa var muspekaren är.  

 

Figur 2 Vänstra skärmdump på spelmiljö från Syberia där spelaren håller muspekaren över 
en hotellvärd. Högra bilden har en turkos markering för att visa var muspekaren är. 
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Många peka-och-klicka-äventyrsspel har detta gemensamt, letandet med muspekaren. Till 

och från har detta bidragit till frustrerat, systematiskt muspekarklickande över hela skärmen 

för att ta sig vidare eller för att hitta ett specifikt objekt som undgått spelaren. Lennart Nacke 

och Craig A. Lindley beskrev utmaningar i spel som ett måste för att uppnå ”challenged-

based” immersion, det får inte vara för enkelt eller för svårt (2008, s. 2). Musklickar-letandet 

som utmaning kan bli ett frustrationsmoment i vissa fall. Är målet att skapa en immersion 

som Julian Kücklich valt att definiera från Janet Murrays beskrivning ”the sensation of being 

surrounded by a completely other reality” (2006, s. 108) kan detta musklickar-letande bli ett 

störande moment som kan bryta immersionen. Speciellt i de fall där de saker som eftersöks 

inte ser ut att vara något som kan användas då objekten designats på ett ogenomtänkt sätt. 

Donald A. Norman talar mycket om användbar design på saker som omger människan i 

vardagen i The Design of Everyday Things (1990). Han använder begreppet ”conceptual 

model”, som innebär att människan genom att bara se ett objekt ska kunna tänka sig hur den 

fungerar (Noman, 1990, s. 12). Liknande beskrivning av hur vi uppfattar vad en sak kan 

användas till diskuterades av James J. Gibson redan 1986 där han introducerade begreppet 

”affordance” som beskrivs längre ned i bakgrundskapitlet (1986, s. 127). I båda spelen som 

nämnts är den grafiska stilen enhetlig vilket gör det svårt att urskilja specifika objekt.  

Detta arbete hade för avsikt att undersöka om grafiska designval hos 3D-texturer kan 

användas på interagerbara objekt i peka-och-klicka-äventyrsspel, för att undvika ett 

systematiskt letande med muspekaren. De interagerbara objekten skulle inte vara för 

uppenbara för spelaren, textureringen skulle endast subtilt ge spelaren en ledtråd om var 

objekten befann sig. 

Den praktiska delen av arbetet inleddes med en förstudie, en analys av tre befintliga spel och 

deras grafiska designval när det gäller interagerbara objekt. Från dessa analyser valdes tre 

grafiska designval ut som sedan applicerades i en spelmiljö. Spelmiljön är en fotorealistisk 

inomhusmiljö som gjordes i 3D-grafik och anpassades för att renderas till stillbilder.  

Undersökningen var inte interagerbar då det var stillbilder som användes, stillbilderna 

undersökte om de olika textureringarna kunde hjälpa informanterna att identifiera de 

interagerbara objekten. Datormus användes inte till undersökningen. Kvalitativa intervjuer 

användes vid undersökningen av de renderade spelmiljöbilderna. Informanterna fick berätta 

vilka objekt de trodde var interagerbara och hur svårt de tyckte det var att hitta objekten. 

Resultatet kan sedan tänkas användas av framtida peka-och-klicka-äventyrsspel som vill 

undvika systematiskt letande och eventuellt öka immersionen.  

Som teoretisk grund för detta arbete var det av intresse att förstå begreppen ”affordance”, 

”immersion” samt få insikt i teorifält såsom perception och färgteori. Dessa områden 

definieras längre ned i bakgrunden i särskilda kapitel för varje område.  

2.1 Genomgång av Gibsons perceptionsteori 

För att tala om Gibsons ekologiska perceptionsteori är det viktigt att förstå omgivningens 

betydelse för perception. Omgivningen i detta fall är det som omger djur och djuren är de 

varelser som kan röra sig och uppfatta omgivningen (Gibson, 1986, s. 7). Omgivningen 

beskrivs på sådan nivå att djuren kan se den, detta innefattar inte rymden eller alla atomer 

som organismer är uppbyggda av (Gibson, 1986, s. 8). Denna markbundna omgivning 

innefattar enligt Gibson ”medium”, substanser och ytor som skiljer sig från varandra. 

”Medium” är det jorden består till störst del av, vatten, mark och luft. Gibson skriver att 
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dessa ”medium” tillåter djuren att röra sig på eller i, andas i, höra i, se i, lukta i och håller 

djur och objekt på plats med gravitation (1986, s. 16-18). Substanserna beskriver han som 

jordens möblering, det är mer eller mindre fasta objekt som inte deformeras så enkelt som 

sten eller metall (1986, s. 19). Begreppet ”ytor” är det som separerar substanser från det 

Gibson kallar ”medium” (1986, s. 22). 

Den visuella perceptionen kan inte ske utan belysning på omgivningen, och kan inte heller 

ske utan omgivning att belysa på (Gibson, 1986, s. 54). De två menar Gibson har en 

samhörighet, det ena kan inte ses eller uppfattas utan den andre. Belysningen kommer från 

ljuskällor med strålande ljus som solen, strålar från solen studsar mot jordens grova yta och 

splittrar strålarna som jämnas ut och blir belysning på omgivningen (Gibson, 1986, s. 48-

50). Denna belysning är vad som gör det möjligt att se ett objekt belyst från alla vinklar mer 

eller mindre beroende på belysningens starkaste vinkel, detta kallar Gibson för omgivande 

ljus (1986, s. 50-51). Omgivningen som ögat kan fixera på och uppfatta med hjälp av 

belysning kallar Gibson stimulusinformation. Att hitta stimulusinformation gör observatörer 

med ögat genom att titta runt och vrida på huvudet och gå omkring. Han menar att det 

kräver aktivering av stimulusinformation. Medan näthinnans receptorer kan aktiveras utan 

att något annat krävs än ljus, alltså sker det passivt. Gibson menar då att stimulans i form av 

bara ljus inte innehåller någon information alls (1986, s. 53-54). Han går mot teorin att 

näthinnan registrerar de objekt vi ser som en bild och skickar denna information till hjärnan 

som ska tolka och registrera vad som ses, det är för komplicerat och enligt honom en oändlig 

process. Istället är synen en del av ett perceptionssystem där hjärnan, ögonen, huvudet och 

kroppen alla hänger samman och där processen är cirkulär istället för en enkelriktad 

överföring (Gibson, 1986, s. 58-61).  

Gibson lägger stor vikt på det han kallar ”the ambient optic array”. Med detta menar han det 

som kan ses av omgivningen genom att en observatör befinner sig på en plats som kan bli 

ockuperad. Observatören måste vara omringad av omgivningen. Genom att observatören rör 

på sig uppfattar denne omgivningen runt sig, detta skiljer den ekologiska perceptionsteorin 

från många andra inte innefattar rörelse hos observatören (Gibson, 1986, s. 65-66). Gibson 

har detta som grund för att förklara hur hans teori för direkt perception fungerar, det 

handlar inte om näthinnans bilder eller mentala bilder. Det handlar om att aktivt ta del av 

information via ”the ambient array”, detta kallar han för informationsinhämtning (Gibson, 

1986, s. 147). Gunnar Berefelt anser också att visuell perception är något som sker aktivt, 

inte som ett passivt mottagande av intryck. Berefelt anser att synen kan tränas upp så att 

människan kan ta emot mer visuell information (1992, s. 10-11). Ett annat argument för att 

perception sker direkt är begreppet ”affordance” som Gibson menar visar djur direkt vad de 

kan göra med ett objekt, det sker intuitivt utifrån observatören (1986, s. 127).  

När det gäller bilder är det svårare att förklara med Gibsons teorier hur den ska uppfattas, 

men han har ändå försökt svara på detta. Han menar att människan alltid kan förstå att 

bilden är en yta, men ytan i sig kan variera i innehållet. Direkt förstår observatören att bilden 

är en yta, men indirekt förstår hon också vad bilden avbildar. Gibson beskriver en bild som 

”A picture is a surface that always specifies something other than what it is” (1986, s. 273). 

Berefelt menar att människan gärna låter en bild väcka föreställningar om det vi ser i bilden 

även om det som syns inte är fysiskt närvarande (1992, s. 34). Vid skapandet av en stillbild 

på en 3D-spelmiljö var det av intresse att ha med det Gibson argumenterade för: belysning 

för att visuell perception ska fungera, stimulusinformation i form av objekt i spelmiljön samt 

att korrekt ”affordance” för objekten förmedlas. Gibsons perceptionsteori talar mycket för 
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vikten av rörelsen hos observatören, trots detta var hans teori ändå relevant för arbetet även 

om det var stillbilder som undersöktes. Arbetet undersökte stillbilder, men dessa stillbilder 

är från 3D-spelmiljöer, och analyserade hur 3D-texturerna uppfattas i ett peka-och-klicka-

äventyrsspel. I ett riktigt spel kan spelaren gå runt i 3D-spelmiljön och undersöka 

omgivningen, där innefattar alltså rörelsemomentet Gibson talar för. 

2.2 Beskrivning av begreppet affordance  

För att gestalta interagerbara objekt för en spelare är det centralt att föremålen visar vad de 

är till för och hur de kan användas. I ett peka-och-klicka-äventyrsspel sätts ofta spelaren 

inför ett scenario att hitta specifika objekt för att lösa ett pussel, då är det av stor betydelse 

att objekten gestaltas rätt och påvisar vad de kan göra. Ett tidigt exempel på detta nämndes 

av Kurt Koffka 1935 i Principles of Gestalt Psychology där han beskrev hur föremål sade till 

den primitiva människan vad de kan göra med föremålet: ”... a fruit says, ’Eat me’; water 

says, ’Drink me’; thunder says, ’Fear me’ and woman says, ’Love me’” (1935, s. 7). Detta låg 

delvis till grund för Gibsons begrepp ”affordance” som han myntade när han skrev The 

Ecological Approach to Visual Perception (1986, s. 127). Detta var ett sätt att förklara 

samspelet mellan djur och objekt i deras omgivning. I kategorin djur ingår människan och 

dess sätt att manipulera naturen för sin egen vinning (Gibson, 1986, s. 130). Gibson menar 

att denna manipulering är vad som skapat objekt med en mängd olika ”affordances” i 

människans tillvaro. För att räknas som ett objekt måste de vara lösa, ”detached”, och inte 

sitta fast, ”attached”, i naturen menar Gibson. För dessa lösa objekt är det också ett krav att 

de är jämförbara i storleken, till människan i detta fall, för att kunna erbjuda ”affordances” 

(Gibson, 1986, s. 133). ”Affordances” är de egenskaper ett objekt kan tillföra, dessa är 

beroende av vilket djur som iakttar objektet.  

Donald Norman talar liksom Gibson om ”affordance” men tar också upp andra aspekter, till 

exempel ”natural mapping” och ”conceptual model” i The Design of Everyday Things 

(1990). Normans beskrivning av ”affordance” är lik Gibsons men det som skiljer i Normans 

beskrivning är fokuset som ligger mer på människans uppfattning av saker i vår vardag. 

Norman beskriver “affordance” med: ”... the term ‘affordance’ refers to the perceived and 

actual properties of the thing, primarily those fundamental properties that determine just 

how the thing could possibly be used” (1990, s. 9). Sedan fortsätter han med enklare exempel 

på saker i vår vardag och vad de har för ”affordances”, han menar att ”afford” betyder ”är till 

för” (Norman, 1990, s. 9). Med ”conceptual model” menar han att människan i sitt huvud 

kan tänka sig hur objektet kommer att fungera utan att behöva använda den. På så sätt kan 

människan dra en slutsats redan i förväg om det är sannolikt att föremålet fungerar 

(Norman, 1988, s. 12). Begreppet ”natural mapping” är enligt Norman ett sätt att ta vara på 

information kring ett föremål människan redan har kunskap om, och inte försöka hitta på 

något eget som stjälper användaren mer än att hjälpa till (1990, s. 23).  

I Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things (2004) tar Norman upp 

designaspekter som delas in i tre delar: ”visceral”, ”behavioral” och ”reflective” (2004, s. 5). 

”Visceral” design är utseendet på produkten som kan vara allt ifrån attraktivt till praktiskt. 

”Behavioral” design är den njutning och effektivitet som uppstår vid användning av 

produkten. Till sist innefattar ”reflective” design människans personliga tillfredsställelse, 

vilka minnen väcker produkten eller hur påverkar den en persons självbild (Norman, 2004, 

s. 39). Till detta arbete var det främst ”affordance”, ”natural mapping” och ”conceptual 

model” som var av intresse vid gestaltning av de interagerbara objekten.  
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2.3 Beskrivning av begreppet immersion 

För att undersöka hur texturer kan hjälpa till att inte bryta spelupplevelsen är det av intresse 

att förstå begreppet immersion. I Understanding Digital Games (2006) beskriver Kücklich 

immersion med ett citat från Janet Murray: ”the sensation of being surrounded by a 

completely other reality” (2006, s. 108). Spelaren tappar alltså uppfattning om sin egen 

verklighet och dras in i den virtuella spelvärlden. Giddings och Kennedy (2006) skriver att 

det går att känna sig omsluten av en film eller bok, men det är inte samma sak som att känna 

sig ”immersed” i ett spel. I spel innefattar interaktivitet som tidigare inte varit möjligt i andra 

medier. Spelkaraktären i ett spel kan inte röra sig framåt utan spelarens interaktion som styr 

spelkaraktären. Spelet är därför beroende av spelaren för att en progression ska ske. Film är 

till skillnad från spel oberoende av åskådaren och kan inte leverera samma nivå av 

immersion (Giddings & Kennedy, 2006, s. 138-139). 

Det finns många försök att definiera immersion och dela in begreppet i olika 

underkategorier. Nacke och Lindley beskrev tre typer av immersion: ”sensory”, ”challenged-

based” och ”imaginative” immersion (2008, s. 1). De skriver att ”sensory” immersion är 

relaterad till det audiovisuella utförandet av ett spel, alltså hur välgjord grafiken i spelet är 

eller hur bra ljud och musik spelet har. ”Challenged-based” immersion menar de uppstår när 

spelaren upplever att hon får balansera sina färdigheter med spelets utmaningar. Den sista 

typen av immersion, ”imaginative”, uppstår när spelaren kan identifiera sig med 

spelkaraktären och leva sig in i spelets berättelse (Nacke & Lindley, 2008, s. 1-2). Den 

sistnämnda definitionen liknar mycket det som Matthew Lombard och Theresa Ditton 

kommer att kalla psykologisk immersion. Lombard och Ditton delade in immersion i två 

kategorier där den första kallades perceptuell immersion och den andra psykologisk 

immersion (1997, s. 1). Den perceptuella immersionen menade de var utomstående faktorer 

som kan påverka människans sinnesorgan. Fler utomstående faktorer ökar enligt dem 

immersionen, alltså avlägsnar människan från verkligheten. Alison McMahan skriver att den 

psykologiska immersionen uppkommer när användaren mentalt sugs in i den virtuella 

världen (2003, s. 77). Användaren, som i detta arbete representerade datorspelare, kunde 

inte uppnå psykologisk immersion i undersökningen då den inte var interagerbar.  

McMahan påpekar att realismen i virtuella spelvärldar också spelar stor roll för immersionen 

(2003, s. 75). Hon delar in realismen i social realism och perceptuell realism. Sociala 

realismen är hur väl ett spel stämmer överens med verkliga livet. Händelser i spelet som 

också sker i verkliga livet kan spelaren associera till för att det ska kännas mer verkligt. 

Perceptuell realism är hur väl miljön i spelet stämmer överens med miljön i det verkliga 

livet, visuellt och auditivt. Perceptuell realism kallas ofta för fotorealism eller bara realism 

enligt McMahan (2003, s. 75). Maic Masuch och Niklas Röber beskrev realismens betydelse 

för immersion i spel med ”Immersion is like a soap bubble: Even little discrepancies like an 

incorrect shadow will break the illusion of photorealism and thus the immersion and the 

bubble is gone” (2005, s. 6). 

Att realistisk och sammanhängande grafik skulle öka immersionen är en teori som Kevin 

Cheng och Paul A. Cairns undersökning talar emot (2005). De utförde en undersökning på 

14 personer mellan 18-45 år som hade god datorvana. Testpersonerna fick spela ett spel 

under en kortare tid och efter halva spelet skulle spelarnas immersion brytas med flit. Detta 

gjorde de genom att lägga till osammanhängande grafik och bryta vad de benämner 

beteenderealism, i detta fall hur spelkaraktären beter sig.  
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Deras undersökning visade att testpersonerna inte alls märkte av dessa förändringar i 

grafiken och spelkaraktärens beteende. De menar att immersion när den väl uppstått kan 

hjälpa till att övervinna användarsvårigheter (Cheng & Cairns, 2005, s. 4). Undersökningen 

till detta arbete kunde dock inte ta hjälp av redan uppnådd immersion, utan utgick istället 

från McMahans teori om att perceptuell realism i grafiken hjälper till att bidra till 

immersion. Till arbetet fungerade även ”sensory” immersion i och med att grafiken ligger i 

fokus.  

2.3.1 Gränssnitts påverkan på immersion 

Jesper Juul och Marleigh Norton definierar gränssnittet som det spelaren använder för att 

påverka spelet. Detta kan inkludera knappar, menyer, musklickningar och det vi ser på 

skärmen, det vill säga synfältet. ”Gameplay” menar de är lite svårare att definiera, men deras 

korta förklaring är att det är spelets huvudaktivitet som nås via gränssnittet eller med hjälp 

av gränssnittet (Juul & Norton, 2009, s. 107). Juul och Norton menar att det inte finns 

någon regel för hur gränssnitt och ”gameplay” förhåller sig till varandra. Enkelt gränssnitt 

och utmanande ”gameplay” är därför inget krav för ett bra spel (Juul & Norton, 2009, s. 111). 

Kristine Jørgensen anser att den audiovisuella realismen i spel inte är det som skapar 

immersion, utan att det är själva interaktionen som gränssnittet tillåter spelaren som gör 

det. Ett gränssnitt som är elegant och funktionell menar hon hjälper spelaren att hamna i 

djupare immersion (Jørgensen, 2011, s. 4). Även om Jørgensen (2011, s. 4) anser att 

audiovisuell realism inte bidrar till immersion utgick detta arbete från McMahans (2003, s. 

75) teori om att det gör det. Jørgensens teori går ändå att applicera på gränssnittets synfält, 

att påvisa för spelare att objekt är interagerbara via grafiska designval på texturerna räknas 

till gränssnittet. 

2.4 Övergripande insikt i färgteori 

KG Nilsson beskriver färgens uppgift med ”Färgens uppgift är att göra världen ännu mera 

synlig. Vi får så mycket mera information i en färgrik värld än i en där vi endast ser i 

gråskalan” (1999, s. 10). Han beskriver hur kulturella aspekter påverkar vad en färg betyder 

och hur den bör användas, därför är det svårt att sätta allmänna bestämmelser om just 

färger. Nilsson beskriver även hur ljus är det som gör vår värld synlig och att det också ger 

den färg, han menar att det vita solljuset innehåller massa dolda färger (1999, s. 14). Ulf 

Klarén skriver om Isaac Newtons experiment inom färgspektrum i Vad färg är (1996, s. 11-

12). Experimentet gjordes i ett mörkt rum som hade ett litet hål i en fönsterlucka för att låta 

en smal strimma av solljus falla in i rummet. Mittemot fönstret hade han satt upp en vit 

skärm. För att se hur ljusstrimman innehöll färgspektrum satte Newton upp en prisma mot 

solljusstrimman (figur 3). Detta bevisade att ljusstrimman delade upp sig och samtidigt 

visade ett färgspektrum på sju färger (Klarén, 1996, s. 11-12). Nilsson menar att olika 

belysningar påverkar vilken färg vi ser ett föremål ha, ljusen återger färger olika (1999, s. 15). 

När en del av ljuset absorberas och reflekteras på ett objekt är det ytskiktets 

färgämnespartiklar som avgör vad för färg som syns (Nilsson, 1999, s. 28). Men färg menar 

Nilsson, uppstår inte bara på det sättet utan kan uppkomma när en färg sprider sig, exempel 

på detta är himlens blå färg (1999, s.38).  
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Figur 3 Vitt ljus mött av en prisma bryts ned till sju färger. 

Skuggor får också färg om det förekommer fler ljuskällor där någon av dem innehåller en 

färg, himlen ger färgen blå (figur 4). Detta kallar Nilsson skuggfärgsfenomen. Med det 

menas att även om en ljuskälla är vit kommer skuggan att färgas av de sekundära 

ljuskällorna, till exempel himlen (Nilsson, 1999, s. 56).  

 

Figur 4 En duvas skugga som är blåaktig. 

Färgers styrka varierar beroende på vilka andra färger som gränsar till en färg eller omsluter 

den helt. Detta kallas kontrastfenomen när man ser två eller fler färger tillsammans (Klarén, 

1996, s. 44). Tydligast syns kontraster när en mindre figur i en färg omsluts av en större figur 

i mörkare eller ljusare färg. När detta sker ändras alla parametrar för den mindre figurens 

färg. Veronica L. Zammitto beskriver dessa parametrar som ”In shortly, colours have three 

parameters: hue (what tint), brightness (how light) and saturation (how pure)” (2005, s. 2). 

Färgens parametrar som förändras är alltså nyansen, ljusheten/mörkheten och kulörtonen. 

En ljusgrå färg som omsluts av mörkblå kommer att uppfattas som ljusare och den mörkblåa 

blir till viss del mörkare. Detta brukar kallas för simultankontrast, när två eller fler färger 

syns samtidigt och påverkas av varandra (Nilsson, 1999, s. 61). 

När det kommer till beskrivningar av färger och avgörandet för vad för färg en färg faktiskt 

är spelar kulturella aspekter in så väl som språkliga. Något som sägs vara tegelrött syns ändå 

i olika varianter. Nilsson menar att språket också spelar roll, eskimåer har många namn för 

färger på snö medan det finns infödingar som endast har ord för svart och vit. Detta menar 

han även påverkar hur de uppfattar färger (Nilsson, 1999, s. 72-73). Detta talar dock 

Zammitto mot, hon anser inte att avsaknaden av språkliga benämningar på färger skulle 

göra det svårare att uppfatta dem (2005, s. 3). I det moderna samhället är det istället svårt 

att hålla en färg likadan i alla digitala medier enligt Zammitto. Färg på en datorskärm kan 

skilja sig avsevärt från en annan persons datorskärm då inte alla har exakt samma 

inställningar för skärmarna (Zammitto, 2005, s. 3).  
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2.4.1 Färgteori i spel 

I spel kan det vara av intresse att använda färgerna för att framkalla känslor, leda spelaren 

eller förmedla olika betydelser. Zammitto skrev i sin artikel om hur färger kan uttrycka sig i 

spel och att spelutvecklare borde vara mer medvetna om de färgval de gör. Färger delas ofta 

in i varma och kalla där färgerna kategoriseras utifrån deras tänkta temperaturer. De varma 

menar Zammitto sticker ut mer medan de kalla är mer subtila, dock påpekar hon att ju 

ljusare färger är, desto kallare känns de även om de annars är varma färger. Ljusa färger är 

mer iögonfallande än mörka (Zammitto, 2005, s. 13) och kan då användas i spel för att leda 

spelarens blick (figur 5). Hon tror att spelutvecklare kan ta vara på dessa aspekter och 

applicera dem på karaktärer, spelmiljöer och objekt. Detta kan spelutvecklarna använda för 

att leda spelaren eller ge små ledtrådar som undermedvetet tas upp av spelaren (Zammitto, 

2005, s. 14). Hon skriver även att medvetet val av färger skulle ge upphov till en ökad 

immersion. Till det praktiska arbetet skapades en 3D-spelmiljö med egna texturer och 

renderades till en stillbild. Därför var det till fördel att ha dessa färgteorier i åtanke samt att 

Zammittos råd applicerades vid skapandet av 3D-spelmiljöscenen. 

 

Figur 5 Från vänster en skärmdump på Uncharted 2: Among Thieves (2009) som applicerat 
kulörrika och ljusa färger för att leda spelaren till de objekt som kan användas för klättring. Till höger 

är de objekt spelaren kan klättra på markerat med röd kontur.  

2.5 Realistisk spelgrafik 

Stillbilderna som skapades i den praktiska delen av detta arbete använde en realistisk grafisk 

stil. Därför var det av intresse att definiera vad som menas med realistisk grafik i spel. 

Masuch och Röber skriver att realism i spel definieras med hjälp av fotorealistiskt utseende 

på spelmiljön. De menar också att realistiska ljud, karaktärernas rörelser och hur trovärdigt 

objekt beter sig bidrar till realismen för ett spel (Masuch & Röber, 2005, s. 4-5). Med 

fotorealism menas hur väl en spelvärld efterliknar den riktiga världen (McMahan, 2003, s. 

75).  

Begreppet fotorealism inom datorgrafik började myntas på 1980-talet då de första 

stillbilderna renderades (Masuch & Röber, 2005, s. 6). Derek O’Reilly delade in processen att 

skapa fotorealistiska bilder i 3D i två kategorier, modellering och rendering (1991, s. 1). 

Modelleringen är själva skapandet av tredimensionella objekt, placeringen av dem i scenen, 

ljussättning och vilken vinkel som ska användas för stillbilden. Renderingen är arbetet som 

sker för att generera en stillbild på scenen som skapats, O’Reilly menade att definieringen av 

objektens ytor även sker i renderingsfasen (1991, s. 1). Beyond: Two Souls (2013) är ett 

exempel på ett spel som håller hög nivå av fotorealism i sin grafik (figur 6). Mängden objekt i 

barnrummet ökar även realismen tillsammans med de fotorealistiska texturerna.  
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Figur 6 Exempel på spel med hög fotorealistisk nivå, Beyond Two Souls. 

Realistisk spelgrafik avslutar bakgrundskapitlet där Gibsons perceptionsteori, ”affordance”, 

immersion och färgteori beskrivits. Detta låg till grund för arbetets praktiska del och den 

undersökning som genomfördes. Men för att de två delarna skulle kunna genomföras 

krävdes även en problemformulering som beskrivs i kommande kapitel.  
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3 Problemformulering  

Peka-och-klicka-äventyrsspelen använder oftast muspekarens markör som ett hjälpmedel 

för att upptäcka de interagerbara objekten. Med interagerbara objekt menas de objekt som 

spelaren kan använda eller undersöka. Ibland kan detta leda till frustrerat systematiskt 

letande med muspekaren över hela skärmen. 

Detta arbete hade för avsikt att undersöka om grafiska designval hos 3D-texturer kunde 

användas på interagerbara objekt i peka-och-klicka-äventyrsspel, för att undvika ett 

systematiskt letande med muspekaren och på så sätt upprätthålla spelupplevelsen och 

immersionen. Textureringen ska endast subtilt ge spelaren en ledtråd om var de 

interagerbara objekten befinner sig i en peka-och-klicka-äventyrsspelsmiljö. Arbetets 

frågeställning lyder därav: 

Skulle peka-och-klicka-äventyrsspel kunna ta hjälp av andra spelgenres sätt att tydliggöra ett 

interagerbart objekt utifrån deras grafiska designval hos 3D-texturen? Vilket av de 

undersökta grafiska designvalen hos 3D-texturer är det i så fall, som framförallt hjälper 

spelaren att identifiera dem interagerbara objekten, utan att de blir för uppenbara? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Material till undersökningen 

Innan bildmaterialet skapades behövdes en förstudie, en analys av redan befintliga spels 

grafiska designval hos 3D-texturer på interagerbara objekt. Utifrån analysen valdes tre olika 

grafiska designval hos 3D-texturer ut som undersöktes i detta arbete. De grafiska 

designvalen hos 3D-texturerna undersökte om de kunde ge spelaren en subtil ledtråd om 

vilka objekt som var interagerbara i en spelmiljö. Analysen och valen av textureringssätt 

följdes sedan upp av den praktiska delen av arbetet där en fotorealistisk 3D-spelmiljö 

skapades som därefter renderades till stillbilder. Med fotorealistisk 3D-spelmiljö menas att 

spelmiljön försökte efterlikna verkligheten i skala och utseende. 

Spelmiljön och scenen modellerades med Autodesk Maya 2013 (2012) medan texturerna 

skapades med Photoshop CS5 (2011). Texturerna var fotografier från verkliga material. 

Spelmiljön försökte efterlikna en inomhusscen som hade många olika objekt synliga. Några 

av dessa objekt hade en specifik texturering för att se ifall de på ett subtilt sätt kunde hjälpa 

informanterna förstå att de var interagerbara. Samma objekt i den skapade scenen använde 

tre olika texturvarianter som visade att de var interagerbara. Tre stillbilder skapades, varje 

stillbild undersökte ett visst grafiskt designval hos 3D-texturen på de interagerbara objekten. 

Syftet var att ta reda på vilket grafiskt designval hos texturerna som hjälpte spelaren att hitta 

de interagerbara objekten utan att vara för uppenbar. 

3.1.2 Undersökningsmetoden 

Arbetets undersökning var knuten till människors uppfattning av grafiska designval hos 3D-

texturer på interagerbara objekt. Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove 

Larsen skriver att kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod är central om det ska 

samlas in och analyseras data som är kopplad till människors uppfattning (2008, s. 99). 

Undersökningsmetoden i detta arbete var därmed kvalitativ, specifikt kvalitativ intervju. 

Visserligen hade det fungerat med en kvantitativ analys då det går att fråga 
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undersökningspersonerna hur många objekt de hittat och vilka i en enkät för att sedan följa 

upp med frågan om det var enkelt eller svårt. Østbye m.fl. beskriver den kvantitativa 

analysen med att det ska gå att analysera material som låter sig hanteras med siffror eller 

som kan räknas (2008, s. 157). Denna metod hade dock inte kunnat erbjuda svar på 

följdfrågor lika effektivt som en kvalitativ intervju, vilket gör den mindre anpassad för detta 

arbete. Om en person svarat i sin enkät att denne identifierat tre objekt som interagerbara 

och sedan svarat att det var enkelt att hitta dem. Men egentligen fanns det tio objekt i bilden 

som skulle visa att de var interagerbara, hur kunde personen tycka att det var enkelt att hitta 

de tre objekten om de resterande sju missades? Detta är något som arbetet inte skulle kunna 

få svar på om det skulle använda sig av kvantitativ analys. 

Den kvalitativa intervjun tillät undersökningen att få reda på varför informanten, 

intervjupersonen, ansåg något. Begreppet informant användes för att forskaren ska få ta del 

av den intervjuade personens insikter, värderingar och reflektioner (Østbye m.fl. 2008, s. 

102). Intervjuerna kan ha tre olika upplägg som beror på hur väl definierade frågorna är på 

förhand och ordningen de följer i intervjun. De tre olika intervjuformerna är: ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade (Østbye m.fl. 2008, s. 102). Till detta arbete användes 

den strukturerade kvalitativa intervjun till analysen. Detta innebär att frågorna till intervjun 

redan på förhand var bestämda men att svaren var relativt öppna (Østbye m.fl. 2008, s. 103). 

Samma frågor ställdes till alla informanter som intervjuades en och en. Tolv stycken 

informanter intervjuades till undersökningen, fyra informanter per stillbildsvariant. Att 

använda denna strukturerade kvalitativa intervju som metod tillät även undersökningens 

svar att presenteras enkelt i tabeller (Østbye m.fl. 2008, s. 103). I en tabell kunde en 

överblick av antal interagerbara objekt som hittats av varje informant tillsammans med 

deras åsikt om det var enkelt eller svårt presenteras. Sedan kunde vidare diskussion 

angående varför det var enkelt respektive svårt presenteras i text.  

Den kvalitativa metoden var tekniskt mer fördelaktig att använda till detta arbete då 

stillbilderna var tänkta att visas för informanten under en förbestämd tid. Tiden var 40 

sekunder för att undersöka om de grafiska designvalen hos 3D-texturer kan fungera i spel 

där spelaren inte brukar stå stilla allt för länge på samma ställe. Den begränsade tiden var 

också något som skulle kunnat komplicera användandet av en kvantitativ 

enkätundersökning. Detta då det inte finns något lämpligt sätt att skapa en enkät med en 

bild som bara visas under en förbestämd tid.  

Innan intervjun kunde börja fick informanterna svara på generella frågor om deras ålder, 

kön och om informanten hade någon peka-och-klicka-äventyrsspelvana samt om det var 

acceptabelt att intervjun spelades in. Den kvalitativa intervjun följdes sedan upp med en 

visning av en utav stillbilderna på dator, bilden syntes under den angivna tiden och stängdes 

sedan ned. Efter bilden visades ställdes det frågor som hade definierats på förhand. Den 

första frågan undersökte hur många interagerbara objekt informanten trodde sig 

identifierat, frågan följdes sedan upp med vilka dessa objekt var. När objekten listats upp 

fick informanten beskriva om det var enkelt eller svårt att hitta objekten, och om de trodde 

att detta skulle kunna fungera som komplement till peka-och-klicka-äventyrsspel för att 

hjälpa spelaren identifiera de interagerbara objekten. 

Inför intervjuerna krävdes en del förberedelser utöver de förbestämda frågorna. Østbye m.fl. 

beskriver att forskaren är forskningsetiskt förpliktigad att se till så att informanten känner 

till vad syftet med arbetet är och vad det innebär för denne att delta (2008, s. 104). 
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Informantens svar var anonyma i undersökningen men deras svar citerades som exempelvis 

”Färgstyrka 1”, där ”Färgstyrka 1” fungerar som ett namn på informanten. Østbye m.fl. 

skriver även om hur val av omgivning och situation väger in på intervjun (2008, s. 104).  

För att informanten skulle känna sig trygg i sin omgivning skedde intervjun i ett mindre 

grupprum eller i ett samtal över Skype med delad skärm från informantens sida. Skype är ett 

datorprogram som tillåter människor att hålla en konversation över Internet muntligt, man 

kan även ha videokonversationer. Informanterna fick själva bestämma vilket alternativ de 

var mest bekväma med. Ingen annan ska helst kunna höra vad informanten sade än 

forskaren. Intervjuns muntliga svar spelades in på dator för att inte kunna misstolkas av 

eventuella anteckningar från forskaren. Østbye m.fl. menade att detta var ett sätt för den 

kvalitativa intervjun att förstärka sin metodologiska reliabilitet och ibland även arbetets 

validitet (2008, s. 121). Men i de fall informanten inte vill bli inspelad minskar validiteten, 

alltså att informanten inte vågar säga vad de vill utan säger det som de tror att forskaren vill 

höra. Där menar Østbye m.fl. att validiteten förstärks om öppenheten hos informanten ökar 

genom att inte spela in intervjun (2008, s. 121). 

Därför blev alltid informanten tillfrågad om inspelning av intervjun var acceptabelt. Detta 

skapade en balansgång mellan reliabiliteten och validiteten. Østbye m.fl. menar att 

reliabiliteten i den kvalitativa intervjun innebär hur väl svaren hanterats och hur pålitligt 

återgivna de är. De förklarar att validiteten är hur väl det som är tänkt att undersökas 

faktiskt undersöks och hur giltiga och trovärdiga svaren som samlats in är (Østbye m.fl., 

2008, s. 120). Målet var att ha en hög validitet och hög reliabilitet, men i vissa fall hamnade 

reliabiliteten i andra hand, då validiteten var av större vikt.  

3.1.3 Urval av informanter 

Informanterna till denna undersökning var 22-27 år, det vill säga myndiga. Detta för att 

undvika de etiska aspekter som det innefattar att ha med omyndiga i en undersökning. Till 

undersökningen har tolv personer intervjuats vilket blev fyra personer per stillbild. Helst 

skulle det vara en variation mellan vana och ovana peka-och-klicka-äventyrsspelare, vilket 

uppnåddes. Detta för att se om det blev någon skillnad i svaren. Variationen mellan män och 

kvinnor var också något som försökte eftersträvas. Att ha variation mellan informanterna 

gav mer insikt i vad en ovan spelare i kontrast till en van spelare svarade. Blev det stora 

skillnader skulle de grafiska designvalen för texturer kanske fungera till spel som riktar sig 

till den ovana spelaren eller tvärtom.  

För att komma i kontakt med personer som ville ställa upp på undersökningen tillfrågades 

intresset att vara med i undersökningen via olika Facebook-grupper. Facebook är en social 

nätvärkstjänst eller ett socialt medium där personer kan chatta, dela bilder och skriva  

statusuppdateringar med mera. Vissa av informanterna var även bekanta sedan innan och 

kan ha påverkat svaren. De bekanta kunde varit mer bekväma och eventuellt svarat oseriöst 

vid intervjuerna än de som kontaktades via Facebook-grupperna, men under intervjuerna 

märktes ingen skillnad. Båda grupperna tog intervjuerna seriöst och besvarade frågorna väl.  
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4 Projektbeskrivning  

I detta kapitel kommer en genomgång av den praktiska arbetsprocessen att vara i fokus. Till 

att börja med analyserades tre befintliga spels grafiska designval hos interagerbara objekt 

utifrån skärmdumpar. Dessa undersökta grafiska desginval omtolkades till tre olika grafiska 

designval hos 3D-texturer. 3D-texturerna användes sedan till det grafiska materialet som 

producerades till undersökningen av arbetets problemformulering. För att 3D-texturerna 

skulle kunna undersökas modellerades en 3D-spelmiljöscen som var densamma för de tre 

olika 3D-texturerna. 3D-spelmiljön utgick från samma startpunkt där själva scenen först 

modellerades och ljussattes. När scenen sedan var färdig delades arbetsprocessen in i tre 

olika delar där varje del tydliggör designvalen som var knutna till respektive 3D-textur. Vid 

skapandet av det grafiska materialet för denna undersökning av problemformuleringen 

användes främst två programvaror, Autodesk Maya 2013 och Photoshop CS5. 

4.1 Förstudie av tre spels grafiska designval hos interagerbara 
objekt 

Stillbilder från tre befintliga spel analyserades. Detta för att närmare undersöka spelens 

interagerbara objekt och vilka grafiska designval spelutvecklarna har valt för att visualisera 

objekten. Analyserna låg till grund för utformningen av de 3D-texturer som användes under 

arbetets praktiska del och med avstamp från analysen omtolkades de grafiska designvalen så 

de kunde appliceras på 3D-texturer. Spelen som analyserades var:  

 Skyrim (2011) 

 Uncharted 2: Among Thieves (2009) 

 Deus Ex: Human Revolution (2011) 

Skyrim är ett action-baserat rollspelsspel som kan spelas både i förstapersonsvy eller 

tredjepersonsvy. Uncharted 2: Among Thieves är ett action- och äventyrsspel i 

tredjepersonsskjutargenren. Sista spelet är Deus Ex: Human Revolution som också är ett 

action-baserat rollspelsspel liksom Skyrim. 

Vid analysen av skärmdumparna från dessa spel användes ikonografisk metod. Trots att det 

är spel som analyserades fungerade denna metod då det var stillbilder som analyserades. 

Den ikonografiska metoden anpassades för spel och analyserade bland annat texturer och 

visualiseringen av objekt i bilden. Ikonografisk metod baserar sig från äldre 

konstvetenskapliga traditioner men kan enligt Yvonne Eriksson och Anette Göthlund 

anpassas till den modernare bildforskningen (2004, s. 31). Erwin Panofsky använde sig av 

ikonologin för att studera teman i renässanskonsten (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 33). 

Han delade upp den ikonografiska metoden i tre steg. Det första steget är likt formalanalys 

och kallas pre-ikonografisk beskrivning, där beskrivs färg, form, linjer och motiv i bilden 

(Panofsky, 1939, s. 5). Andra steget kallas ikonografisk analys där motivens sekundära eller 

konventionella betydelser analyseras (Panofsky, 1939, s. 6). Eriksson och Göthlund menar 

att den ikonografiska analysen innebär att man analyserar bildens olika element och dess 

betydelse samt hur de relaterar till varandra (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 33). 

Ikonologiska tolkningen är det sista steget där man vill förstå den underliggande meningen 

bakom bilden (Padanofsky, 1939, s. 7). Ikonografiska metoden är mer subjektiv och som 
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Eriksson och Göthlund menar finns det inte ett enda ”rätt” sätt att tolka en bild på; vid 

möten med andra betraktare kan andra tolkningar uppstå (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 

34).  

Till detta arbete utgick analyserna från forskarens sätt att tolka bilderna på med hjälp av den 

ikonografiska metoden. Utifrån den ikonografiska metoden hade den pre-ikonografiska 

beskrivningen och den ikonografiska analysen störst fokus. Syftet var att fastställa hur dessa 

spel valde att visa hur interagerbara objekt skulle gestaltas och sedan omvandlades dessa 

sätt till 3D-texturer. 3D-texturerna undersöktes i form av stillbilder som renderades från en 

egen modellerad 3D-spelmiljö, för att se vilken texturvariant som framförallt hjälpte 

spelaren att identifiera de interagerbara objekten utan att det var för uppenbart. 

4.1.1 Analys av bild från spelet Skyrim 

 

Figur 7 Egentagen skärmdump från en inomhusmiljö i spelet Skyrim med fokus på ett svärd. 

I förgrunden syns svärdet som ligger diagonalt från vänster hörn in mot bildens mitt. 

Svärdet har ingen utmärkande färg utan smälter väl in i resten av omgivningen rent 

färgmässigt. Under svärdet syns en träbalk, texturen på den ser nästan utsmetad ut i dess 

skärpa och färg. Träbalken sitter fast i en stenvägg, troligtvis är det en eldstad, och även på 

stenväggen är texturen väldigt oskarp och ser utsmetad samt suddig ut. I mellangrunden 

syns ett barn som sitter på en säng, på barnets ansikte och ben syns det att det kommer ljus 

från det som är tänkt vara en eldstad. Sängstommen ser ut att vara liksom träbalken och 

stenväggen relativt suddig. Barnet och pälsen på sängen ser skarpare ut, men även här är 

färgerna väldigt enhetliga, inget som sticker ut. I bakgrunden syns en stol, ett bord och något 

som ser ut som en pengapåse på bordet. Färgerna är mörka i bakgrunden och det är svårt att 

urskilja något i texturerna, det som syns dock ganska tydligt är pengapåsen som är i brun-

orange kulör. Att pengapåsen syns trots att den är långt borta gör den intressant och kan 

troligtvis plockas upp av spelaren i spelet. Det intressanta i denna bild är dock det svärd som 

syns på vänster sida av bilden då det är ett interagerbart objekt. Svärdet skiljer sig inte 

färgmässigt från omgivningen men den är betydligt skarpare i texturen jämfört med 

träbalken och stenväggen. Storleken på svärdet och dess form gör det enkelt att identifiera 
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det för vad det är, ett svärd. Dock finns det objekt i bilden som inte är interagerbara men 

som ändå har skarpare textur och ser mer detaljerade ut än andra objekt i omgivningen. I 

bilden är ljusen och ljusstakarna ett exempel på sådana objekt. 

De objekt som är interagerbara utifrån denna genomgång är betydligt skarpare i texturen 

jämfört med omgivningen. För att styrka att de är interagerbara syns även en text när 

spelaren tittar mot ett interagerbart objekt. Detta gör det enklare att se om objekten är 

interagerbara då vissa objekt har lika skarp textur men inte alltid är interagerbar. 

4.1.2 Analys av bild från spelet Uncharted 2: Among Thieves  

 

Figur 8 Skärmdump från spelet Uncharted 2: Among Thieves där spelkaraktären klättrar på 
tegelstenar som sticker ut ur väggen. 

I förgrunden syns en husvägg med tegelstenar som sticker ut och exponeras från husets 

beige färg på väggen. Många tegelstenar exponeras men de som spelkaraktären kan klättra 

på sticker ut och befinner sig ensamma medan de som inte går att klättra på endast är ett 

kluster. De enstaka tegelstenarna som spelkaraktären kan klättra på har även en ljusare färg 

än de som syns i klustret av tegelstenar. Tegelstenarna som kan klättras på är glesare 

placerade för att spelkaraktären ska kunna ta sig uppåt längs med husväggen. På samma 

husvägg syns även ett färgstarkt stuprör, liksom tegelstenarna sticker den ut och möjliggör 

för spelkaraktären att klättra på. I mellangrunden fortsätter samma husvägg som syns i 

förgrunden, på den syns två skyltar och en lampa. Den mindre skylten har flertal färger, 

grön, röd, svart, vit och en ljusare gul/grön som bakgrund. Denna skylt har liksom stupröret 

intensivare färg som får den att sticka ut ur omgivningen. Den större skylten innefattar till 

störst del av gul färg och blå, den har även text i vit färg. Skylten har mörkare färger än de 

andra interagerbara objekten men färgerna smälter inte in i omgivningen som till störst del 

består av beige och brunt.  

Till skillnad från analysen på skärmdumpen från Skyrim syns ingen större skillnad i någon 

av texturernas skärpa. Allt som spelaren kan klättra på i bilden är placerade med avstånd 
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från varandra och lämpar sig väl för spelkaraktären att klättra på för att ta sig vidare längs 

väggen.  

Utifrån denna genomgång är de interagerbara objekten i denna bild mer färgstarka och 

frilagda i relation till andra objekt. Till en början kan det vara svårt för spelaren att se detta 

mönster men dessa grafiska designval hos de interagerbara objekten följer genom hela 

spelet. Detta gör det enkelt när spelaren kommit in i spelet att hitta objekten som spelaren 

kan klättra på.  

4.1.3 Analys av bild från spelet Deus Ex: Human Revolution  

 

Figur 9 Skärmdump från spelet Deus Ex: Human Revolution där en datorskärm, 
skrivbordslåda och ett vapen markeras som interagerbara. 

Denna bild från Deus Ex: Human Revolution innehåller många olika objekt men det är tre 

objekt som är interagerbara i denna bild. De tre objekten är datorskärmen, en skrivbordslåda 

och ett vapen som ligger på golvet i mellangrunden. I förgrunden där datorskärmen och 

skrivbordslådan syns ligger även andra objekt som en tidning, skrivare, portfölj, tangentbord 

med mera. Objekten på skrivbordet är inte placerade på något speciellt sätt, utan ser ut som 

ett vanligt skrivbord. Färgmässigt är det en enhetlig grafisk stil, inget sticker ut avsevärt 

förutom den interagerbara skärmen och skrivbordslådan. Dessa objekt har en gul lysande 

kontur och över hela objekten syns ett vagt gult nät. Detta gör det i princip omöjligt att missa 

dessa objekt för spelaren. Den lysande gula konturen får objekten att se ljusare ut längs med 

dess kontur, detta ger känslan av att den lyser upp. Enligt Zammitto är det ljusa färger som 

är mest iögonfallande (Zammitto, 2005, s. 13) och passar därför bra för att leda spelarens 

blick. Texturerna har ingen större skillnad på objekten i skarphet jämfört med varandra. I 

mellangrunden syns det interagerbara vapnet som ligger på golvet, utan den gula konturen 

hade det varit svårare att upptäcka den. Två stolar befinner sig på varsin sida om vapnet i 

mellangrunden och tycks inte vara interagerbara då de inte har den gula konturen. 
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Resterande objekt i bilden är inte interagerbara och utmärker sig inte heller som intressanta 

för spelaren.  

Genomgången av de interagerbara objekten i denna stillbild visar att de har en gul kontur 

som lyser upp objekten tillsammans med ett vagt, gult rutnät över objekten. Detta gör det 

svårt för spelaren att missa de interagerbara objekten och lämpar sig därför väl i mer 

fartfyllda spel där spelaren inte har tid att undersöka omgivningen.  

 

4.1.4 Summering av analyserna 

Utifrån de genomgångar som genomförts av stillbilderna från de tre spelen har tre grafiska 

designval, relaterat till interagerbara objekt, lyfts fram och diskuterats. De grafiska 

designvalen från analyserna omtolkas till grafiska designval hos 3D-texturer. De tre grafiska 

designvalen hos 3D-texturer är det som utgör grunden i undersökningen för att kunna se 

vilket av dessa designval som framförallt hjälpte spelaren att identifiera de interagerbara 

objekten utan att de var för uppenbara.  

 Skyrim använder skarpare texturer för de objekt som spelaren kan plocka upp och 

använda. Detta grafiska designval användes till arbetets undersökning där de 

interagerbara objekten som undersöktes hade en större texturkarta än de icke 

interagerbara objekten. Detta sätt var det första grafiska designvalet som skapades i 

den praktiska delen av arbetet. Att ha större texturkarta innebar att de interagerbara 

objekten såg skarpare ut och blev mer detaljerade jämfört med resterande objekt i 

den egenmodellerade 3D-spelmiljön.  

 

 Uncharted 2: Among Thieves använde sig av färgstarka objekt som var mer frilagda i 

relation till andra objekt för att visa spelaren att de går att klättra på. Till det 

praktiska arbetet omtolkades detta grafiska designval till 3D-texturer som var 

färgstarkare än de andra objekten i den egen modellerade 3D-spelmiljön.  

 

 Deus Ex: Human Revolution, grafiska designval när det gäller interagerbara objekt 

befinner sig i gränssnittet och inte på 3D-texturerna. För att omvandla detta till en 

3D-textur behövdes deras grafiska designval omtolkas. De använde en gul kontur 

som fick objektet att lysa upp tillsammans med det vaga gula rutnätet som täckte hela 

objekten. För att omtolka detta till en 3D-textur lades fokusen på att objekten såg ut 

som att de lyste upp. Denna tolkning att objekten lyser upp omtolkades till att bli en 

gradient hos 3D-texturerna som användes till detta arbete. Denna gradient i 3D-

texturen försökte få objektet att se ut som att ljus föll på just de interagerbara 

objekten vilket även innebar att objekten också fick en skugga längre ned på sig.  

4.2 Referensbild till modellering av 3D-spelmiljö 

Till modelleringen av 3D-spelmiljön där de olika grafiska designvalen hos 3D-texturerna 

undersöktes användes en referensbild (figur 10). Referensbilden valdes för att den var 

välstrukturerad och hade en tydlig komposition samt att det fanns mycket utrymme för de 

interagerbara objekten som modellerades. Men även för att bilden hade en tydlig 

ljussättning, vilket gjorde det enklare att se objekten och dess texturer. Den 3D-modellerade 
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bilden behöll referensbildens möblering och ljussättning. Bilden innehåller dock inte exakt 

samma detaljer samt objekt som i referensbilden, men liknelser fanns. 

 

Figur 10 Referensbild för den 3D-spelmiljö som modellerades. 
 

4.3 Relevanta verktyg för 3D-modellering 

Inför arbetsprocessen med 3D-spelmiljön kan det vara relevant att förstå ett par vanliga 

verktyg inom 3D-modellering som använts till detta arbete. 

Detta arbete använde endast vad som kallas polygon-modellering. I The Art of Maya (2007) 

beskrivs varje polygon med modifierbara delar som hjälper användaren att redigera 

polygonen. Dessa delar kallas ”vertices”, ”edges” och ”faces” (figur 11) (Autodesk, 2007, s. 

48). Användaren kan sedan markera en av dessa eller fler inom samma kategori och förstora, 

förminska, deformera eller rotera dem för att påverka polygonens utseende. Polygon är en 

geometrisk struktur som bestäms av minst tre vertices-hörn som tillsammans skapar en 

face-yta som i sin tur innehåller edges-kanter (Autodesk, 2007, s.43). Polygon-modellering 

innebär att skapa 3D-objekt endast med polygoner som redigeras för att bli mer komplexa 

former. 

 

Figur 11 Från vänster till höger, fyra vertices-hörn markerade i gult, fyra edges-kanter 
markerade i gult, en face-yta streckad i gult. 
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Till detta arbete krävdes inget annat modelleringsprogram än Maya 2013. För att skapa mer 

komplexa geometriska former används ofta ett verktyg i Maya 2013 som kallas för ”extrude”. 

Detta tillåter användaren att markera en yta för att sedan klicka på verktyget ”extrude”, nu 

kan nya ytor skapas genom att dra ut den markerade ytan (figur 12). De nya ytorna kan dras 

ut, roteras och skalas upp eller ned (Autodesk, 2007, s. 49). Verktyget tillåter användaren att 

effektivt skapa objekt utifrån enkla geometriska former.  

 

Figur 12 Från vänster till höger, kub med en markerad yta, markerad yta med aktiverat 
”extrude” verktyg, markerad yta utdragen och har nu skapat nya ytor. 

Sista verktyget som behöver beskrivas är ”bevel”. Detta är ett verktyg som tillåter 

användaren att skapa nya edges-kanter utifrån en edge-kant (figur 13). Verktyget används 

när kanter behöver rundas till och skapa mjukare övergångar (Tilbury, 2011, s. 183). Är det 

bara en skarp kant är det svårt för ljuset att lägga sig naturligt på objektet. Verktyget tillåter 

även kanterna att behålla formen trots att den blir mjukare, det går att bestämma hur pass 

brett det ska vara mellan de nya kanterna som skapas. Ju smalare desto mer behålls den 

skarpa formen.  

 

Figur 13 Från vänster till höger, kub med en edge-kant per kant, kub med två edges-kanter per 
kant från verktyget ”bevel”, samma kub som i bild två fast omarkerad med ”bevel” på sig. 

 

4.4 Arbetsprocess 

Med avstamp från förstudien och referensbilden började arbetet med att modellera 3D-

miljön. Eftersom det var tre olika designval hos 3D-texturer som undersöktes renderades 

miljön ut i tre versioner. Dock var de interagerbara objekten detsamma i alla scenerna men 

med olika texturer i respektive version. Därför modellerades och ljussattes en 3D-spelmiljö 

för att sedan bli tre separata scener med de olika designvalen hos 3D-texturer som skiljde 

scenerna åt.  
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4.4.1 Modellering av 3D-spelmiljön 

Vid modelleringen av denna 3D-spelmiljö var det först av intresse att blocka ut de större 

komponenterna av scenen för att den skulle bli skalenlig. Detta gjordes genom att väggar, 

golv, dörr och en prototyp av skrivbordet från referensbilden modellerades. Sedan ändrades 

dessa för att passa varandra och efterlikna referensbildens skala. För att få en känsla av hur 

scenen skulle se ut med ljussättning skapades även en grundläggande ljussättning. Detta 

innefattade ett ljus utifrån som lyste genom dörren till höger i bild, samt genom ett 

ljusinsläpp till vänster i bild (som ligger utanför bildytan). Att blockera ut de viktigaste 

komponenterna och få dem i rätt skala var nödvändigt för att resterande modellering skulle 

bli korrekt (figur 14). 

 

Figur 14 Blockat ut scenens större element för att få det skalenligt.  

I denna del applicerades även material på golv, vägg och dörrens glas. Det är två olika 

material, den ena är den vanligaste typen av material som heter ”lambert”, detta material 

inkluderar inga attributer för glans eller reflektion (Autodesk, 2007, s. 67). ”Lambert” passar 

därför bra till matta ytor som i detta fall väggen och golvet. Glaset till dörren har ett 

förinställt material, ”mia_material”, för glas som finns i Maya 2013. Annars går det att 

försöka efterlikna materialet glas med materialet ”blinn”, där måste dock användaren själv 

ändra parametrar för att försöka uppnå önskat resultat (Autodesk, 2007, s. 67).  

Richard Tilbury beskriver hur en 3D-grafiker i första steget av sitt arbete ser på en 

konceptbild för att försöka bryta ned den till dess nyckelkomponenter (2011, s. 182). 

Komponenterna blir nedbrutna en gång till för att se de enklare geometriska former som 

tillsammans bildar den helhet som eftersträvs. Inför modelleringen av denna scen gjordes 

detsamma med referensbilden. Forskaren började med att se helheten för att sedan gå in 

djupare i detalj vilka geometriska former som krävdes för att skapa det skrivbord som syns i 

referensbilden (figur 15). När dessa geometriska former identifierades gick det relativt fort 

att modellera skrivbordet (figur 15). 
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Figur 15 Från vänster till höger, referensbild där geometriska former bryts ned, 3D-
modellerade scenen utifrån de geometriska formerna. 

Eftersom det grafiska materialet renderades till en stillbild fanns det ingen anledning att ha 

med baksidorna på objekt då det inte syns i renderingen. Vid rendering av en stillbild var det 

av hög prioritet att det skulle se bra ut i renderingen från den specifika vinkel som valdes. 

Hade det varit ett spel hade vissa baksidor varit tvungna att vara med då spelare ofta kan gå 

runt objekten om de inte står intill en vägg. Till detta grafiska material har dock många 

baksidor och undersidor på objekt tagits bort helt för det fanns ingen anledning för dem att 

vara kvar (figur 16). 

 

Figur 16 Från vänster till höger, bild på baksidan där många ytor tagits bort, bild på samma 
område fast framifrån. 

Tilbury menar att man ibland kan hitta en önskad textur som i många fall också blir den 

drivande kraften för modelleringen av det objektet (2011, s. 185). Många av objekten för 

denna scen hade den utgångspunkten. Vissa av objekten som skapades har även hämtat 

inspiration från andra bilder på skrivbord med objekt på. Utifrån den inspirationen 

modellerades objekten och sedan letades en passande textur fram i efterhand. Alla objekt 

som modellerades och inte är en platt yta som vykorten eller papprena användes verktyget 

”bevel” på deras kanter. Detta för att ge dem mjukare kanter och för att tillåta de att bli 

bättre ljussatta (figur 17). 
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Figur 17 Skrivbord med verktyget ”bevel” använt på alla ”edges”. Mjukare kanter men som 
ändå håller kanterna skarpa.  

Objekten som modellerades för scenen skiljde sig inte i geometrin för att påvisa att de var 

interagerbara respektive icke-interagerbara. Detta påvisades endast via 3D-texturerna som 

hade för syfte att hjälpa spelaren att kunna identifiera vilka objekt som var interagerbara. 

Objekten såg heller inte ut att vara något de inte var i deras geometriska former. Scenen i 

dess helhet blev skalenlig som i sin tur bidrog till realismen (figur 18).  

 

Figur 18 Färdigmodellerad 3D-spelmiljöscen. 

 

4.4.2 Ljussättning av 3D-spelmiljön 

När modelleringen av det grafiska materialet var färdigt behövdes ljussättningen bearbetas, 

då det var för mörkt i scenen med den grundläggande ljussättningen (se figur 14). Den 

grundläggande ljussättningen som gjordes i början hade dock ett sidoljus som lämpade sig 

väl för scenen. Richard Yot menar att sidoljus är bra för att visa form, textur och ökar även 

den tredimensionella känslan (2010, s. 22). Därför behölls det sidoljus som fanns i den 

grundläggande ljussättningen, men scenen behövde bli ljusare för att texturerna på objekten 

skulle synas tydligare.  

För att få scenen att bli ljusare användes en ”ambient light”, ett ljus som lyste upp hela 

scenen jämnt (Autodesk, 2007, 71). Då denna scen försökte efterlikna en inomhusmiljö var 

det av intresse att förstå hur ljus agerar när det passerar fönster. Yot beskriver hur ljus 

inomhus nästan alltid är diffust och mjukt då det studsar mellan väggar, golv och tak (2007, 

s. 43). Han menar också att ljuset alltid beror på vilket väder det är ute, för denna scen är det 
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tänkt att vara en solig eftermiddag. Med solig eftermiddag kommer ett varmare ljus än mitt 

på dagen och blir därför mer gulaktig (Yot, 2007, s. 43). I scenen lades därför tre ljus in för 

att efterlikna detta dagsljus, ljusen heter ”area light” och ger ljus efter sig från en 

tvådimensionell yta (Autodesk, 2007, s. 71). Vid ljussättningen av skrivbordet sattes tre ”area 

light” och en ”ambient light” ut (figur 19).  

 

Figur 19 Ljussättningen av 3D-spelscenen. Tre ”area lights” och en ”ambient light”.  

De tre ”area lights” i scenen hade olika ljusstyrkor, den översta (se figur 19) var den starkaste 

för att efterlikna ett fönster med starkt solljus som skiner igenom. De andra två hade svagare 

ljusstyrka som mjukade ut ljuset i scenen och skapade mer dämpade skuggor. Alla tre ljusen 

hade en ljusare gul färg för att ge känslan av eftermiddagssol. Det ”ambient light” som fanns 

i scenen hade en ännu ljusare gul för att få scenen ljusare överallt. Detta var ett onaturligt 

ljus men som hjälpte texturerna för objekten att bli mer tydliga i de slutgiltiga 

renderingarna. Utanför glasdörren i scenen är det en ”spot light” som efterliknade solljus 

genom glasdörren. Skuggorna i scenen var inställda så de hade en mörkblå ton, som skapade 

det som Nilsson kallade skuggfenomenet (Nilsson, 1999, s. 56). Tillsammans skapade denna 

ljussättning en ljusare scen med mjuka skuggor (figur 20). 

 

Figur 20 Renderad 3D-spelmiljö ljussatt utan texturer på objekten. Bilden har de objekt som 
ska vara texturerade som interagerbara markerade med röda cirklar. 
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4.4.3 Texturering med skarpare 3D-texturer i 3D-spelmiljö 

Som utgångspunkt för denna textureringsdel låg genomgången av de interagerbara objekten 

från Skyrim. Där var de objekt som kunde användas mycket mer detaljerade än de som inte 

kunde användas. Därav tolkades detta som ett sätt att visa att ett objekt var interagerbart. 

Till detta arbete tolkades detta som skarpa 3D-texturer, alltså användes stora texturkartor på 

de interagerbara objekten som ökade objektens detaljer och skärpa (se genomgången av 

Skyrim i 4.1.1 ”Analys av bild från spelet Skyrim”).  

För att kunna texturera objekten i scenen krävs det att de ”UV-mappas” först. Ett 3D-objekt 

använder sig av X, Y, och Z-axel för att visa bredd, höjd och djup. 2D-texturer använder sig 

av U och V för att visa bredd och höjd. Ett 3D-objekt har polygoner med ”vertices” och dessa 

”vertices” kan få UV-koordinater (McKinley, 2004, s. 86). Genom att bestämma ”vertices” 

UV-koordinater kan ett 3D-objekt fläkas ut till en platt yta som sedan går att texturera på 

(figur 21). Denna arbetsprocess kallas UV-mappa. Vid UV-mappning användes en 

schackrutig textur för att se till att texturen inte deformeras eller är större och mindre på 

olika ställen. Är schackrutorna jämnstora över hela objektet har UV-mappningen lyckats. 

Detta gjordes på alla objekt för att se till att texturen låg jämnt och fint över hela objekten 

(figur 21). 

 

Figur 21 Från vänster till höger, UV-mappad bok med schackrutig textur, UV-kartan med 
textur på, objekt med textur på efter UV-mappning. 

Vid texturering med de skarpare 3D-texturerna som innebar större texturkartor behövde 

storleken bestämmas för dessa och även de objekt som inte skulle vara skarpa. Texturkartan 

för de objekt som skulle ha bättre skärpa bestämdes vara 1024x1024 pixlar. En pixel kan ses 

som en punkt med en viss färg och placering i en bild. Enda regeln för storlekar på 

texturkartor är att de alltid ska hålla ”Power of two”, 64x64, 128x128, 256x256 och så vidare 

(McKinley, 2004, s. 93). De objekt som inte skulle vara interagerbara i 3D-spelmiljön hade 

först 256x256 pixlar i storlek men detta var svårt att se skillnad på längre ifrån objekten. 

Nära var det enklare att se skillnad i texturerna (figur 22) men det grafiska materialet skulle 

rendera hela scenen och inte bara enskilda objekt nära, därför var det av intresse att det gick 

att se skillnad från det avstånd som scenen renderades ifrån. På grund av detta ändrades de 

icke-interagerbara objektens texturstorlek till 128x128 pixlar (figur 22). Detta gjorde dem 

mer gryniga nära men på avstånd var det fortfarande relativt svårt att se skillnad. Vilket 

passade bra då textureringen endast subtilt skulle ge spelaren en hint om vart de 

interagerbara objekten befann sig. 
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Figur 22 Vänster till höger, lådan till höger med texturstorlek på 256x256 pixlar, lådan till 
höger med texturstorlek på 128x128 pixlar. Vänstra lådan i båda bilder har 1024x1024 i texturstorlek. 

Vid textureringen av blommorna i scenen användes texturer med alpha-kanal i. Inom 

texturering betyder detta ofta att man lägger till en kanal utöver RGB (red, green, blue) som 

håller information om vad som ska synas och inte. Man maskar ut det som ska synas med 

vitt och det som ska vara genomskinligt med svart (McKinley, 2004, s. 94). Blommorna 

modellerades med platta polygoner och UV-mappades för att sedan textureras och maska ut 

det som skulle vara genomskinligt. Detta gjorde att det såg ut som att 3D-objektet var mer 

modellerat än vad det faktiskt var då det endast var genomskinligt på en enklare 3D-modell 

(figur 23). I denna 3D-spelmiljö var de lila blommorna i vita vasen icke-interagerbar och de 

rosa blommorna i den svarta vasen interagerbar.  

 

Figur 23 Blommor med texturer som innehåller alpha kanaler. Första blomman är inte 
interagerbar, den andra blomman är interagerbar.  

Genom hela textureringsfasen för denna scen användes 128x128 pixlar i texturerna på allt 

som inte var interagerbart och 1024x1024 pixlar på det som var interagerbart. Skrivbordet, 

dörren och väggarna hade material på sig från modelleringsprogrammet istället för texturer 

och såg därför renare och mer högupplösta ut. De är alla relativt stora objekt och bör inte ha 

tolkats som interagerbara jämfört med de mindre objekten (figur 24).  
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Figur 24 Orenderad bild på 3D-spelmiljö med skarpare 3D-texturer. Orenderad bild betyder 
att det endast är en skärmdump av den modellerade scenen. 

4.4.4 Texturering med färgstarka 3D-texturer i 3D-spelmiljö 

Utifrån genomgången av de färgstarka texturerna i Uncharted: Among Thieves följde denna 

textureringsdel. I genomgången av spelets interagerbara objekt fastställdes det att de 

interagerbara objekten var mer färgstarka och frilagda i relation till andra objekt. Från detta 

gjordes tolkningen att 3D-texturerna som användes till denna del skulle vara färgstarka (se 

genomgången av spelet i 4.1.2 ”Analys av bild från spelet Uncharted: Among Thieves”). 

Vid textureringen för denna scen hade alla texturerna 512x512 pixlar i storlek. Detta för att 

inte vissa objekt skulle se mer detaljerade ut än andra då det inte var det som undersöktes i 

denna scen. Istället ändrades texturernas färgstyrka och fick dem att bli mer kulörintensiva. 

Detta gav dem känslan av att ha varmare färger än resterande objekt i scenen vilket 

Zammitto talade för var iögonfallande (2005, s. 13). För att öka denna känsla av att deras 

färger var varmare och mer kulörintensiva drogs de ickeinteragerbara objektens färgstyrka 

ned lite grann. Nilsson beskrev hur kontraster får färger att sticka ut mer (Nilsson, 1999, s. 

61). Att då ha objekt med mindre färgstyrka i närheten av de objekt som är mer färgstarka 

borde hjälpt spelaren att hitta de interagerbara objekten (figur 25).  
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Figur 25 Orenderad 3D-spelmiljö med färgstarka 3D-texturer. 
 

4.4.5 Texturering med gradient i 3D-texturerna i 3D-spelmiljö 

Detta grafiska designval hos 3D-texturerna var en omtolkning från förstudien av Deus Ex: 

Human Revolution. De interagerbara objekten har en gul kontur på sig som får objekten att 

se ut som att de lyser upp. Denna kontur befinner sig inte i objektens texturer utan i 

gränssnittet. Därför omtolkades detta gränssnitt för att passa i en 3D-textur. Omtolkningen 

blev till en gradient i 3D-texturerna som gick från ljust till mörkt. Detta för att efterlikna ljus 

som faller på objekten och även ger en skuggning längre ned på objekten (se genomgången 

av Deus Ex: Human Revolution i 4.1.3 ”Analys av bild från spelet Deus Ex: Human 

Revolution”). 

Liksom i de färgstarka 3D-texturerna använde denna scen 512x512 pixlar i texturstorlek. Vid 

textureringen av objekten i denna scen användes en gradient över texturerna. Denna 

gradient lade endast på en skuggning på objektens nedre del. Detta fick det inte att se ut som 

att ljus föll på dem då de inte var ljusare upptill. Gradienten var vit till svart och applicerades 

över texturerna för att sedan få ett blandningslager ”multiply”. Lagret låter texturen komma 

fram och lämnar bara den svarta färgen av gradienten över texturen (figur 26). Objekten 

skulle vara ljusare upptill men detta gav inget bra resultat och blev därför något som senare 

applicerades i Photoshop CS5 på den färdigrenderade bilden.  
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Figur 26 Orenderad 3D-spelmiljö med gradient i 3D-texturerna. 
 

4.4.6 Rendering av 3D-spelmiljöscenerna 

Vid rendering av dessa 3D-spelmiljöscener finns en oändlig mängd inställningar som kan 

göras i Maya 2013 för att uppnå olika resultat. Det är inte väsentligt att gå in på alla dessa 

val av inställningar i detaljnivå, underkapitlet fokuserar istället på det som varit ett problem 

vid renderingen och hur problemet löste sig. I stora drag användes de flesta inställningar 

som används för att uppnå en högrenderad bild. Till exempel ”Raytrace” som genererar de 

mest precisa reflektionerna, skuggorna och refraktioner. Det finns olika renderingsmotorer 

för Maya 2013 men för detta arbete användes ”Mental Ray” då den genererar relativt 

fotorealistiska renderingar och bidrar med en del förinställda material som användes för 

glaset och metall i scenen. 

Till de tidigare renderingsförsöken användes en förinställd renderingsinställning som heter 

”Production”. När bilderna renderades med denna på blev det mesta suddigt från 

renderingen, det är vad som kan tolkas vackrare och mjukare men till detta arbete passade 

det inte. Det var av stor vikt att renderingarna skulle vara skarpa för att kunna visa 

texturerna tydligt. Problemet var att det såg skarpt ut i scenen men vid rendering av scenen 

blev det mjukt och suddigt (figur 27). Det ändrades på en mängd olika 

renderingsinställningar för att få det mer skarpt vid rendering utan något resultat.  

 

Figur 27 Från vänster till höger, orenderad scen där texturerna har mer skärpa, renderad scen 
med ”Production” renderingsinställning på och ser mer suddig ut.  
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Lösningen på detta problem hittades på ett forum för digitala konstnärer. Det var någon som 

hade exakt samma problem och fick svaret att en renderingsinställning, ”Anti-aliasing”, 

kunde byta filter. ”Anti-alias quality” hade redan förinställt ett filter ”Gauss” och detta filter 

gjorde scenen mjukare och suddigare för att få vad som kan anses vara ett vackrare resultat. 

Men detta var inte arbetets avsikt utan renderingen behövde bli skarpare även om det inte 

var lika vackert. Det gick att byta detta filter från ”Gauss” till ett annat som hette ”Mitchell”, 

det filtret gjorde renderingarna skarpare (figur 28). Detta filter användes för alla scenerna, 

även de som inte hade skärpa i 3D-texturerna som fokus. För att enkelt kunna rendera från 

liknande vinkel hade alla scenerna en kamera utsatt i den vinkel som scenerna renderades 

från. Renderingsinställningarna sparades från en scen så att alla också fick samma, men viss 

skillnad blev det då ljussättningen varierade lite i scenerna.  

 

Figur 28 Från vänster till höger, renderad med ”Gauss”-filtret och ser suddig ut, renderad med 
”Mitchell”-filtret och ser skarpare ut. Se skillnad på bruna boken och fjärilsvykortet. 

 

Figur 29 Renderad 3D-spelmiljö med skarpare 3D-texturer innan postproduktion i Photoshop 
Cs5. Postproduktion innebär att bilden bearbetas i ett fotoredigeringsprogram för att ändra 

kontraster, skärpa, färgstyrka med mera. 
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Figur 30 Renderad 3D-spelmiljö med färgstarka 3D-texturer innan postproduktion i 
Photoshop Cs5. 

 

Figur 31 Renderad 3D-spelmiljö med gradient i 3D-texturerna innan postproduktion i 
Photoshop Cs5. 
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4.4.7 Postproduktion av renderade 3D-spelmiljöscener 

För att få renderingarna att kännas mer levande användes Photoshop CS5. På varje 

rendering användes verktyget ”levels” som Sykut beskriver ändrar bildens ljusstyrka, 

kontrast, gamma och eventuellt viss färgkorrigering (2011, s. 90). Detta för att få 

renderingsbilderna lite ljusare vilket i sin tur fick texturerna att synas mer. Efter detta 

skapades ett ljus genom glasdörren till höger i bilden och på bildens vänstra sida. Med hjälp 

av ”lasso tool” maskades områden från glasdörren ned till golvet och en mindre del på 

vänstra sidan av bilden. På de maskade delarna användes verktyget ”feather” som gjorde 

markeringarna mjukare vilket fick ljuset att mjukas ut i kanterna. De maskade områdena 

fylldes i med en ljusgul färg för att efterlikna solljus (figur 32). Tilbury beskriver hur man 

kan använda olika blandningslägen för att få ljus att smälta in i bilder (2011, s. 110). Därför 

användes blandningsläget ”overlay” med en opacitet på 23% vilket fick ljuset att bli mer 

transparent och därav inte se inklippt ut. 

När detta ljus var färdigt lades lite dammpartiklar till i scenen just vid de områdena med 

ljuset. Dammpartiklarna ger mer liv i renderingarna som annars kan kännas väldigt platta. 

Detta ser man ofta i spel för att få omgivningarna att kännas mer levande. För att skapa 

dessa dammpartiklar följdes en videoguide (Nace, 2013). Det skapades en ny pensel med 

några prickar ojämnt fördelat och använde sedan inställningar på denna som fick den att 

målas ut oregelbundet och med olika roteringar i penseln. Med penseln målades sedan dessa 

prickar ut vid de områdena med ljus som tidigare skapats. Sedan suddades de prickar bort 

som inte skulle synas eller som det skulle vara mer transparens på. Detta fick det att se ut 

som att det var dammpartiklar i solljuset och hjälpte renderingarna att se mer realistiska ut 

(figur 32).  

På renderingen med gradient i 3D-texturerna behövdes postproduktion användas för att få 

objekten att se ljusare ut upptill. Detta gjordes genom att maska ut objekten upptill i 

renderingsbilden för att sedan fylla i det markerade området med en gradient. Gradienten 

var vit och transparent, det vita applicerades högst upp och det transparenta ned mot mitten 

på de markerade objekten. Lagret med denna ljusa gradient fick blandningsläget ”screen” 

med opacitet på 30 % för att få det ljuset att blanda sig med renderingsbilden (figur 34).  

De färdigrenderade bilderna av 3D-spelmiljöscenerna som ska användas till undersökningen 

av problemformuleringen är: 

 Figur 32 – 3D-spelmiljön med skarpare 3D-texturer, 

 Figur 33 – 3D-spelmiljön med färgstarka 3D-texturer, 

 Figur 34 – 3D-spelmiljön med gradient i 3D-texturerna. 

De färdigrenderade bilderna går att se i större format i ”Appendix A – Färdigrenderade 

bilder”. 
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Figur 32 Färdigrenderad bild med skarpare 3D-texturer efter postproduktion. 

 

Figur 33 Färdigrenderad bild med färgstarka 3D-texturer efter postproduktion. 
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Figur 34 Färdigrenderad bild med gradient i 3D-texturerna efter postproduktion. 

 

4.4.8 Reflektioner kring arbetsprocessen 

I denna del diskuteras det kring själva arbetsprocessen och om hur de val som tagits 

påverkat de slutgiltiga renderingsbilderna. I den första delen av arbetsprocessen, 

modellering, stöttes inga större problem på. Det var mest generella val angående vad som 

ska synas i den slutgiltiga renderingen och vad som inte skulle synas. Utifrån dessa val 

modellerades inte objektens baksidor då de ändå inte skulle synas. Detta var inget som skulle 

störa den fotorealism som försökte efterlikna från den referensbild (figur 10) som scenen 

modellerades efter. När objekten för scenen modellerades användes fototexturer innan 

objekten modellerades som referens för att sedan få objekten att likna texturerna. Detta 

gjorde också att objekten inte såg ut att vara något det inte var, precis som Norman ansåg 

vara viktigt för att visa vad objekt gör (1990, s. 23).  

Vid textureringen var det störst problem med de skarpa 3D-texturerna. När dessa texturer 

syntes i en rendering blev de suddiga vilket gjorde det svårt att se skillnad på de skarpa 

texturerna och de som skulle vara suddiga. Lösningen att använda ett annat ”anti-aliasing”-

filter än det förinställda ”Gauss” fungerade bra på den skarpa 3D-textur spelmiljöscenen. 

”Mitchell”-filtret gjorde renderingen skarpare men detta kanske minskade den realism som 

försökte efterliknas. Det var en övervägning som var nödvändig för den skarpa 3D-textur- 

spelmiljöscenen, att låta realismen minska något för att få texturerna att synas tydligare. Det 

övervägdes att låta de andra två 3D-textur-spelmiljöerna använda ”Gauss”-filtret som gjorde 

det suddigare fast vackrare. Men efter ett par testrenderingar med ”Gauss”-filtret ansågs det 

skarpare filtret ”Mitchell” som mer effektiv för denna undersökning. Texturerna på de 

interagerbara objekten var fokusen och inte att scenen skulle vara fin. Därav användes 

”Mitchell”-filtret på alla renderingarna. Detta kunde som sagt påverka den fotorealism som 

efterstävades i renderingsbilderna, men det var en risk som togs för att fokus låg först och 

främst på texturerna hos de interagerbara objekten. 
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När det kom till postproduktionen av renderingarna och det val som togs angående 3D-

texturerna med gradient i sig var det för att göra dem tydligare. Detta för att det bör gå att få 

detta i texturen med rätt kunskap, kunskap som saknades från forskarens sida. Att det ljusa 

lades på i efterhand bör inte påverkat undersökningen och dess resultat.  

Vikten av att de interagerbara objekten ska gå att undersöka var alltid det som låg i fokus. 

Att efterlikna realism och att försöka få det som kan uppfattas som vackert kom alltid i andra 

hand. Detta var ett val för att inte låta det som såg fint ut komma i vägen för arbetets 

problemformulering. Att hela tiden tänka utifrån arbetets problemformulering gjorde dock 

att arbetet gick smidigare och att de val som gjordes, gjordes med arbetets syfte i fokus.  
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5 Undersökning och utvärdering 

Syftet med arbetet har varit att se huruvida olika grafiska designval hos 3D-texturer på ett 

subtilt sätt kan hjälpa en spelare att hitta de interagerbara objekten i ett tänkt peka-och-

klicka-äventyrsspel. Utifrån en förstudie bestämdes att arbetets undersökning skulle kretsa 

kring tre 3D-texturvarianter. Dessa är:  

 Skarpare 3D-texturer.  

 Mer färgstarka 3D-texturer. 

 3D-texturer med en gradient i sig.  

För 3D-texturvarianterna som undersöktes har målet varit att hitta den texturvariant som 

mest hjälper spelaren att hitta de interagerbara objekten utan att vara för uppenbar.  

Problemformuleringen lyder: 

 Skulle peka-och-klicka-äventyrsspel kunna ta hjälp av andra spelgenres sätt att 

tydliggöra ett interagerbart objekt utifrån deras grafiska designval hos 3D-texturen?  

 Vilket av de undersökta grafiska designvalen hos 3D-texturer är det i så fall, som 

framförallt hjälper spelaren att identifiera dem interagerbara objekten, utan att de 

blir för uppenbara? 

För att kunna besvara denna frågeställning har tolv informanter intervjuats, fyra per 

färdigrenderad 3D-spelmiljöscen. Samma informant fick endast se en av tre 3D-

texturvarianter, detta då alla bilderna visar samma objekt som interagerbara. 

Texturvarianterna hade samtliga applicerats på en och samma grundmiljö i 3D-grafik. 

Intervjuerna var av en strukturerad kvalitativ karaktär där frågorna var förbestämda men att 

svaren lämnades öppna. Inför intervjuerna tilläts informanten att välja om de ville träffas 

personligen för att genomföra intervjun eller ha det via ett Skype-samtal.  

5.1 Intervjuernas genomförande 

I början på intervjuerna ställdes ett par inledande frågor angående informantens ålder, kön, 

spelvana inom just peka-och-klicka-äventyrsspel samt om det gick bra att intervjun spelades 

in. När dessa frågor var besvarade blev informanten informerad om vad syftet och 

bakgrunden till intervjun var.  

Till detta skrevs ett manus i förväg som lästes upp för informanterna. Ibland krävdes det en 

tydligare förklaring på vissa delar av manuset samtidigt som frågor ställdes till informanten 

för att vara säker på att informanten förstod vad syftet med intervjun var. I manuset 

framgick det även att informantens svar var anonyma i arbetet. Manuset går att läsa under 

”Appendix B – Manus till intervjun”.  

När informanten förstått bakgrunden och syftet med intervjun fick informanten se en av de 

tre färdigrenderade 3D-spelmiljöscenerna i 40 sekunder. Informanterna fick ha penna och 

papper så de kunde anteckna vilket av de tre grafiska designval hos 3D-texturer som använts 

samt föra anteckningar medan de såg på bilden för att komma underfund med vilka objekt 

de trodde var interagerbara. Informanten fick aldrig veta vilket grafiskt designval hos 3D-

texturerna som användes för just den bilden som visades. Dock var informanten informerad 

om de tre olika grafiska designvalen som använts i 3D-texturerna, de hade alltså något att gå 
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efter. Efter 40 sekunder stängdes bilden ned och informanten fick sedan svara på frågor 

angående de interagerbara objekten i bilden.  

Intervjuerna som gjordes via Skype-samtal spelades in med ett program som heter Evaer, 

med programmet kunde både video och ljudsamtal spelas in. Detta så att de kunde lyssnas 

på i efterhand och för att ta ut viktiga delar ur informanternas svar. Intervjuerna som gjordes 

via ett möte med informanten spelades in med ett inbyggt ljudinspelningsprogram på en 

mobiltelefon. 

För att se till att informanten inte tittade på den färdigrenderade 3D-spelmiljöscenen för 

länge delade informanten sin skärm med mig. Detta fungerade då bildfilen skickades till 

informanten som blev informerad att inte öppna bilden tills det gavs klartecken för det. 

Bildfilen var inte döpt på något sätt som kunde ge informanten någon ledtråd till vilken 

grafisk stil hos 3D-texturerna som använts.  

5.1.1 Intervjufrågornas utformning 

Innan informanten svarade på frågor kring de interagerbara objekten fick de svara på mer 

generella frågor. Dessa frågor gjorde det enklare att kategorisera de insamlade svaren och 

eventuellt generalisera svaren från respektive informant. Att ha dessa mer generella frågor i 

början kan enligt Østbye m.fl. hjälpa till att få informanten att känna sig mer bekväm med 

intervjun, för att sedan kunna svara på mer djupgående frågor bättre mot slutet av intervjun 

(2008, s. 105). 

Frågorna till den strukturerade kvalitativa intervjun bestämdes innan intervjuerna gjordes 

och var utformade så att alla informanter svarade på samma frågor. Vilken av de 

färdigrenderade 3D-spelmiljöscenerna informanterna fick se påverkade inte vilka frågor som 

ställdes. Detta då alla bilderna hade samma avsikt, att undersöka hur de olika 3D-

texturversionerna kunde hjälpa informanten att hitta de interagerbara objekten utan att vara 

för uppenbara. Svaren på frågorna hade som syfte att hjälpa till att identifiera vilken 3D-

texturversion som på bästa sätt hjälpte informanten att hitta objekten utan att det var för 

uppenbart. Intervjufrågorna gav plats för öppna svar där informanten kunde motivera sina 

svar om de ville.  

Första intervjufrågan undersöker hur många interagerbara objekt informanten tror sig ha 

hittat i den bild de fick se. För att ta reda på om de objekt informanten tror sig hittat är 

korrekta fick informanten beskriva objekten vilket var andra frågan. Att först fråga hur 

många interagerbara objekt informanten tror sig ha hittat gjorde det enklare att få en snabb 

översikt i tabellerna som redovisar informanternas svar. När informanten listade upp några 

interagerbara objekt motiverade även vissa varför just de var interagerbara. För att kunna 

veta om 3D-texturversionen för den visade bilden var subtil eller för uppenbar svarade 

informanten på om det var lätt eller svårt att hitta objekten. Detta brukade i sin tur leda till 

nästa fråga där informanten beskrev vilket textureringssätt som informanten tror användes. 

Sista frågans avsikt var att se om det kan finnas någon användning för detta sätt att texturera 

de interagerbara objekten på. Frågorna som användes för intervjuerna listas upp nedan: 

 Hur många objekt som du tror var interagerbara hittade du? 
 

 Vilka var dessa objekt? 
 

 Tyckte du att det var lätt, svårt eller varken eller att hitta dem? 

- Varför? 
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 Vilket av de tre 3D-textureringssätten tror du användes för denna bild? 
 

 Tror du att detta skulle kunna fungera som ett komplement i ett peka-och-klicka-

äventyrsspel för att subtilt hjälpa spelaren att identifiera de interagerbara objekten? 
 

 Tror du detta skulle fungera bättre på ovana spelare eller de vana spelarna? Eller 

båda? 

 

5.1.2 Pilotintervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes två pilotintervjuer för att undersöka hur väl 

frågorna samt upplägget på intervjun fungerade. Till pilotintervjuerna användes samma 

upplägg som tidigare beskrivet under kapitel 5 ”Undersökning och utvärdering”, men med 

en kortare utsatt tid för informanten att se den färdigrenderade 3D-spelmiljön. Tiden 

informanten fick se bilden var endast 20 sekunder, vilket är väldigt kort men tanken var att 

det skulle passa i spel. Efter pilotintervjun nämnde båda informanterna att tiden var för kort 

och de ansåg att tiden borde ökas till 40 sekunder då detta fortfarande är kort tid men som 

borde vara tillräckligt för att hinna hitta några av de interagerbara objekten. Efter att ha 

lyssnat på kritiken ändrades tiden för informanterna att se på bilden för undersökningen till 

40 sekunder. Detta bör inte ha påverkat syftet med undersökningen att det ska passa i ett 

spel, i många peka-och-klicka-äventyrsspel står spelaren stilla betydligt längre än så.  

Informanterna till pilotintervjuerna tyckte att det fungerade väl att ha ett manus innan 

intervjuerna startade helt så de kunde känna sig mer insatta och förstå syftet med 

undersökningen. När manuset lästes upp fick även informanten avbryta och ställa frågor om 

det var något som var oklart och behövdes förklaras mer. Ena informanten, kan kalla denne 

informant 2, tyckte att det var svårt att hinna föra anteckningar samtidigt som man skulle 

leta efter de interagerbara objekten. Därför blev det inget krav att de skulle föra 

anteckningar, utan detta fick informanten själv bedöma om de gynnades av att skriva ned 

objekten eller av att bara memorera dem.  

Till pilotintervjun visades informant 1, man på 23 år utan peka-och-klicka-äventyrsspelvana, 

den skarpa 3D-textur-bilden. Informanten tyckte sig hittat fyra objekt, blomman till höger i 

bild, högra blommiga lådan, dörren samt den blommiga koppen. Av dessa var det tre som 

var korrekta, alla utom dörren. Han ansåg att det var ganska svårt att hitta objekten men 

menade att detta var bra, då spel inte får göra det för uppenbart för spelaren. Han var säker 

på att det var skarphet eftersom den blommiga lådan i nedre delen av hyllan var enkel att 

använda som utgångspunkt då den var detaljerad jämfört med den lådan som stod bredvid 

som var mycket suddigare. I och med att det var relativt svårt att hitta objekten, ansåg han 

att detta skulle vara ett jättebra komplement till ett peka-och-klicka-äventyrsspel. 

Informant 2, kvinna på 22 år med peka-och-klicka-äventyrsspelvana, fick se den färgstarka 

3D-textur-bilden. Hon hittade bara två objekt, den gröna och lila lådan. Ingen av dem är 

interagerbara, dock trodde hon ändå att det var de färgstarka 3D-texturerna hon fick se. 

Objekten var svåra att hitta och de smälte in bra i miljön menade hon. Att ingen pilotstudie 

genomfördes för 3D-texturer med gradient i sig var inget som påverkade pilotstudien då 

syftet var att se hur väl frågornas utformning och ordning fungerade. 

Efter pilotintervjuerna lades en sista fråga till som undersökte för vilka detta sätt passade 

bäst för, alltså att hjälpa spelaren att hitta de interagerbara objekten med hjälp av 3D-
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texturerna. Informanten fick beskriva om de trodde att det passar bättre på vana spelare, 

ovana, båda eller kanske inget av alternativen för att sedan motivera varför.  

5.2 Generell information om informanterna 

Informanterna tillhörde en ganska ung urvalsgrupp då det är de som generellt har mer 

erfarenhet av spel. De var alla myndiga mellan åldrarna 22 till 27 för att undvika de 

forskningsetiska aspekter som uppkommer när omyndiga informanter ska intervjuas. 

Sammanlagt var det tolv personer som intervjuades och de hade varierad erfarenhet av peka-

och-klicka-äventyrsspel, detta var något som eftersträvades för att hitta eventuella 

kopplingar. I de flesta fallen gick det även bra att intervjuerna spelades in, bara en informant 

ville inte bli inspelad. Ur alla intervjuerna valdes centrala ord och meningar ut som sedan 

placerades i tabeller. I vissa fall har även vissa ord som exempelvis utfyllnadsord rensats bort 

eller ändrats för att passa in bättre. Detta gjordes utan att ändra betydelsen av 

informanternas svar. 

Ett av målen som eftersträvades var att ha en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

informanter, det var dock svårt att hitta kvinnliga informanter som ville ställa upp på att bli 

intervjuade. Därför har de tre kvinnliga informanterna som ställde upp delats upp så att 

minst en kvinnlig informant intervjuades per texturvariant. Målet att ha en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män kommer främst från att det idag är fler kvinnor som spelar spel än 

tidigare då spel främst var riktade åt män. Alla informanterna kategoriserades efter den 

färdigrenderade 3D-spelmiljöscen som de såg. 

Tabell 1 Denna tabell visar generell information om informanterna. 

Informant Ålder Kön Peka-och-klicka-

äventyrsspelvana 

Går bra att spela 

in intervjun 

Färgstyrka 1 25 år Man Lite. Ja 

Färgstyrka 2 22 år Man Nej. Ja 

Färgstyrka 3 23 år Man Ja. Ja 

Färgstyrka 4 27 år Kvinna Väldigt lite. Ja 

Skarphet 1 25 år Man Ja, spelat många. Ja 

Skarphet 2 25 år Man Ja, en del. Ja 

Skarphet 3 25 år Man Ja. Nej 

Skarphet 4 24 år Kvinna Lite, spelat Monkey Island och 

liknande spel. 

Ja 

Gradient 1 22 år Kvinna Lite. Ja 

Gradient 2 23 år Man Lite. Ja 

Gradient 3 22 år Man Ja. Ja 

Gradient 4 23 år Man Väldigt lite. Ja 
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5.3 Resultat för färgstarka 3D-texturer i 3D-spelmiljö 

I denna färdigrenderade 3D-spelmiljöscen försökte informanterna hitta de objekt som var 

mer färgstarka än resterande objekt. Den specifika 3D-texturstilen blev informanten inte 

informerad om innan intervjun. Men i manuset som lästes upp innan intervjun beskrevs alla 

3D-textursstilarna, informanten fick alltså veta vilka tre 3D-textureringssätt det rörde sig 

om. Frågornas svar presenterades i två tabeller, en tabell med de mer generella frågorna 

kring texturerna och en tabell med de mer djupgående frågorna kring texturerna. Citaten 

skrevs av exakt utifrån det informanten sade i intervjuerna som finns inspelade. Svaren i 

tabellerna är i många fall sammanfattningar av det viktigaste informanten sade. 

Informanterna fick inte veta hur många objekt de skulle leta efter utan fick endast gå på vad 

de trodde var interagerbart. 

 

Figur 35 Från vänster till höger, färdigrenderade bilden med färgstarka 3D-texturer som 
användes till intervjun, samt samma bild med de interagerbara objekten markerade. 

Tabell 2 Färgstarka 3D-texturer. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna 

använde för att besvara de mer generella frågorna kring de interagerbara objekten. 

Informant Antal 

interagerbara 

objekt hittade? 

Vilka var objekten? Lätt, svårt, varken 

eller att hitta 

objekten? 

Färgstyrka 1 

Man, 25 år. 

5 Grön och lila låda, koppen, 

telefonbok på bordet, bruna och 

gröna boken i bokhyllan. 

Lätt att hitta dem, relativt 

säker på att de var 

interagerbara. 

Färgstyrka 2 

Man, 22 år. 

6 Koppen, blommiga lådorna, grön 

och lila låda samt telefonboken på 

bordet. 

Varken eller, inte kört så 

många sådana spel.  

Färgstyrka 3 

Man, 23 år. 

5 Tavlan, koppen, telefonen, 

telefonboken på bordet och det 

gamla fotografiet. 

Ganska lätt, tror jag i alla 

fall. 

Färgstyrka 4 

Kvinna, 27 år. 

4 Tavlan, koppen och blommiga 

lådorna. 

Blommorna på bordet var 

det första jag såg, tavlan var 

färgstark. Vet inte, var 

ganska svårt. 
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Alla fyra informanterna trodde att den blommiga kaffekoppen var interagerbar. Färgstyrka 2 

sade att det var mönstret på kaffekoppen som gjorde att den såg interagerbar ut, han 

menade att det var ovanligt att se en kaffekopp med blommigt mönster på. Både Färgstyrka 1 

och Färgstyrka 2 trodde att de gröna och lila lådorna var interagerbara för att de hade 

starkare färger än andra objekt. Informanterna Färgstyrka 1, Färgstyrka 2 och Färgstyrka 3 

lyckades alla hitta telefonboken, där sade också Färgstyrka 3: ”Den bruna boken som låg på 

bordet eftersom det låg en penna bredvid den, kändes det som att det kanske var någonting 

med den. Det var en kombination av items som gjorde att jag trodde att den kan interageras 

med”. Medan Färgstyrka 2 ansåg att det var texturen på boken som såg lite läderaktig ut som 

fick han att tro att den var interagerbar. Det alla informanterna hade gemensamt var att alla 

hittade tre interagerbara objekt vardera. 

Angående huruvida det var lätt, svårt eller varken eller att hitta objekten varierade i 

informanternas svar. Det alla var överens om var att det är svårt att veta eftersom de inte 

visste om det var rätt objekt eller inte som informanterna hittade. Men om de utgick från att 

objekten de funnit var mer eller mindre rätt tyckte två informanter att det var ganska enkelt 

att hitta objekten. Färgstyrka 2 tyckte att hans tidigare peka-och-klicka-äventyrsspelvana 

påverkade om det var svårt eller inte. Eftersom han inte spelat speciellt mycket spel av den 

genren ansåg han att det var varken eller då han ändå tror att han hittade några av objekten. 

Färgstyrka 4 tyckte ändå att det var ganska svårt, hon menade att många objekt fångade 

hennes blick som färgstarka men att de inte passade in.  

Tabell 3 Färgstarka 3D-texturer. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna 

använde för att besvara de mer djupgående frågorna kring de interagerbara objekten. 

Informant Vilket textureringssätt 

tror du användes? 
Fungerar som 

komplement till peka-och-

klicka-äventyrsspel? 

Bättre för ovana 

eller vana spelare? 

Färgstyrka 1 

Man, 25 år. 

 

Färgstarka, skrev ned 

färgerna, tänkte på dem när 

jag letade. 

Ja, det tror jag. Bättre på sådana som är 

vana, mer utmaning att 

hitta färgstarka än typ 

lysande kanter. Var inte 

övertydligt. 

Färgstyrka 2 

Man, 22 år. 

 

Färgstarka texturer tänkte 

jag. Blommiga mönster som 

var färgglada på 

kaffemuggen och lådorna. 

Nä, men det tror jag. Tänkte mest 

på de ovanliga texturerna med 

blommönster, de stack ut. Att 

höja färgstyrkan får dem att 

avvika från resten av objekten.  

Tror på ovana. Vana sitter 

nog och klickar mer och 

lyssnar på storyn. Medan 

ovana mer tittar. 

Färgstyrka 3 

Man, 23 år. 

 

Färgstyrka, koppen hade 

konstigt mönster. Men de 

andra objekten för att de såg 

interagerbara ut.  

Ja det tror jag. Fungerar nog bättre på de 

som spelar mycket, lägga 

märke till små 

skiftningar.  

Färgstyrka 4 

Kvinna, 27 år. 

 

Färgstark, blommorna i 

svarta vasen passade dock 

inte in som färgstark men 

den fångade blicken. 

Ja det tror jag nog. Förmodligen bättre på 

ovana. Vana skulle 

kanske anse att det var 

för uppenbart om det är 

stora grafiska skillnader. 
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Alla informanterna svarade att det var färgstarka 3D-texturer som användes i den 3D-

spelmiljöscen de fick se. Alla blommiga mönster tyckte två av informanterna visade på 

färgstarka texturer. Färgstyrka 1 tänkte på färgerna när han letade efter objekten i scenen 

och tyckte det syntes skillnader på objekten. Färgstyrka 3 tyckte endast att det var koppen 

som visade på färgstarka texturer, de andra objekten hittade han för att han tyckte själva 

objekten såg interagerbara ut. Sista informanten för denna 3D-spelmiljöscen tyckte inte att 

blommorna passade in eftersom det var just blommor och de är färgstarka på riktigt. Men 

hon menade ändå att den fångade blicken vilket gjorde att hon tittade i närheten av 

blommorna i bilden.  

Informanterna fick svara på om detta sätt att hjälpa spelaren att hitta interagerbara objekt 

på skulle kunna fungera som komplement till peka-och-klicka-äventyrsspel. Där var alla 

informanterna eniga, alla trodde att detta skulle kunna fungera som komplement. Men på 

frågan om det lämpas bättre på ovana spelare eller tvärtom hade informanterna delade 

åsikter. Färgstyrka 1 och Färgstyrka 3 tyckte att det skulle passa bättre på vana spelare. 

Färgstyrka 3 motiverade sitt svar med: ”Casual-spelare lär inte märka det för det är för 

mycket nytt”. De andra två informanterna tyckte det skulle passa bättre på ovana spelare. 

Färgstyrka 2 sade att ovana spelare nog tittar mer på miljöerna och trycker på det som ser 

annorlunda och ovanligt ut, medan vana spelare kanske lyssnar på storyn mer som kan ge 

ledtrådar om interagerbara objekt. 

5.3.1 Resultat för skarpa 3D-texturer i 3D-spelmiljöscen 

Nedan följer sammanställda resultaten från informanterna som såg skarpare 3D-texturer i 

en 3D-spelmiljöscen. Den färdigrenderade bilden med skarpare 3D-texturer visades för fyra 

informanter liksom första bilden. 

 

Figur 36 Från vänster till höger, färdigrenderade bilden med skarpa 3D-texturer som användes 
till intervjun, samt samma bild med de interagerbara objekten markerade. 
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Tabell 4 Skarpa 3D-texturer. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna 

använde för att besvara de mer generella frågorna kring de interagerbara objekten. 

Informant Antal 

interagerbara 

objekt hittade? 

Vilka var objekten? Lätt, svårt, varken eller att 

hitta objekten? 

Skarphet 1 

Man, 25 år. 

13 Blommorna, blommiga 

lådorna, lampan, koppen, 

stolen, telefonboken, tre 

böcker i bokhyllan, telefon och 

ensamma pennan. 

Väldigt tydligt. 

Skarphet 2 

Man, 25 år. 

6 Koppen, telefon, lampan, 

tavla, blomma med svart vas 

och telefonbok. 

Varken svårt eller enkelt. 

Skarphet 3 

Man, 25 år. 

5 Brun bok i bokhyllan, blomma 

med svart vas, tavlan, 

telefonen och högra lådan med 

blommönster på. 

Första var enkel, lådan med 

blommönster, resten var rätt 

svåra. 

Skarphet 4 

Kvinna, 24 år. 

2 Blomma med svart vas och 

bruna boken i bokhyllan. 

Fundera var man tittar först. 

Rosa blomman i svart vas 

placerad i gyllene triangeln. Kort 

tid, kunde nog hittat fler. Inte så 

svårt. 

 

Informanterna Skarphet 1, Skarphet 2 och Skarphet 3 hittade fyra till fem objekt i den 

färdigrenderade bilden som var korrekta. Men de trodde att de hade hittat fler objekt som 

var interagerbara. Skarphet 4 hittade två men båda var korrekta, informanten lämnade även 

väldigt utförliga svar angående objekten hon hittade och varför. Bland annat sade hon att de 

stack ut mer och att detta fångade hennes blick samt att boken hade massor av små snirkliga 

detaljer på sig. Skarphet 2 tyckte att telefonboken var intressant på grund av sättet den var 

placerad, att färgen stack ut, detta fick han att tänka: ”Den vill man öppna och läsa mer i”.  

De flesta av informanterna verkade tycka att denna färdigrenderade bild med skarpa 3D-

texturer varken var lätt eller svår när det kom till att hitta de interagerbara objekten. 

Skarphet 1 tyckte det var väldigt tydligt medan Skarphet 2 tyckte den blommiga lådan var 

enkel att hitta men att de resterande objekten var svårare. Skarphet 4 började fundera kring 

vart hennes blick hamnade först när hon såg bilden. Hon tyckte att den rosa blomman i 

svarta vasen var väl placerad i det som hon kallade för den gyllene triangeln i en bild, där 

konstbilder lägger mycket fokus. Med den utgångspunkten leddes hennes blick längs med 

den höjd som den rosa blomman i svarta vasen var i. Hon beskrev den rosa blomman i svarta 

vasen med:  

De kändes välplacerade och väl ljussatta, vet inte om det var kontrasterna 

också, men just det rosa kändes som att den poppade väldigt mycket, det var 

den jag såg först. Sen blev det boken också för det kändes inte som att det 

bara kunde vara ett objekt, och det var ledande att den låg i samma ögonhöjd 

som blomman. 
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Skarphet 3 sade att han först tittade efter något att utgå ifrån, och hittade då lådorna 

med blommigt mönster på och kunde se skillnad i texturen på dem. Den ena menade 

han var skarpare än den andra som var mer suddig. Efter detta hade han något att gå 

efter när han letade efter resterande objekt, men de andra var svårare tyckte han.  

Tabell 5 Skarpa 3D-texturer. Denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna 

använde för att besvara de mer djupgående frågorna kring de interagerbara objekten. 

Informant Vilket textureringssätt 

tror du användes? 
Fungerar som 

komplement till peka-och-

klicka-äventyrsspel? 

Bättre för ovana 

eller vana spelare? 

Skarphet 1 

Man, 25 år. 

Vissa var färgstarka men inte 

så mycket, skuggning tänkte 

jag inte på. Skarpare tar jag. 

Ja absolut. Har spelat ett sånt 

spel där det är tydligare, mer 

detaljerade objekt som man kan 

trycka på. 

Tror på båda, man 

kommer liksom in i det 

efter ett tag. 

Skarphet 2 

Man, 25 år. 

Skarphet. De var mer 

detaljerade. Smälte in i miljön, 

såg inte inklippta ut. 

Ja det tror jag nog, helt klart.  Detta kan funka för 

båda spelarna, att de 

märker subtilt, 

undermedvetet. 

Skarphet 3 

Man, 25 år. 

Skarpare. Mer utmärkande än 

de andra sakerna i bilden. Man 

brukar klicka på sånna saker i 

peka-och-klicka-spel. 

Ja det tror jag faktiskt. Tror det funkar på 

ovana lika bra som vana 

spelare. 

Skarphet 4 

Kvinna, 24 år. 

Färgstyrka... eller nej! Skarphet 

skulle jag säga. Blomman såg 

ut att ha en outline och på 

boken såg man detaljerna 

tydligt. 

Ja det tror jag, speciellt om man i 

ett spel vänjer sig. Monkey Island 

gömmer objekt genom att baka in 

dem i samma stil, så man får bara 

leta med musen. 

Tror det funkar på 

båda. Att de 

undermedvetet lägger 

stilen på minnet. 

 

Det blev olika svar angående vilket textureringssätt som användes i den färdigrenderade 3D-

spelmiljöscenen informanterna såg. Två av informanterna var inne på färgstarka 3D-texturer 

men bytte till skarphet vid mer eftertanke. Både Skarphet 2 och Skarphet 4 ansåg att det var 

skarphet då vissa objekt var mer detaljerade. Skarphet 2 påpekade att objekten inte såg 

inklippta ut och han tyckte även att skarpa texturer smälte bra in i miljön. Skarphet 2 och 

Skarphet 3 var båda säkra på att det var skarpare 3D-texturer, Skarphet 3 sade att alla 

interagerbara objekten var mer utmärkande än de andra objekten i bilden. Han menade att 

det är specifikt sådana objekt man brukar klicka på i peka-och-klicka-spel.  

Även för detta 3D-textureringssätt tyckte alla informanterna att det skulle kunna fungera 

som ett komplement till ett peka-och-klicka-äventyrsspel. Som komplement menas då att 

muspekaren fortfarande finns kvar och används som ett verktyg för att hitta objekten och 

klicka på dem. Skarphet 4 hade stört sig på ett peka-och-klicka-äventyrsspel, något av 

Monkey Island-spelen, där objekten bakades in i samma stil vilket tvingade henne till att 

klicka på alla objekt i scenen utan att tänka på varför hon klickade på dem. Detta gjorde hon 

för att försöka hitta något interagerbart objekt. Hon menade att detta skulle fungera väl som 

ett komplement då man som spelare vänjer sig med stilen efter ett tag och att det tillslut sker 

undermedvetet att man letar efter objekt som följer den stilen. Skarphet 1 hade spelat ett 

spel tidigare som hade ungefär detta som komplement, men då var det även formen på 
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objekten som påvisade att de var interagerbara, inte bara texturen. Eftersom han spelat med 

liknande sätt som hjälpmedel innan var han säker på att det skulle fungera som ett 

komplement.  

Informanterna svarade alla lika på sista frågan om det passar bättre på ovana eller vana 

spelare. Alla trodde det passade lika bra på båda, ovana som vana. Skarphet 2 och Skarphet 4 

hade mer förklarande svar varför de tyckte det passade för båda. Skarphet 2 trodde att alla 

ovana spelare skulle trycka på allt som de tror kan användas i verkligheten men för att sedan 

lägga det på minnet att objekten såg ut på ett visst sätt. Han menade att både ovana och vana 

spelare till slut skulle märka av objekten subtilt. Skarphet 4 beskrev varför hon trodde det 

skulle fungera på båda: 

Spelare som börjar nya på sånt spel skulle nog känna att det här var ju liksom, 

de kanske tycker att spelet är lättare än vad det hade varit om man inte hade 

haft något sån indikation. För att det blir lite naturligare att man ska trycka på 

vissa objekt, och då behöver de inte leta runt lika länge. Och andra spelare 

som har spelat mycket, kanske, också tycker att, men vad bra det går i det här 

spelet, vad bra jag blivit på den här typen av spel. Eller så kanske de tycker att 

det här är för lätt. Men det tror jag inte. 

Därav skulle det fungera som ett hjälpmedel för de nya spelarna och som ett sätt för de vana 

spelarna att känna sig bättre på enligt Skarphet 4. De flesta informanterna för denna bild 

tyckte dock att det passade både ovana och vana spelare. Detta då spelarna bör lära sig att 

hitta objekten efter 3D-texturerna ju längre in i spelet de kommer samt att det kan ske 

undermedvetet då det inte är för uppenbart. 

5.3.2 Resultat för gradient i 3D-texturerna i 3D-spelmiljö 

Detta var det sista 3D-textureringssätt som undersöktes, här skulle informanterna leta efter 

de objekt som hade en gradient från ljust till mörkt i texturerna. De fick inte veta vilken 3D-

textur de skulle leta efter utan hade liksom för de andra bilderna blivit informerade om alla 

tre 3D-textursätten som använts i arbetet.  

 

Figur 37 Från vänster till höger, färdigrenderad bild med gradient i 3D-texturerna som 
användes till intervjun, samma bild med de interagerbara objekten markerade. 
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Tabell 6 Gradient i 3D-texturerna. Denna tabell visar vilka ord och fraser som 

informanterna använde för att besvara de mer generella frågorna kring de interagerbara 

objekten. 

Informant Antal interagerbara 

objekt hittade? 

Vilka var objekten? Lätt, svårt, varken eller 

att hitta objekten? 

Gradient 1 

Kvinna, 22 år 

3 Telefonboken, koppen och 

tavlan. 

Varken eller. Hade behövt gå 

fram och titta från andra 

vinklar och använt musen. 

Gradient 2 

Man, 23 år 

4-5 Tavlan, koppen, pennmuggen, 

gröna lådan och eventuellt lila 

lådan. 

Lite lurigare än vad jag var 

beredd på. De stack ut lite i 

alla fall, var skarpare, eller 

kanske inte skarpare. 

Gradient 3 

Man, 22 år 

3 Blommiga lådan till vänster, 

telefonen och dörrhandtaget. 
Ganska svårt, om man inte får 

interagera med miljön är det 

svårt. 

Gradient 4 

Man, 23 år 

4 Koppen, högra blommiga lådan, 

tavlan och fjärilsbilden. 

Koppen och högra blommiga 

lådan var enkla. De andra var 

svårare. 

 

För denna färdigrenderade bild med gradient i 3D-texturerna hittade informanterna relativt 

få objekt. Gradient 3 var även den första informanten som inte hittade något interagerbart 

objekt alls, han trodde att den blommiga lådan utan gradient på sig var interagerbar. Till 

skillnad från Gradient 3 hittade Gradient 4 fyra objekt som alla var interagerbara. Han var 

även den enda informanten av tolv som trodde fjärilsbilden var interagerbar. 

Alla informanter beskrev tydligt om det var lätt eller svårt att hitta objekten. Tre av 

informanterna tyckte det var ganska svårt. Gradient 1 tyckte det var varken lätt eller svårt, 

men betonade att hon hade velat gå fram och titta närmare på objekt från olika vinklar. Hon 

hade också velat ha en muspekare för att kunna leta efter objekten, Gradient 3 tyckte också 

att det var svårt när man inte kunde interagera med miljön. Gradient 4 beskrev om det var 

lätt eller svårt med : 

Jag tyckte koppen och den högra lådan var obvious för då fanns det, eller i 

alla fall vid den där lådan, för då var det en låda som inte var interagerbar 

men den andra var det och så var det lättare att se skillnaden mellan dem. 

Och när man såg det mönstret så var det lättare att förstå vilka som var 

interagerbara. Annars var det faktiskt lite klurigt att se. 
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Tabell 7 Gradient i 3D-texturerna denna tabell visar vilka ord och fraser som informanterna 

använde för att besvara de mer djupgående frågorna kring de interagerbara objekten. 

Informant Vilket 

textureringssätt tror 

du användes? 

Fungerar som 

komplement till peka-och-

klicka-äventyrsspel? 

Bättre för ovana 

eller vana spelare? 

Gradient 1 

Kvinna, 22 år 

Skarpare ”linjer”, 

skarpare outlines. Lite 

suddigare på andra. 

Ja, det tror jag. Iögonfallande 

objekt fungerade bra för att få 

en att tro de är interagerbara. 

Tror det skulle hjälpa 

både vana och ovana 

spelare. 

Gradient 2 

Man, 23 år 

Lådorna – färgvalet. 

Tavlan – gradient. Nej, 

jag kör på gradient. 

Om jag hade rätt på objekten 

så hjälper det definitivt. I så 

fall väldigt bra komplement. 

Fungerar nog bättre på 

de som har erfarenhet. 

Ovana behöver nog mer 

extrema hintar, 

glänsande eller lysande 

objekt. 

Gradient 3 

Man, 22 år 

Skärpan, kändes som att 

de var skarpare i sin 

textur. 

Just denna texturmetod 

kanske inte bidrar med så 

mycket. Men stirrar man 

tillräckligt länge kanske det 

sker undermedvetet. 

Funkar nog bra på 

båda, om det nu ger 

någon effekt. 

Gradient 4 

Man, 23 år 

Gradient grejen, tonat 

från vitt till svart, 

mörkare längre ned på 

texturen. 

Ja absolut, jag vet inte om det 

finns något bättre sätt. Subtilt 

och inte överflödigt. 

Gradienten kanske 

svårare att se, jag vet 

inte. 

 

Angående frågan om vilket textureringssätt som användes för bilden de fick se svarade 

informanterna olika. Både Gradient 1 och Gradient 3 trodde att de fick se bilden med skarpa 

3D-texturer. Båda tyckte att objekten såg skarpare ut än resterande objekt och Gradient 1 

påpekade även att objekten hade linjer, skarpare ”outlines”. Gradient 2 var inte heller säker 

på vilket textureringssätt som användes, han trodde först att det var färgvalet men bytte 

sedan till gradient. Han diskuterade även varför han var osäker på om det var gradient eller 

inte: ”Svårt, mycket svårt. Vet inte om jag skulle säga gradient, ljuset kanske framförde 

färgerna mer som kanske inte var meningen”. Endast Gradient 4 såg klart och tydligt vilket 

textureringssätt som använts, han förklarade även hur gradienten såg ut på objekten.  

Även på frågan om det skulle fungera som komplement för peka-och-klicka-äventyrsspel 

tvekade några av informanterna. Gradient 2 och Gradient 3 var inte helt övertygade. 

Gradient 2 tyckte att det var en bra metod om han nu hade rätt på de objekt han hade 

identifierat som interagerbara, hade han haft fel menade han att det kanske inte var så 

effektivt. Gradient 3 tyckte att just detta textureringssätt inte bidrog med så mycket, men att 

det eventuellt kan fungera när man tittat efter de interagerbara objekten tillräckligt länge. 

Gradient 4 tyckte dock att det absolut skulle fungera som komplement då det var subtilt och 

inte överflödigt. Gradient 1 förklarade också varför vissa objekt var svåra att se, hon menade 

att de objekt som var iögonfallande befann sig på övre delen av bilden vilket gjorde att hon 

inte tittade på nedre halvan av bilden.  
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Om detta fungerar bättre på ovana eller vana spelare svarade Gradient 1 och Gradient 3 att 

det troligtvis fungerar på båda. Gradient 3 var dock tveksam om det kan ha någon effekt alls. 

Gradient 2 trodde det fungerade bättre på erfarna då de ovana spelarna kräver mer extrema 

ledtrådar som att objekten lyser upp eller glänser. Sista informanten, Gradient 4, tyckte dock 

det var en svår fråga, han sade: 

Jag tror mer att så här att skarphet och färgstarka är mer obvious, för nya 

spelare. Gradienten kanske svårare att se kanske, jag vet inte. Just för att den 

var så pass subtil, man var tvungen att tänka igenom ’är den här interagerbar 

eller inte’. De poppade inte ut ur bilden så man såg direkt vilka grejer det var.  

5.4 Analys av undersökningens resultat 

I detta kapitel kommer resultaten, svaren, från intervjuerna att analyseras. Även hur 

bildernas grafiska designval hos 3D-texturer kan ha påverkat intervjuerna analyseras. Hur 

länge informanterna fick se bilderna samt hur den realistiska stilen påverkat resultaten tas 

även upp i detta kapitel. 

5.4.1 Analys av resultaten för färgstarka 3D-texturer i 3D-spelmiljö 

Informanterna lyckades hitta några av de objekt som skulle vara interagerbara men trodde 

även att vissa objekt som inte skulle vara interagerbara var interagerbara. Alla 

informanterna hittade tre objekt var vilket var lite mindre än hälften av de objekten som 

skulle vara interagerbara. Sammanlagt var det sju objekt, att de hittade tre var ett positivt 

resultat då det visar att det inte var för uppenbart. Informanterna skulle också kunnat gissa 

sig till alla objekten, men i och med att alla svarade att textureringssättet var färgstark är 

detta inte en stor chans.  

Vissa av objekten erkände informanten, Färgstyrka 3, att han hade valt bara för att de 

kändes som att de borde vara interagerbara, själva objekten det vill säga. De objekten han 

menade att man tolkar som interagerbara för att man tror att man ska kunna använda dem 

var bland annat telefonen och fotografiet med människor på. Alltså kan informanterna ha 

valt vissa objekt bara för att de kopplar dem till ett användningsområde. Norman beskrev 

detta med ”conceptual model”, alltså att det räcker att se på ett objekt för att förstå innan 

man använder den hur den ska användas (Norman, 1988, s. 12). Informanten drog alltså 

vissa slutsatser att somliga objekt var interagerbara för att de ”borde” vara det. 

Två av informanterna trodde även att den gröna och den lila lådan var interagerbara för de 

var iögonfallande. Detta var ett medvetet val för att undersöka i fall att informanterna trodde 

att de var interagerbara för att de hade färger som skiljde sig från resterande objekt i scenen. 

Syftet var att undersöka om det var möjligt att ha icke interagerbara objekt i annorlunda 

färger utan att de ska tolkas som interagerbara. I denna scen hade den lila och den gröna 

lådan fått minde färgstyrka än de objekten som skulle vara interagerbara. Men bara för att 

de var i färger som stack ut från resterande objekt tolkades det av två informanter som att de 

var interagerbara. Skulle detta textureringssätt då användas i ett spel för att hjälpa spelare 

att hitta de interagerbara objekten är det av intresse att färgvalen på de icke interagerbara 

objekten inte tar för mycket fokus från de objekt som ska se interagerbara ut. Eller så kan det 

användas just för att försöka vilseleda spelaren.  

Utifrån informanternas svar kan även detta textureringssätt kombineras med mönster som 

får objekten att se mer färgglada och annorlunda ut. Två av informanterna sade att det 
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blommiga mönstret på kaffekoppen fick dem att lägga märke till den, mönstret tillsammans 

med dess starka färger fick kaffekoppen att bli väldigt tydlig. Ljusa färger var något som 

Zammitto menade var iögonfallande och kunde fungera för att leda spelarnas blick 

(Zammitto, 2005, s. 13). I denna bild med färgstarka 3D-texturer verkar det ha fungerat väl. 

Zammitto menar att spelutvecklare kan använda starkare färger för att leda spelaren eller ge 

små hintar som undermedvetet kan tas upp av spelarna (2005, s. 14). Det som är 

problematiskt med detta sätt att texturera de interagerbara objekten på är att 

ickeinteragerbara objekt inte kan ha starka färger i sina texturer. Detta kan göra det svårt för 

spelutvecklare att skapa spelmiljöer och hela tiden vara medvetna om vilka objekt de kan 

modellera eller inte på grund av deras färger.  

Informanternas olika svar angående om det var lätt eller svårt att hitta objekten är 

tillsammans med antal korrekta objekt identifierade ett bra sätt att mäta om det var ett 

lyckat textureringssätt. Alla informanterna hittade tre korrekta objekt var och ingen tyckte 

att det var jätteenkelt att hitta objekten, svaren varierade från ganska lätt till ganska svårt. 

Detta betyder att det inte var för uppenbart, textureringssättet var subtilt men hjälpte ändå 

informanterna att hitta några interagerbara objekt.  

Alla informanterna tyckte att detta sätt att texturera de interagerbara objekten på skulle 

kunna fungera som komplement till ett peka-och-klicka-spel. Detta resultat visar att de 

färgstarka 3D-texturer som användes är en genomförbar metod för peka-och-klicka-

äventyrsspel att använda. Visserligen är det bara fyra åsikter men ingen av informanterna 

fick veta någon annans svar och kan därför inte blivit påverkade av varandra.  

Det fanns även en koppling mellan de två informanter som ansåg att det var ganska svårt och 

de som tyckte det var ganska lätt att hitta objekten. De som ansåg att det var ganska svårt 

eller varken eller trodde att detta textureringssätt skulle passa bättre för ovana spelare. Båda 

informanterna hade ingen eller väldigt lite spelvana när det kom till peka-och-klicka-

äventyrsspel, kanske påverkade detta deras svar att välja de ovana spelarna som mer 

lämpade för textureringssättet. Medan de som tyckte det var ganska enkelt att hitta objekten 

ansåg att det skulle vara mer fördelaktigt för vana spelare. Dessa informanter hade istället 

lite eller mycket spelvana inom peka-och-klicka-äventyrsspel. Den koppling som kan ses är 

att de utan spelvanan har svårt att säga om det skulle passa på de vana spelarna och går 

istället efter hur väl de själva tyckte att det gick. Samma gäller då för de vana spelarna som 

inte satte sig i den ovanes situation och bedömde istället hur vana spelare kunde uppfatta de 

färgstarka 3D-texturerna hos interagerbara objekt.  

Detta grafiska designval hos 3D-texturer, färgstarka, var en chansning då informanterna såg 

dem på sina egna skärmar. Eftersom varje skärm kan ha olika inställningar och 

färgåtergivning fungerade det ändå bra hos de fyra informanterna då de kunde hitta 

interagerbara objekt och se att det var färgstarka 3D-texturer som användes. Med ena 

pilotstudien råkade undersökningen ut för just detta problem, informanten hade väldigt låga 

kontraster på sin skärm och nedtonade färger. Detta ledde till att hon inte kunde hitta något 

av de objekt som var interagerbara. På grund av detta kanske detta textureringssätt av de 

interagerbara objekten inte är optimal för spel då spelares skärmar kommer att skilja sig 

väldigt mycket från varandra. 
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5.4.2 Analys av resultaten för skarpa 3D-texturer i 3D-spelmiljö 

Undersökningen av den färdigrenderade bilden med skarpa 3D-texturer gick bättre än 

väntat. I och med att den inte hade någon tydlig skillnad som färg eller gradient förväntades 

det att den skulle vara den svåraste för informanterna att hitta de interagerbara objekten på. 

Informanterna hittade dock många av de interagerbara objekten, Skarphet 2 och Skarphet 3 

hittade fyra interagerbara objekt och hade bara en eller två objekt fel. Skarphet 1 hittade fem 

interagerbara objekt men hans resultat tas med en ”nypa salt”, då han gissade på de flesta 

objekten som gick att se i 3D-spelmiljön. I det fallet kan det varit misskommunikation vad 

syftet med undersökningen var, att det inte lades tillräckligt med betoning på att det var 

texturerna som var i fokus. Sista informanten, Skarphet 4, hittade bara två objekt, men båda 

objekten var korrekta och hon beskrev även utförligt varför det var just de två hon hittade. 

Tre av informanterna antog att telefonen var interagerbar, troligtvis då det är ett objekt som 

förväntas kunna användas för att man kan det i verkligheten. 

Skarphet 2 förklarade att placeringen och färgen på telefonboken var intressant och beskrev 

vad det fick honom att tänka: ”Den vill man öppna och läsa mer i”. Att telefonboken var 

placerad på ett intressant sätt var omedvetet. Det var tänkt att placeringen av telefonboken 

skulle göra det svårare att se den som interagerbar då det var svårt att se boken helt. Trots 

detta valde många av informanterna ändå att gissa på den som interagerbar. Många har dock 

angett att pennan bredvid telefonboken och dess placering fungerade som ledtrådar till att 

den var interagerbar. För telefonboken verkade inte texturen varit det som hjälpt 

informanterna att välja det objektet som interagerbart. 

Gällande frågan om det var lätt, svårt eller varken eller att hitta objekten svarade Skarphet 1 

att det var väldigt tydligt. Detta är ett exempel på att textureringssättet inte riktigt framgick 

till informanten då han listade upp åtta objekt som var fel och ändå tyckte det var tydligt. 

Skarphet 3 tyckte att det var enkelt att hitta den ena blommiga lådan då han kunde jämföra 

den med andra blommiga lådan. Resten av objekten tyckte han dock var svåra, men även om 

det var svårt hittade han fyra objekt som var rätt. Detta går att tolka som att 

textureringssättet fungerade väl för Skarphet 3, han lyckades hitta fyra av sju objekt och 

tyckte ändå att det var ganska svårt. Det var inte för uppenbart trots att han upptäckte 

textureringssättet genom att jämföra de blommiga lådorna. Var det möjligt att hitta fyra av 

sju och det fortfarande var ganska svårt bör skarpa 3D-texturer fungera väl för att subtilt 

hjälpa spelare att hitta de interagerbara objekten utan att vara för uppenbart.  

Ingen av informanterna tyckte att det var enkelt att hitta objekten, varken lätt eller svårt 

passade in mest på informanternas svar. Skarphet 4 som hittade två korrekta objekt tyckte 

inte att det var så svårt. Hon var säker på att hon hade kunnat hitta fler objekt om hon hade 

fått se bilden under längre tid. Skarphet 4 var väldigt noga när hon letade efter objekten, för 

henne hade detta textureringssätt troligtvis fungerat väl. Hennes kommentar om den gyllene 

triangeln kanske går att ta vara på i spel. Där menade hon troligtvis gyllene snittet. 

Spelutvecklare skulle kunna placera objekt i gyllene snittet för att få spelaren att fokusera på 

det område som är väsentligt för scenen. Detta är dock svårt om spelaren ska kunna gå runt i 

realtid i en 3D-spelmiljö, är det istället förrenderade stillbilder som bakgrunder i spel kan 

det kanske fungera. 

De flesta informanterna svarade rätt angående vilket textureringssätt som användes, 

Skarphet 2, Skarphet 3 och Skarphet 4 var alla relativt säkra i sina svar. Skarphet 2 tyckte att 

objekten var mer detaljerade men att de ändå smälte in väl i miljön och såg därför inte 
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inklippta ut. Detta är troligtvis en fördel med de skarpa 3D-texturerna, de smälter in bra i 

miljön, är inte för uppenbara och är inte beroende på samma sätt som de andra två 3D-

textureringssätten av skärminställningar. Alla informanterna påpekade att detta skulle 

fungera på både vana och ovana spelare, de menade att spelare borde efter att de spelat ett 

tag kunna märka av texturerna undermedvetet.  

Ingen av informanterna tyckte att 3D-texturerna var för uppenbara vilket är önskvärt då 

syftet är att texturerna subtilt ska hjälpa spelarna att hitta interagerbara objekt. Tänker man 

på den visuella återkopplingen spelaren får när de klickar på ett interagerbart objekt bör 

spelaren lära sig under spelets gång vilka objekt som kan användas och även lägga det på 

minnet, även om undermedvetet, att de ser ut på ett visst sätt. 

Skarphet 4 berättade om ett spelexempel där de interagerbara objekten hade bakats in i 

samma stil som allt annat. Detta gjorde att hon klickade på allt för att försöka hitta objekt 

utan att veta vad hon letade efter. Hon menade att denna undersöknings sätt att använda 

3D-texturer på interagerbara objekt borde fungera väl för att undvika detta konstanta 

klickande över hela skärmen. Eftersom det är subtila ledtrådar menar hon att letandet tillslut 

borde ske undermedvetet som de andra informanterna även påpekat.  

Skarpa 3D-texturer är troligtvis väldigt fördelaktigt att använda i ett spel om det ska vara 

många objekt på samma ställe. Den bryter inte den grafiska stilen och kan ändå hjälpa 

spelarna att hitta objekten utan att vara för uppenbara. Antagligen därför det går att se just 

detta textureringssätt i spel som Skyrim. Troligtvis känns detta ganska naturligt för spelarna 

också, de objekt som de ska kunna ta upp och interagera med vill man gärna kunna se mer 

detaljer på. Speciellt i ett peka-och-klicka-äventyrsspel om man kan titta närmare på 

objekten vill man att de ska vara väl detaljerade. Om 3D-texturerna är större och mer 

detaljerade tillåter det spelutvecklarna att kunna förmedla information eller ledtrådar via 

detaljer i 3D-texturerna. 

Maic Masuch och Niklas Röber beskrev realismens betydelse för immersion i spel med 

”Immersion is like a soap bubble: Even little discrepancies like an incorrect shadow will 

break the illusion of photorealism and thus the immersion and the bubble is gone” (2005, s. 

6). För att upprätthålla denna realism skulle de skarpa texturerna troligtvis bryta denna 

bubbla som Masuch och Röber talar om minst. Skarpa 3D-texturer är mest subtil av de tre 

texturversionerna som undersöktes då de andra skulle bryta den grafiska stilen för ett spel.  

5.4.3 Analys av resultaten för gradient i 3D-texturerna i 3D-spelmiljö 

Den färdigrenderade bilden med gradient i 3D-texturerna fick olika svar angående vilka 

objekt informanterna trodde sig hittat. Överlag var det få korrekta objekt som hittades av 

informanterna. Informant Gradient 3 var den första att inte hitta ett enda objekt som var 

interagerbart. Detta var väldigt oväntat det fanns föraningar om att denna texturversion 

skulle vara den som mest hjälpte informanterna att identifiera de interagerbara objekten. 

Denna 3D-texturversion är troligtvis den som bryter den grafiska stilen mest och därav 

borde vara mest uppenbar. Denna undersökning gav dock inte det intrycket. De flesta 

informanterna hade svårt att hitta objekten och ännu svårare för att återge vilket 

textureringssätt de tror användes för denna bild.  

Det är intressant hur Gradient 3 valde den vänstra blommiga lådan som interagerbar när det 

var den högra som var rätt. Han tyckte att den med gradient på såg ut att smälta in bättre i 

3D-spelmiljön och antog därför inte att den var interagerbar. Just den kan ha varit svår om 
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informanten inte förstår vilket textureringssätt som använts. Det är begripligt att den ser ut 

att smälta in, den står längst ned i hyllan och kan troligtvis tolkas som att det är en vanlig 

skugga på objektet. 

Gradient 4 var den första informanten att gissa på fjärilsvykortet som interagerbart vilket var 

oväntat, alla de andra objekt han identifierande var även korrekta. Detta då han listade ut 

vilket textureringssätt som användes i bilden. Innan intervjuerna genomfördes fanns 

föraningar att fjärilsvykortet skulle vara ett av de objekt som skulle identifieras mest. Detta 

då den hänger på väggen och är helt platt riktad mot informanten i bilden vilket gör det 

enklare att se hela texturen jämfört med telefonboken som ligger i en vinkel som inte tillåter 

informanten att se hela objektet. Istället hittade de flesta telefonboken och bara en person 

hittade fjärilsvykortet.  

Två av informanterna tyckte det var extra svårt då de inte fick röra sig runt i miljön för att 

kunna interagera med den eller se på objekt närmare. Detta är något som krävs enligt Gibson 

för att aktivt kunna se och ta in information från sin omgivning (1986, s. 65-66). Denna 3D-

textureringsversion var den första som informanter har kommenterat att det var svårt på 

grund av att det inte gick att interagera med miljön. De andra två textureringssätten var det 

ingen som nämnde det och inte heller någon som ansåg att det var speciellt svårt att hitta 

objekten. Här verkade informanterna blanda ihop gradient med vanliga skuggor och såg 

därför inte de interagerbara objekten lika tydligt. Visste man vilket textureringssätt som 

användes som Gradient 4 var det inte alls lika svårt längre. Skulle det användas i ett spel 

skulle det troligtvis vara för tydligt för spelarna vilka objekt som är interagerbara när de väl 

listat ut att de har texturerats på ett visst sätt. 

Två av informanterna gissade att det var skarpare 3D-texturer som användes i denna bild. 

En var osäker och listade upp vad han tyckte att de olika objekten var, lådorna tyckte han var 

färgvalet och tavlan gradient. Till slut valde han gradient men det var inte ett säkert svar. 

Endast Gradient 4 var säker på vilket textureringssätt som användes i bilden, han var även 

den enda som verkligen trodde denna texturversion skulle fungera i ett peka-och-klicka-

äventyrsspel. De andra var mer skeptiska, gradient i 3D-texturerna var den enda 

texturversionen där informanterna var kritiska. De var kritiska för att de inte var säkra på att 

de objekt de listade upp var rätt samt om de haft rätt på textureringssättet eller inte. Vilket är 

förståeligt, det hade varit väldigt missvisande om de hade sagt att det skulle fungera jättebra 

som komplement efter att de knappt lyckats identifiera några objekt.  

Till denna texturvariant svarade ingen informant att den skulle passa bättre för ovana 

spelare. De tyckte antagligen att det var ganska svårt att hitta objekten. De flesta 

informanterna för denna undersökning sade att de hade lite spelvana och utgår troligtvis 

från sin egen uppfattning där de själva ingår i de ovana spelarna. Därför svarade många av 

dem att det bör passa bättre på vana spelare. Utifrån resultaten passar det nog på båda 

ovana och vana spelare beroende på hur snabbt spelaren kan identifiera stilen på 3D-

texturerna. Eftersom Gradient 3 hade mycket spelvana av peka-och-klicka-äventyrsspel och 

ändå inte hittade ett enda objekt talar det mot informanternas svar att det bör passa bättre 

på vana spelare. Speciellt då Gradient 4 hade minst spelvana av de fyra informanterna och 

hittade flest objekt samtidigt som han angav textureringssättet utan att tveka.  

I denna 3D-textureringsversion är det centrala att kunna avgöra vilket textureringssätt som 

använts. När man väl har identifierat textureringssättet bör det fungerar lika väl på ovana 

som vana spelare. Men de vana spelarna kommer troligtvis störa sig mer på det för att det är 
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relativt uppenbart när man väl identifierat det grafiska designvalet hos 3D-texturerna. En 

svaghet med detta textureringssätt är att det troligtvis blir väldigt repetitivt för spelaren som 

till slut kan börja störa sig på dem istället för att se dem som hjälpmedel. I sådant fall borde 

det i spel finnas en möjlighet för spelaren att välja om de hjälpsamma texturerna ska vara på 

de interagerbara objekten eller inte. Gradient i texturen skulle troligtvis efter ett tag bryta 

den grafiska stilen när spelarna väl identifierat textureringssättet som i sin tur hade brutit 

immersionen enligt Masuch och Röbers undersökning (2005, s.6). Men enligt Kevin Cheng 

och Paul A. Cairns undersökning så krävs det inte att grafiken är realistisk hela tiden för att 

spelarna ska kunna känna sig immersed (2005). 

 

5.4.4 Analys av genomförandet av intervjun och artefakten 

Angående genomförandet av intervjuerna hade resultaten kunnat se annorlunda ut om 

informanterna fått längre tid på sig att se på varje texturvariants förrenderade bild. Även om 

tiden ökade från 20 sekunder till 40 sekunder efter pilotintervjuerna verkade det fortfarande 

vara kort tid. Många av informanterna påpekade detta efter intervjun var färdig. Dock var 

valet att låta informanterna se bilderna i 40 sekunder motiverat då en informant under 

pilotstudien tyckte det var en rimlig tid. Nu i efterhand borde dock tiden ökats från 40 

sekunder till en minut. I peka-och-klicka-äventyrsspel står man säkerligen stilla längre än så 

för att leta efter objekt. Men att ha det kortare undersöker hur väl det skulle fungera i mer 

fartfyllda spel. Även om det var kort tid visade resultaten på relativt enhetliga svar per 

texturversion informanterna fick se.  

Med den realistiska grafiken som efterstävats i arbetet uppstod lite förvirring kring vilka 

objekt som kunde användas och inte. Informanterna gissade på nästan alla objekt som fanns 

i scenen vilket realistisk 3D-grafik troligtvis kan leda till. Allt såg ut att kunna användas på 

grund av den realistiska 3D-grafiken, till skillnad från 2D-grafik som går att likna med 

tecknade filmer. I tecknade filmer har de objekt som kan användas starkare färger och de 

som bara tillhör bakgrunden har mer nedtonad färg. Det kan bli ett problem att förmedla 

vilka objekt som kan användas med hjälp av textureringssätt, då det naturliga för människan 

är att se på ett objekt och förstå vad objektet kan användas till. Det är detta Gibson förklarar 

med begreppet ”affordance”, hur människan genom att se på objekt kan veta vad de ska 

användas till och hur (1986, s. 127). Detta märktes av i intervjuerna där många av 

informanterna gissade på telefonen då den förväntas att vara användbar. Spelutvecklare kan 

tänka noga över vilka objekt de placerar ut i samma scen för att undvika förvirring eller för 

att eventuellt skapa förvirring. Det fungerar åt båda hållen beroende på vad spelets syfte är.  

Kristine Jørgensen anser att den audiovisuella realismen i spel inte är det som skapar 

immersion, utan att det är själva interaktionen gränssnittet tillåter som skapar immersion 

för spelaren. Ett gränssnitt som är elegant och funktionell menar hon hjälper spelaren att 

hamna i djupare immersion (Jørgensen, 2011, s. 4). Textureras de interagerbara objekten på 

ett speciellt sätt bör det kunna bidra till det gränssnitt hon kallar ”elegant och funktionell”. 

Det tar inte upp någon onödig plats på skärmen, är inte för uppenbar och lämnar fortfarande 

spelarna en utmaning. Även om Jørgensen ansåg att realistisk grafik inte bidrar till 

immersion bör det ändå göra det, det är därför man inte ser många skräckspel i orealistisk 

stil. Men då kan det också vara olika typer av immersion troligtvis, till skräck behövs kanske 

realistisk stil men till ett japanskt rollspelsspel är det nog inte nödvändigt. 
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Angående de få kvinnorna som deltog i undersökningen sade de bara att ett objekt var fel. 

Kvinnorna hittade många objekt som var rätt och var väldigt noga när de letade efter 

objekten. De manliga informanterna vågade gissa mer och sade oftast fler alternativ vilket 

också gjorde att de lyckades gissa rätt på fler.  

5.5 Slutsatser 

Syftet med arbetet var att undersöka huruvida peka-och-klicka-äventyrsspel kunde använda 

sig av andra spelgenres sätt att tydliggöra interagerbara objekt på utan att det var för 

uppenbart. De olika texturversionerna som undersöktes valdes från en förstudie på tre 

befintliga spels grafiska designval hos de interagerbara objekten. Förstudiens resultat 

tolkades om för att passa till 3D-texturer om de inte redan gjorde det. Målet var att se vilken 

av de tre textureringssätten som framförallt hjälper spelaren att identifiera de interagerbara 

objekten utan att det är för enkelt. Eftersom det var en mindre grupp informanter, tolv 

personer, som intervjuades till undersökningen bör det dock poängteras att resultatet inte är 

generaliseringsbart även om det fortfarande bidrog till en del intressanta indikationer. 

Problemformuleringen löd: 

 Skulle peka-och-klicka-äventyrsspel kunna ta hjälp av andra spelgenres sätt att 

tydliggöra ett interagerbart objekt utifrån deras grafiska designval hos 3D-texturen?  

 Vilket av de undersökta grafiska designvalen hos 3D-texturer är det i så fall, som 

framförallt hjälper spelaren att identifiera dem interagerbara objekten, utan att de 

blir för uppenbara? 

 

Utifrån svaren som samlades in var det 3D-texturerna med gradient i sig som var svårast för 

informanterna att hitta de interagerbara objekten med. Färgstarka texturversionen förhöll 

sig relativt lyckad i jämförelse med texturversionen som har gradient i sig. I den färgstarka 

3D-spelmiljöscenen lyckades informanterna hitta några av de interagerbara objekten och 

samtidigt gissa sig till att det var det färgstarka textureringssättet som användes. Dock var 

det delade meningar i den texturversionen för vilka den kan tänka sig att passa på, ovana 

eller vana spelare. De skarpa 3D-texturerna fick även en del intressanta svar och tämligen 

många interagerbara objekt identifierades av informanterna. Även om en av informanterna 

gissade på 13 objekt som interagerbara var det många av dem som var korrekta. De andra 

informanterna identifierade många interagerbara objekt och hade få objekt som var fel. Alla 

informanterna kunde även se att det var det skarpa textureringssättet som hade använts. 

För att kunna avgöra vilken texturversion som framförallt hjälpte informanterna att 

identifiera de interagerbara objekten utan att bli för uppenbar vägdes alla intervjuernas 

frågor och svar in. Gradient i 3D-texturerna var den som var mest olämplig att använda till 

ett peka-och-klicka-äventyrsspel utifrån informanternas svar. De hittade få objekt, och vissa 

trodde det var ett av de andra två textureringssätt som användes. Några av informanterna 

tyckte inte att det skulle fungera bra som komplement om de hade fel på de objekt som de 

trodde var interagerbara.  
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Det grafiska designvalet som fungerade bäst står mellan färgstarka och skarpa 3D-texturer. 

Sista frågan från intervjuerna avgör vilken texturversion som fungerade bättre än den andra. 

Den sista frågan var:  

 Tror du detta skulle fungera bättre på ovana spelare eller de vana spelarna? Eller 

båda? 

I och med att den färgstarka och skarpa 3D-texturversionen hade väldigt lika svar i 

resterande intervjufrågor avgör denna fråga vilken som kan fungera mest effektivt då svaren 

avvek sig från varandra. I den färgstarka texturversionen svarade två av informanterna att 

det lär fungera bättre för ovana och de andra två informanterna trodde det skulle passa 

bättre på vana spelare. I den skarpa texturversionen svarade dock alla informanterna att det 

absolut skulle passa som komplement till ett peka-och-klicka-äventyrsspel och att det 

troligtvis fungerar för både ovana och vana spelare. 

Utifrån sista intervjufrågan blir det den skarpa 3D-texturversionen som fungerade mest 

effektivt då alla fyra informanterna hade liknande svar. Men även ett svar från en informant 

som sade att de interagerbara objekten inte såg inklippta ut, utan att de smälte in väl i 

spelmiljön var avgörande. Det var även några av de färgstarka informanterna som ansåg att 

det var ganska enkelt att hitta de färgstarka interagerbara objekten, detta är inte något som 

eftersträvades.  

De skarpa 3D-texturerna är även mer fördelaktiga då de inte kan bli påverkade av skärmars 

färginställningar. Färgstarka 3D-texturerna kanske inte syns på alla spelares datorskärmar 

och kan även bli påverkade av olika ljussättningar i spelet. Skarpa 3D-texturer är alltid 

skarpa utan att vara beroende av speciella ljussättningar eller skärminställningar, detta är 

också en faktor som påverkade resultatet. 

Svaren för problemformuleringen lyder: 

 Skulle peka-och-klicka-äventyrsspel kunna ta hjälp av andra spelgenres sätt att 

tydliggöra ett interagerbart objekt utifrån deras grafiska designval hos 3D-texturen?  

- Ja, alla tre texturversionerna fick som svar att de skulle kunna fungera som 

komplement i ett peka-och-klicka-äventyrsspel. Texturversionerna som undersöktes 

tog avstamp från en förstudie på befintliga spels grafiska designval hos 3D-texturer 

vilket betyder att peka-och-klicka-äventyrsspel kan ta hjälp av andra spelgenres sätt 

att tydliggöra ett interagerbart objekt på.  

 Vilket av de undersökta grafiska designvalen hos 3D-texturer är det i så fall, som 

framförallt hjälper spelaren att identifiera dem interagerbara objekten, utan att de 

blir för uppenbara? 

- Skarpa 3D-texturer hjälpte spelarna att framförallt identifiera de interagerbara 

objekten utan att det var för uppenbart. Texturversionen passar troligtvis både ovana 

och vana spelare utifrån informanternas svar. Denna texturversion var även mest 

lämpad för spel då den inte påverkas av färginställningar på skärmar eller olika 

ljussättningar i spel. 

 

 



 56 

6 Avslutande diskussion 

Detta avsnitt börjar med att sammanfatta hela arbetet från frågeställningen till slutsatsen. 

Sedan diskuteras problemet och resultaten från arbetet i ett större sammanhang som 

sträcker sig utanför arbetets problemformulering. I sista kapitlet tas eventuella 

fortsättningar av arbetet upp som kan leda till framtida arbeten.  

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete undersöker om peka-och-klicka-äventyrsspel kan ta hjälp av andra spelgenres 

sätt att tydliggöra ett interagerbart objekt på. För att undersöka detta applicerades tre olika 

grafiska designval hos 3D-texturer på interagerbara objekt i en 3D-spelmiljö. Arbetet 

undersökte även vilken av dessa texturversioner som framförallt hjälpte informanterna att 

identifiera de interagerbara objekten utan att de var för uppenbara.  

Den teoretiska bakgrunden bygger på teorier kring perception, färglära och immersion. 

Bakgrunden tar även upp begrepp som ”affordance”, ”conceptual model”, realistisk 

spelgrafik och gränssnitts påverkan på immersion. Dessa teorier och begrepp hade för avsikt 

att hjälpa till vid skapandet av materialet samt ge en uppfattning av hur objekt och dess 

utseenden kan påverka undersökningens resultat. 

För att välja tre textureringsversioner som hade för avsikt att undersöka arbetets 

problemformulering genomfördes en förstudie av tre befintliga spels grafiska designval hos 

interagerbara objekt som sedan omtolkades för att passa 3D-texturer. De tre 

texturversionerna som valdes var skarpa, färgstarka och texturer med en gradient i sig. 

Dessa 3D-texturer applicerades sedan på en egen modellerad 3D-spelmiljö som renderades 

ut till stillbilder. Dessa stillbilder användes vid undersökningen av problemformuleringen. 

Undersökningen skedde via strukturerade kvalitativa intervjuer med tolv informanter, fyra 

per stillbild. De fick se en bild i 40 sekunder för att sedan svara på frågor som undersökte 

hur väl texturvarianterna fungerade. 

Resultatet visade att de skarpa 3D-texturerna fungerade mest effektivt. Alla fyra 

informanterna som såg den bilden hittade flertal interagerbara objekt och lyckades 

identifiera textureringssättet som använts. Den skarpa texturversionen var även den som var 

mest lämpad för spel då den kan undvika att olika skärminställningar och ljussättningar ska 

påverka texturerna. Informanterna var även alla övertygade om att den skulle fungera lika 

väl på vana och ovana spelare. Den minst lämpade texturversionen var gradient i 3D-texurer. 

Detta skulle spelföretag som skapar peka-och-klicka-äventyrsspel kunna ta vara på för att 

hjälpa spelare att identifiera de interagerbara objekten och på så sätt undvika systematiskt 

musklickar-letande efter objekt.  

6.2 Diskussion 

Undersökningen av problemformuleringen och de resultat som intervjuerna gav upphov till 

går att ta avstamp från och använda sig av i samband med spelutveckling för peka-och-

klicka-äventyrsspel. Därför var det extra intressant att utifrån undersökningen se om det var 

möjligt att med hjälp av texturer hjälpa spelare att identifiera de interagerbara objekten. Det 

är betydligt vanligare att spel använder sig av gränssnitt för att visa spelare vilka objekt som 

kan användas. De spel som det gjordes en förstudie på har tolkats som att de interagerbara 
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objekten har specifika texturer för att hjälpa spelarna att hitta dem, men detta är inget som 

är säkert. Det finns ingen information kring vilka medvetna val spelutvecklarna gör när de 

texturerar interagerbara objekt i och med att många spel har som det tredje spelet från 

förstudien, Deus Ex: Human Revolution, att alla interagerbara objekt visades via 

gränssnittet för spelarna.  

Detta arbete erbjuder ett alternativ till gränssnittet, att istället ha information om ett objekts 

interagerbarhet i dess 3D-texturer. Detta är något som inte använts så ofta i spel, kanske för 

att gränssnittet är något spelare är vana med och det är enkelt att tydligt förmedla vilka 

objekt som kan användas eller inte användas. Specifikt för peka-och-klicka-äventyrsspel 

torde detta alternativ vara användbart. 

6.2.1 Arbetets koppling till begreppet affordance 

En viktig del för att visa att objekt är interagerbara verkar dock vara hur de representeras, 

alltså hur själva 3D-modellen ser ut och vad det ska föreställa. I undersökningen var det 

flertal informanter som ansåg att telefonen borde vara interagerbar då det är en telefon, de 

förväntar sig att kunna använda den. Detta talar Norman mycket om, han menar att bra 

design på saker i vår vardag ska kunna berätta för användaren hur de ska användas utan att 

de faktiskt behöver använda dem. För att beskriva det använder han sig av två väldigt 

relevanta begrepp ”conceptual model” och ”natural mapping”. ”Conceptual model” uppstår 

när människan kan tänka sig hur ett objekt kommer att fungera utan att behöva använda 

objektet (Norman, 1988, s.12). ”Natural mapping” menar han är när man tar vara på det 

människan redan har kunskap om, man bör inte göra en design på objekt som stjälper 

användaren (Norman, 1990, s. 23). Som grafiker är dessa två begrepp väldigt användbara vid 

skapandet av just objekt, och passar väl in på ett spels interagerbara objekt. Deras syfte är att 

användas av spelaren, de bör därför inte designas på något sätt som förvirrar spelaren om 

hur objekten kan användas.  

6.2.2 Undersökningens genomförande och antalet informanters påverkan på 
resultatet 

Det fanns föraningar att de intervjuer som hölls via Skype-samtal höll väldigt hög validitet. 

Informanterna vågar nog tala mer öppet och fritt när de får sitta i sin egen hemmamiljö där 

de känner sig trygga. Hade alla intervjuerna skett via möten skulle ögonkontakt kunnat vara 

ett problem, det kan kännas påträngande att hela tiden behöva ha ögonkontakt med någon 

man inte känner. Den yngre generationen som arbetets informanter tillhörde är även van att 

sitta vid datorn, prata med folk de inte känner allt för väl via liknande program. Det kan 

handla om människor som spelar ihop från olika länder, de kan prata fritt utan att känna sig 

obekväma då de inte behöver träffa den andra personen. Det behöver inte vara så för alla 

men de flesta kände sig bekväma med att ha intervjun över ett Skype-samtal.  

Sedan går det att diskutera huruvida tiden informanterna fick se bilden kan ha påverkat 

resultaten. Skulle informanterna fått en kortare tid eller längre tid hade resultaten påverkats 

mer eller mindre. Det finns inget som säger att 40 sekunder var en optimal tid för 

informanterna att se på bilden men inte heller något som talar för att mindre än 40 sekunder 

skulle varit bättre. Tvärtom, kortare än 40 sekunder hade med all säkerhet genererat sämre 

svar då informanten inte hade hunnit titta på hela bilden noggrant. Detta visade 

pilotintervjuerna väldigt tydligt. Dock hade en längre tid, kanske 1 minut, varit mer 

resultatgivande än 40 sekunder. Få av informanterna sade att de gärna hade velat se bilden 

under en längre tid, det finns alltså en chans att det hade gett intervjuerna mer detaljerade 
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och välgenomtänkta svar. Därför bör svaren från intervjuerna inte ses som det enda rätta 

svaren, det kunde sett annorlunda ut om bara en variabel som den utsatta tiden för att se 

bilden hade ändrats. 

Antalet informanter påverkar även trovärdigheten i svaren, att bara ha fyra informanter per 

stillbild kanske inte var det mest optimala. Men för en mindre undersökning som denna gav 

det ändå väldigt värdefulla svar som gick att utvärdera och analysera. Det var även en yngre 

generation som intervjuades, hade intervjuerna även riktat sig till äldre informanter bör 

svaren alltså bli annorlunda. Men i och med att det är den yngre generationen som spelar 

mycket datorspel föll det arbetet naturligt att intervjua de personerna. Intervjuerna finns 

inspelade för att öka reliabiliteten hos resultaten som redovisades, men informanternas 

identiteter hålls hemliga.  

6.2.3  Genus och kulturella aspekter 

Artefakten som skapades till undersökningen är relativt neutral och innehåller inte något 

som skulle gå att diskutera med hjälp av genusaspekten, möjligtvis att artefakten är aningen 

feminin. Detta är dock inget som bör ha påverkat svaren. Genusaspekten låg ej i fokus för 

detta arbete. Därför diskuteras istället informanternas svar från män respektive kvinnor och 

hur det kan tolkas. Det som var gemensamt för kvinnorna i denna undersökning var att de 

alla tre var väldigt noggranna när de skulle leta efter de interagerbara objekten. Det fanns de 

manliga informanter som svarade mer utförligt och hade mer noga utvalda objekt än de fåtal 

kvinnor som deltog i intervjuerna. Men kvinnorna var alla väldigt noga, även om de bara var 

tre, utifrån de få deltagande kvinnorna svarade de tydligare och tog intervjun mer seriöst än 

de manliga informanterna. Svaren kanske hade sett annorlunda ut om forskaren varit man 

än kvinna. Hur forskarens kön spelar in på resultaten är svårt att säga, troligtvis hade det 

inte haft någon påverkan alls.  

Det skulle kunna uppstå vissa kommunikationssvårigheter mellan olika kontinenter 

angående de interagerbara objekten. Något objekt som är väldigt vanligt i Europa kanske 

inte alls är vanligt i Asien eller Oceanien. För att undvika sådana problem kanske dessa 3D-

textureringssätt för interagerbara objekt kan hjälpa spelare att identifiera dem. De följer en 

enhetlig stil som spelare efter att spelat en stund bör kunna ta till sig och få användning av 

både som ovan och van spelare. Där kanske även kulturella aspekter kan överskridas. 

Befinner spelaren sig till exempel i en japansk 3D-spelmiljö och letar efter ett objekt som 

spelaren inte har en aning om vad det är för något bör specifika 3D-textureringar av de 

interagerbara objekten kunna vara till hjälp för spelaren. Detta kan då vara något som är helt 

uppenbart för en japan men inte för en västerlänning och vice versa.  

6.2.4 Sammanfattande diskussion av specifika 3D-texturer hos interagerbara 
objekt 

Detta textureringssätt för interagerbara objekt skulle kunna vara sätt spelutvecklare kan 

använda sig av istället för gränssnittet. I gränssnittet brukar ofta lysande konturer eller 

någon blänkande effekt användas i spel på de interagerbara objekten. Detta skulle kunna 

vara ett sätt för spel som vill vara mer subtila för att påvisa ett objekts interagerbarhet. 

Därför bör det vara mest lämpat för peka-och-klicka-äventyrsspel. De skulle kunna använda 

detta sätt för att eventuellt locka fler spelare då det inte är för uppenbart vilka objekt 

spelaren kan använda. Det skulle kunna eliminera det irriterande moment som ibland kan 

uppstå i peka-och-klicka-äventyrsspel där spelaren systematiskt klickar över hela skärmen 

för att hitta de interagerbara objekten. I ett spel kanske det även kan hjälpa spelarna att 
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behålla immersionen då inget övertydligt gränssnitt skulle användas. Utifrån intervjuerna 

och dess resultat fungerar det troligtvis på de flesta spelarna, ovana som vana samt män och 

kvinnor. Spelen kan då rikta sig till bredare målgrupper än bara de mest erfarna peka-och-

klicka-äventyrsspelarna.  

6.3 Framtida arbete 

På kort sikt skulle fler intervjuer kunnat genomföras och säkerställt att antalet kvinnliga och 

manliga informanter är mer jämställt. Hade det varit fler informanter hade det varit enklare 

att dra slutsatser om ovana respektive vana spelares svar och även mellan män och kvinnors 

svar. Intervjufrågorna skulle även kunnat utökats med en fråga angående den realistiska 

spelgrafiken och hur den påverkar informanternas immersion. Eftersom det inte är ett 

interagerbart spel som undersökts hade den frågan varit tvungen att vara hypotetisk, alltså 

att informanterna hade fått tänka om det var ett spel, hur tror du att grafiken hade påverkat 

din immersion. Även om det är svårt att avgöra från en stillbild hade det ändå visat på hur 

informanterna tror sig ha reagerat på den realistiska spelgrafiken. 

På lång sikt hade även den sista frågan kunnat undersökas mer ingående. Frågan handlade 

om immersion från realistisk spelgrafik, och för att testa detta behöver ett faktiskt 

spelmoment skapas. Det hade varit intressant att skapa ett kortare spelmoment där 

texturerna får undersökas i fall att de är lika effektiva i en spelmiljö där informanten kan 

röra sig fritt och interagera med spelmiljön. För att öka chansen att skapa immersion på ett 

kortare spelmoment kan det vara av intresse att försöka uppta så många sinnesorgan som 

möjligt av informanterna. Lombard och Ditton talade om perceptuell immersion som var hur 

väl människans sinnesorgan blev påverkade av utomstående faktorer, fler faktorer ökar 

enligt dem immersionen (1997, s. 1). Vid ett sådant test skulle till exempel Oculus Rift kunna 

användas för att få informanten att känna sig närmare spelmiljön. Oculus Rift är en display 

spelaren har på huvudet som inte släpper in något ljus, när spelaren rör på huvudet ser 

spelaren sig om i spelet. Informanten hade kunnat gå runt i spelmiljön i några minuter och 

försökt hitta de interagerbara objekten för att sedan svara på liknande frågor som ställdes i 

detta arbetets intervjuer samt frågan om realistisk grafik och immersion.  

I undersökningen som hade kunnat göras på lång sikt hade intervjuerna kunnat få mer 

trovärdiga och exakta svar. I en sådan undersökning hade 3D-texturerna undersökts i den 

miljön som de var tänkta för, det vill säga en spelmiljö där informanten kan röra sig fritt och 

interagera med miljön. Informanterna hade inte varit lika låsta som de var för detta arbete, 

de hade kunnat titta närmare på objekt och från olika vinklar för att enklare kunna hitta de 

interagerbara objekten.  

Det hade även kunnat gå att undersöka var i bilden informanterna letade först efter objekt, 

vad det är som är iögonfallande. Till detta hade någon slags ”eye-tracker” behövts. Detta 

hade större företag kunnat ta vara på som vill skapa mer pedagogiska spel åt barn till 

exempel. Vad är det som fångar spelarnas blick, vad är det första de letar efter och varför? 

Genom att undersöka detta skulle företagen kunna skapa mer pedagogiska spel eller bara 

hjälpa spelare i peka-och-klicka-äventyrsspel att hitta de interagerbara objekten. Det hade 

krävts att något spelföretag vågade ta till sig detta arbetets resultat eller eventuellt 

kompenserat resultatet med egna undersökningar för att sedan applicera detta på ett eget 

spel. Då hade företaget kunnat undersöka i fall att det skulle kunna hjälpa spelare utan att 
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det skulle vara för uppenbart och eventuellt utesluta det systematiska musklickandet som 

kan uppstå och i vissa fall leda till missnöjda spelare.  



 61 

Referenser  

Autodesk (2007) The Art of Maya: 4th Edition. USA: Autodesk, Inc. 

Autodesk Maya 2013 (2012) (Student version) [Datorprogram] San Rafael, CA: Autodesk, 

Inc. 

Autodesk Maya 2014 Guide. (2013) Tillgänglig på Internet: 

http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/GUI

D-67B3D408-76A5-43FA-BC4B-1E1F2243C1F6.htm,topicNumber=d30e750656 

[Hämtad 14.03.28] 

Berefelt, G. (1992) ABSe – om bildperception. Stockholm : Centrum för barnkulturforskning 

vid Stockholms universitet. 

Bethesda Game Studios (2011) The Elder Scrolls V: Skyrim (Version 1.0) [Datorprogram] 

Bethesda Softworks. 

Cheng, K. & Cairns, P. A. (2005) Behaviour, Realism and Immersion in Games. London: 

University College London Interaction Centre. 

Eidos Montreal (2011) Deus Ex: Human Revolution (Version 1.0) [Datorprogram] Square 

Enix. 

Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2004) Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur. 

Frogwares (2012) The Testament of Sherlock Holmes (Version 1.0) [Datorprogram]. Focus 

Home Interactive. 

Gibson, J. J. (1986) The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Taylor & 

Francis Group. 

Giddings, S. & Kennedy, H. W. (2006) Digital Games as New Media. I: Rutter, J. & Bryce, J. 

(red:er), Understanding Digital Games. London: Sage Publications. 

Jørgensen, K. (2011) The User Interface Continuum: A Study Of Player Preference. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.gamasutra.com/view/feature/134715/the_user_interface_continuum_a_.ph

p?page=4 [Hämtad 14.02.11] 

Juul, J. & Norton, M. (2009) Easy to Use and Increadibly Difficult: On the Mythical Border 

between Interface and Gameplay. Proceedings of the 4th International Conference on 

Foundations of Digital Games, April 26-30, 2009, Orlando, 

Florida [doi>10.1145/1536513.1536539] 

Klarén, U. (1996) Vad färg är. Stockholm: HLS Förlag. 

Koffka, K. (1935) Principles of Gestalt Psychology. New York: Harcourt, Brace. 

Kücklich, J. (2006) Literary Theory and Digital Games. I: Rutter, J. & Bryce, J. (red:er), 

Understanding Digital Games. London: Sage Publications. 

http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/GUID-67B3D408-76A5-43FA-BC4B-1E1F2243C1F6.htm,topicNumber=d30e750656
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/GUID-67B3D408-76A5-43FA-BC4B-1E1F2243C1F6.htm,topicNumber=d30e750656
http://www.gamasutra.com/view/feature/134715/the_user_interface_continuum_a_.php?page=4
http://www.gamasutra.com/view/feature/134715/the_user_interface_continuum_a_.php?page=4
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1536539&CFID=409133347&CFTOKEN=21351052
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1536539&CFID=409133347&CFTOKEN=21351052
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1536539&CFID=409133347&CFTOKEN=21351052
http://doi.acm.org/10.1145/1536513.1536539


 62 

Lombard, M. and Ditton, T. (1997) At the Heart of It All: The Concept of Presence. Journal 

of Computer-Mediated Communication, 3: 0. doi: 10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x 

Masuch, M. & Röber, N. (2005) Game Graphics Beyond Realism: Then, Now, and 

Tomorrow. Magdeburg: Otto-von-Guericke University Magdeburg. 

McMahan, A. (2003) Immersion, Engagement, and Presence – A Method for Analyzing 3-D 

Video Games. I: Wolf, M. J. P. & Perron, B. (red:er), The Video Game, Theory Reader. 

New York: Routledge. 

McKinley, M. (2004) The Game Artist’s Guide to Maya. USA: SYBEX Inc. 

Microïds (2002) Syberia (Version 1.0) [Datorprogram]. Microïds. 

Nace, A. (2013) Create Dust From Scratch in Photoshop. Tillgänglig på Internet: 

http://phlearn.com/create-dust-from-scratch-in-photoshop [Hämtad 14. 03.24] 

Nacke, L. & Lindley, C. A. (2008) Flow and Immersion in First-Person Shooters: Measuring 

the player’s gameplay experience. Karlshamn: Blekinge Institute of Technology. 

Naughty Dog (2009) Uncharted 2: Among Thieves (Version 1.0) [Datorprogram]. Sony 

Computer Entertainment. 

Nilsson, KG. (1999) KG Nilssons Färglära. Borås: Carlsson Bokförlag. 

Norman, D. (1990) The Design of Everyday Things. New York: Doubleday. 

Norman, D. (2004) Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. New 

York: Basic Books. 

Padanofsky, E. (1939) Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the 

Renaissance. Oxford: Oxford University Press. 

Photoshop CS5 (2011) (Version: 12.1) [Datorprogram] California, Adobe Systems. 

Quantic Dream (2013) Beyond: Two Souls (Version 1.0) [Datorprogram]. Sony Computer 

Entertainment. 

Reilly, D. O. (1991) Computer Generation of Photorealistic Images using Ray Tracing. 

Dublin: Dublin City University. 

Sykut, A. (2011) Layer Masks and Adjustment Layers. I: Greenway, T., Morse, S., 

Hargreaves, J., Perrins, C. & Tilbury, R. (red:er), Photoshop for 3d artists|v1. 

Storbritannien: 3DTotal publishing. 

Tilbury, R. (2011) Fantasy Scene – Basic Modeling and Lightning. I: Greenway, T., Morse, S., 

Hargreaves, J., Perrins, C. & Tilbury, R. (red:er), Photoshop for 3d artists|v1. 

Storbritannien: 3DTotal publishing. 

Tilbury, R. (2011) Underwater. I: Greenway, T., Morse, S., Hargreaves, J., Perrins, C. & 

Tilbury, R. (red:er), Photoshop for 3d artists|v1. Storbritannien: 3DTotal publishing. 

Yot, R. (2011) Light for Visual Artists. London: Laurence King Publishing Ltd. 

http://phlearn.com/create-dust-from-scratch-in-photoshop


 63 

Zammitto, V. L. (2005) The Expressions of Colours. Digra. Tillgänglig på Internet:  

http://www.digra.org/dl/db/06278.05074.pdf [Hämtad 14.01.24]  

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K. & Larsen, L. O. (2008) Metodbok för medievetenskap. 

Malmö: Liber. 



 64 

Bildförteckning 

Figur 1, Privat bild (2014) Skärmdump från The Testament of Sherlock Holmes (2012). 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 2, Privat bild (2014) Skärmdump från Syberia (2002). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 3, Upphovsrättsfri bild som förklarar färger i vitt ljus. Tillgänglig på Internet: 

http://images.tutorvista.com/cms/images/38/dispersion-of-white-light.gif [Hämtad 

14.02.05] 

Figur 4, Upphovsrättsfri bild på en duva och dess skugga. Tillgänglig på Internet: 

http://www.publicdomainpictures.net/pictures/20000/nahled/pigeon-and-his-shadow.jpg 

[14.02.06] 

Figur 5, Privat bild (2014) Skärmdump från Uncharted 2: Among Thieves (2009). Skövde: 

Högskolan i Skövde.  

Figur 6, Privat bild (2014) Skärmdump av Beyond Two Souls (2013). Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

Figur 7, Privat bild (2014) Skärmdump av The Elder Scrolls V: Skyrim. Skövde: Högskolan 

i Skövde.  

Figur 8, Lakkis, C. (2009) Skärmdump av Uncharted 2: Among Thieves. Tillgängling på 

Internet: http://www.ripten.com/2009/10/18/uncharted-2-among-thieves-review/ 

[Hämtad 14.03.06] 

Figur 9, Meyerink, S. (2011) Skärmdump av Deus Ex. Human Revolution. Tillgänglig på 

Internet: 

http://www.rpgfan.com/features/Deus_Ex_Human_Revolution_Review_Event/index-

overview.html [Hämtad 14.03.06] 

Figur 10, Referensbild på vitt skrivbord. Tillgänglig på Internet: 

http://itsdefense.com/white-office-desk-ideas/simple-white-office-desk/ [Hämtad 14.03.10] 

Figur 11, Privat bild (2014) Bild på polygoner med ”vertices”, ”edged” och ”face” markerade. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 12, Privat bild (2014) Bild på hur ”extrude” verktyget fungerar. Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

Figur 13, Privat bild (2014) Bild på hur ”bevel” verktyget fungerar. Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

Figur 14, Privat bild (2014) Bild på scenen med större element blockade ut. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 15, Privat bild (2014) Bild på hur geometriska former bryts ned i referensbilden ut. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 16, Privat bild (2014) Bild på baksidan av skrivbordet. Skövde: Högskolan i Skövde. 

http://images.tutorvista.com/cms/images/38/dispersion-of-white-light.gif
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/20000/nahled/pigeon-and-his-shadow.jpg
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http://itsdefense.com/white-office-desk-ideas/simple-white-office-desk/
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Figur 17, Privat bild (2014) Bild på skrivbordskant med ”bevel” använt. Skövde: Högskolan 

i Skövde. 

Figur 18, Privat bild (2014) Bild på den färdigmodellerade 3D-spelmiljöscenen. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 19, Privat bild (2014) Bild på ljussättningen av 3D-spelmiljöscenen. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 20, Privat bild (2014) Bild på renderad 3D-spelsmiljöscen med ljussättning utan 

texturer på. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 21, Privat bild (2014) Bild på texturerad bok. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 22, Privat bild (2014) Bild på lådor med olika texturstorlekar på. Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

Figur 23, Privat bild (2014) Bild på blommor med alpha-textur på. Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

Figur 24, Privat bild (2014) Bild på orenderad 3D-spelmiljö med skarpare 3D-texturer. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 25, Privat bild (2014) Bild på orenderad 3D-spelmiljö med färgstarka 3D-texturer. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 26, Privat bild (2014) Bild på orenderad 3D-spelmiljö med gradient 3D-texturer. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 27, Privat bild (2014) Bild på orenderad del av scenen och samma del av scenen 

renderad. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 28, Privat bild (2014) Bild på del av scenen renderad med ”gauss” och med 

”Mitchell”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 29, Privat bild (2014) Bild på renderad 3D-spelmiljö med skarpare 3D-texturer innan 

postproduktion i Photoshop Cs5. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 30, Privat bild (2014) Bild på renderad 3D-spelmiljö med färgstarka 3D-texturer 

innan postproduktion i Photoshop Cs5. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 31, Privat bild (2014) Bild på renderad 3D-spelmiljö med gradient i 3D-texturerna 

innan postproduktion i Photoshop Cs5. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 32, Privat bild (2014) Bild på färdiga renderingsbilden med skarpa 3D-texturer efter 

postproduktion. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 33, Privat bild (2014) Bild på färdiga renderingsbilden med färgstarka 3D-texturer 

efter postproduktion. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 34, Privat bild (2014) Bild på färdiga renderingsbilden med gradient i 3D-texturerna 

efter postproduktion. Skövde: Högskolan i Skövde. 
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Figur 35, Privat bild (2014) färdigrenderade bilden med färgstarka 3D-texturer som 

användes till intervjun, samt samma bild med de interagerbara objekten markerade. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 36, Privat bild (2014) färdigrenderade bilden med skarpa 3D-texturer som användes 

till intervjun, samt samma bild med de interagerbara objekten markerade. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 37, Privat bild (2014) färdigrenderad bild med gradient i 3D-texturerna som 

användes till intervjun, samma bild med de interagerbara objekten markerade. Skövde: 

Högskolan i Skövde.
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Appendix A -  Färdigrenderade bilder 

I detta appendix går det att se de färdigrenderade bilderna i större format. Det är dessa 

bilder som används vid undersökningen av frågeställningen.  

Figur 1, Färdigrenderad bild med skarpare 3D-texturer. 

Figur 2, Färdigrenderad bild med färgstarka 3D-texturer. 

Figur 3, Färdigrenderad bild med gradient i 3D-texturerna. 



 II 

 
Figur 1, Färdigrenderad bild med skarpare 3D-texturer. 



 III 

 
Figur 2, Färdigrenderad bild med färgstarka 3D-texturer. 



 IV 

 
Figur 3, Färdigrenderad bild med gradient i 3D-texturerna.
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Appendix B -  Manus till intervju 

 

Mitt namn är Cheri Nossborn och jag studerar medier, estetik och berättande med inriktning 

på datorspelsutveckling – 3D grafik. Detta är en intervju för min problemformulering till 

mitt ex-jobb.  

För detta arbete har jag för avsikt att se om peka-och-klicka-äventyrsspel skulle kunna ta 

hjälp av andra spelgenres sätt att tydliggöra ett interagerbart objekt utifrån deras grafiska 

designval hos 3D-texturer. Vilket av de undersökta grafiska designvalen hos 3D-texturer är 

det i så fall, som framförallt hjälper spelaren att identifiera de interagerbara objekten, utan 

att de blir för uppenbara? För att undersöka detta har jag skapat en 3D-spelmiljöscen där 

vissa av objekten är texturerade på ett speciellt sätt för att hjälpa spelaren att hitta de 

interagerbara objekten. Med interagerbara objekt menas de objekt som spelaren ska kunna 

använda.  

Jag har jobbat med tre olika 3D-texturstilar för att försöka få objekten att se interagerbara 

ut. Det första grafiska designvalet hos 3D-texturerna är skarphet, objekten ska vara mer 

detaljerade och skarpa än de resterande objekten. Den andra arbetade jag med starkare 

färger och den sista användes en gradient som försöker få objekten att se ut som att ljus 

faller över de specifika objekten.  

Till denna undersökning kommer du att få se en version av dessa och sedan försöka hitta de 

interagerbara objekten. Ha gärna penna och papper så du kan föra anteckningar på de objekt 

du hittat. Du kommer att få se bilden i 40 sekunder och sedan kommer jag att ställa ett par 

frågor angående vilka objekt du tror är interagerbara och varför. Bilden du får ska du själv 

öppna och sätta i fullscreen och sedan stänga ned när jag ber dig att göra detta. Alla svar som 

du lämnar till denna intervju kommer att vara anonyma i arbetet och du kommer att 

refereras till som informant 1 till exempel.  

Jag vill påminna dig att det inte är objekten som avgör om de är interagerbara utan 

texturerna, ser de annorlunda ut? Titta noga och försök lägga dem på minnet alternativt 

anteckna samtidigt. Kom ihåg de tre texturstilarna, skarphet, färgstarka och gradient i 3D-

texturerna. Det är bara en stil konsekvent använt i varje bild, alltså inte flera olika i samma 

bild.  

 


