
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

BILLBOARDS I SPEL 
En illusion av 3d-karaktärer 

BILLBOARDS IN GAMES 
An Illusion of 3d-Characters 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2014 

 

Pontus Bystedt 

 

Handledare: Christo Burman 

Examinator: Lars Kristensen 



Sammanfattning 
 

Billboarding är en teknik som ofta används i tv- eller dataspel för att prestandaeffektivt 

skapa objekt i en spelmiljö. Tekniken går ut på att istället för en 3d-modell ritas en bild 

med genomskinlig bakgrund ut på ett polygonplan som alltid vrids mot spelaren. Hur 

skulle detta kunna utvecklas? Problemformuleringen för denna studie lyder: Hur 

uppfattar betraktaren karaktärer som representeras av billboards ur flera vinklar 

istället för en 3d-modell? 

En spelmiljö med både 3d-karaktärer och billboardskaraktärer skapades. 

Billboardskaraktärerna bestod av bilder av 3d-karaktärerna för att ge illusionen av att 

de också var 3d-karaktärer. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att ta reda på olika 

respondenters uppfattning om dessa billboardskaraktärer. Resultatet blev positivt. 

Även om ett fåtal kunde skilja på 3d-karaktärerna och billboardskaraktärerna kunde 

ingen genomskåda att billboardskaraktärerna inte var 3d-karaktärer. Resultatet skulle 

kunna utvecklas ytterligare genom att testa billboardskaraktärer på detta sätt i en 

större miljö och/eller använda videotexturer istället för bilder. 

Nyckelord: billboards, illusion, immersion, spelupplevelse 
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1 Introduktion 

Vad är verklighet? De olika världsuppfattningarna realism kontra antirealism har länge 

diskuterats och görs så än idag. Inom konsten är både illusionism och realism olika mål att 

sträva mot. När man nämner realism inom spel syftar man oftast på hur likt verkligheten 

spelet är. Grafiken, fysikens lagar och andra element i spelet utgör tillsammans spelets 

övergripande realism. Många spelutvecklare tenderar att sträva efter realism, något som kan 

vara begränsande för mediets potential. 

För att få spelmiljöer mer livfulla fylls ofta miljöerna ut med bakgrundskaraktärer. Många av 

dessa är inte viktiga för berättelsen i spelet utan fyller bara ut en annars tom miljö. I bilspel 

finns det ofta bakgrundskaraktärer i form av åskådare på läktare. För att inte vara så 

krävande för hårdvaran nyttjas därför ofta en teknik som kallas billboarding. Det fungerar så 

att en bild med genomskinlig bakgrund placeras på ett polygonplan som alltid är vänt mot 

spelaren. I spelet kan det ge volym, se figur 1. Det kan även övertyga spelaren om att det är 

en 3d-modell, se figur 2. Kommer spelaren för nära och börjar studera dessa billboards syns 

det tydligt att det bara är en roterande bild. Detta kan då störa immersionen i spelet och 

illusionen bryts.  

Hur skulle billboards tekniken kunna förbättras? Genom att skapa billboards som visar en 

karaktär ur flera olika vinklar vill jag jämföra uppfattningen jämfört med faktiska 3d-

karaktärer. Jag vill undersöka hur billboarding-tekniken kan nyttjas innan det märks att det 

är illusion. Hur uppfattas billboards av en karaktär som kan ses ur flera vinklar jämfört med 

en 3d-karaktär? Var går gränsen för hur mycket illusion det går att presentera för spelaren? 

Om illusionen upptäcks hur påverkar det uppfattningen? 

För att utvärdera detta skulle jag hålla semistrukturerade intervjuer med respondenter av 

olika kön, ålder och spelvana. Av deras svar skulle jag försöka hitta likheter, gemensamma 

nämnare, mellan respondenterna för att hitta problemområden och precisera svar på min 

frågeställning. Svaren kan förhoppningsvis gynna spelindustrin och ge förslag till framtida 

undersökningar för att utveckla denna fråga ytterligare. 
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Figur 1 Billboards av moln sett från ett utomstående perspektiv (den övre) och 
spelarens perspektiv (den undre) (Haines & Parsonson, 2014). 

 

Figur 2 Träd som har skapats med billboards (Schinke, 2014). 
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2 Bakgrund 

Det finns flera tekniker för att få 3d-modeller att se mer detaljerade och realistiska ut än vad 

de faktiskt är, en slags illusion. Men vad är egentligen en illusion? Och vad är egentligen 

realism? Edward Craig menar att det finns två olika definitioner av realism, realism och 

antirealism. Den grundläggande tanken om realism är att saker som existerar och deras 

egenskaper är oberoende av oss och hur vi upptäcker dessa. Antirealism förnekar det och 

menar istället att realism beror på det mänskliga medvetandet (1998, s 115). 

2.1 Uppfattningar av realism 

Paul Watzlawick menar att realister i grunden anser att kunskap ger en sann bild av den 

verkliga världen oberoende av deras kunskap och en skeptiker motsäger detta med att hävda 

att det finns inget sådant som ”sann” kunskap. Realister kan då kontra med att skeptikern 

motsäger sunt förnuft (1984, s. 38). 

Stuart Brock och Edwin Mares anser att personer inte nödvändigtvis enbart håller med den 

ena eller andra sidan (2007, s. 2). De menar att de flesta människor delar uppfattningar från 

båda sidor. I vissa fall kan man vara realist och i andra fall kan man vara anti-realist (2007, 

s. 11). Exempelvis kan man tycka att den skrivna berättelsen i en spökhistoria är fakta trots 

att man inte tror att spöken finns (2007, s. 2). 

Det kan tyckas lätt att vara realist tack vare vetenskapliga bevis. Även fast månen ser ut att 

vara större än solen med blotta ögat är i själva verket solen mycket större än månen 

(Solarsystem.nasa.gov, 2014). Med vetenskapliga bevis kan en realist avfärda påståendet att 

månen är större än solen även om det inte ser ut så enligt ögonen. Dock kan det tyckas 

lättare att vara antirealist när det kommer till personliga åsikter. Att skönhet ligger i 

betraktarens öga är ett typiskt uttryck för antirealister. Ett omtvistat exempel är moral. 

Medan vissa anser att moral är objektivt anser andra att det bara är mänskliga känslor och 

attityder (Craig, 1998, s. 115). 

Ernest Adams och Andrew Rollings definierar realism i spel som en skala som mäter spelets 

förhållande till den verkliga världen. Skalan går mellan abstrakt och representativ. Med 

abstrakt menar de att spelet har liten eller ingen anknytning till den verkliga världen och 

med representativ menar de att spelet har väldigt stor anknytning till den verkliga världen. 

Att ha abstrakt/representativ-dikotomin i åtanke kan vara en bra startpunkt att utgå från. 

Ett actionspel med tecknad stil bör vara mestadels abstrakt medan sportspel bör vara 

mestadels representativ. Sedan finns det självklart undantag, exempelvis sportspelet Wii 

Sports (2006) som är mer abstrakt än representativt trots att det är ett sportspel. En tecknad 

karaktär kanske inte ska begränsas av Newtons fysiska lagar men en flygsimulator ska 

förmodligen efterlikna fysiska lagar väldigt mycket. Men det ska fortfarande vara ett spel så 

att göra en flygsimulator något mer abstrakt, som att inte ha hundratals knappar och 

kontroller, kan vara en bra idé. Hur dessa val görs bör avgöras av spelets övergripande 

realism (Adams & Rollings, 2008, s. 110). 

Olika element av spelet, som grafik och fysik, kan ha olika nivåer av realism och tillsammans 

utgör de spelets övergripande realism (Adams & Rollings, 2008, s. 646). Adams och Rollings 

anser även att i många spel skiljer realismen mycket mellan olika element. Skjutvapen kan 

ha realistisk träffsäkerhet, magasinkapacitet och eldhastighet men spelaren kan bära 10 



 4 

stycken samtidigt utan att vare sig snabbhet eller smidighet påverkas. Att tänka på spelets 

realism, både övergripande och för olika element, är viktigt att tänka på vid spelutveckling. 

Dock så anser de också att inget spel kan vara helt realistiskt för då skulle det vara livet och 

inte ett spel (Adams & Rollings, 2008, s. 110).  

Andreas Jahn-Sudmann och Ralf Stockmann menar att spel ofta hyllas för sin realism. Med 

realism syftar man då egentligen på hur verklighetstrogen grafiken är och inte en gestaltning 

av något verkligt (2008, s. 12). 

Jahn-Sudmann och Stockmann anser även att det är viktigt att skilja på realism och 

verklighet. De menar att realism inom konsten är ett mål. Det målet är att fånga något 

betydelsefullt av våra erfarenheter i vardagen. Inget konstverk kan dock uppnå total realism. 

Att någon skulle ta miste på ett konstverk och verkligheten är högst osannolikt. Ett 

konstverks likhet med verkligheten bedöms både på hur det lyckas fånga det verkliga och hur 

pass mycket det bryter från rådande normer. Således är realism inom konsten ett mål som 

förändras med världens utveckling (2008, 2. 40). Masahiro Mori anser att något som ser 

mänskligt ut men ger ett negativt intryck av igenkännlighet befinner sig i vad han kallar för 

the uncanny valley. En handprotes kan först övertyga en person att det är en riktig tills 

personen tar i den (1970, s. 34). Mori menar även att en handprotes som inte har ett 

mänskligt utseende, exempelvis trä, inte riskerar att hamna i the uncanny valley (1970, s. 

35). 

I spel kan nyskapande artificiell intelligens leda till mer verklighetstrogna karaktärer, stora 

spelvärldar kan ge en känsla för omgivningen och autentiska detaljer kan leda till ett mer 

realistiskt krigsspel. Spel fokuserar dock sällan på alla delar av realism samtidigt. Istället 

läggs energin på de delar som ska uppnå den estetiska känslan som spelet ska förmedla. Men 

vill konsumenter egentligen ha total realism i spel? Jahn-Sudmann och Stockmann menar 

att så inte är fallet utan att konsumenter vill att spel ska bryta mot begränsningarna i deras 

vardag. Spelmediet kan användas till så mycket mer än realistisk grafik. Inom andra 

konstformer är realism endast en av flera likvärdiga alternativ men inom spel är det en 

majoritet. Detta kan begränsa potentialen spel som medium har (2008, s. 42). Jag kommer 

använda mig av Adams och Rollings definition av realism, en representation av verkligheten, 

i denna studie. 

2.2 Definitioner av immersion 

Adams och Rollings menar att immersion kan delas upp i tre delar. Dessa delar kallar de för 

taktisk immersion, strategisk immersion och narrativ immersion. Taktisk immersion syftar 

på inlevelsen i hektiska spel där hjärnan inte har tid att tänka på annat än spelet. Plötsliga 

ändringar bryter den taktiska immersionen. Strategisk immersion liknas vid ett parti schack. 

Schackspelarnas inlevelse i att planera drag och observera motståndaren ger en djup 

inlevelse. Spelare kan uppleva denna typ av immersion om de tydligt förstår spelreglerna så 

att de noga kan planera sina val. Uppstår en situation som spelaren inte tidigare 

konfronterats med eller mycket oförutsägbarhet kan den strategiska immersionen brytas. 

Den narratologiska immersionen uppstår vid stor inlevelse i spelets berättelse, när inlevelsen 

gör att spelaren inte tvivlar på miljö och händelser. Kontrasterar spelets gameplay med 

spelets berättelse kan den narratologiska immersionen brytas (2010, s. 25-26).  

Frans Mäyrä och Laura Ermi delar upp det lite annorlunda och menar att grafik tillsammans 

med ljud kan kallas för sensorisk immersion. Sensorisk immersion påverkas av bland annat 
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hur tilltalande grafiken är (2005, s. 7). Jahn-Sudmann och Stockmann anser att de flesta 

spel försöker uppnå immersion. Med immersion menar de att spelaren tycker spelvärlden är 

så intressant att han eller hon glömmer bort att de spelar ett spel. För att förhöja 

immersionen finns det olika tekniker att använda. De fyra effektivaste är: referenser till den 

verkliga världen, igenkännbarhet och återanvändning, starka kännetecken, samt att spelet 

ska vara geometriskt och logiskt konsekvent (2008, s. 47). Från dessa definitioner av 

immersion som har presenterats kommer jag använda mig av strategisk immersion och 

sensorisk immersion då jag anser att de är mest relevant för denna studie. 

2.3 Definitioner av illusion 

David M. Eagleman menar att illusioner är väldigt vanligt förekommande. Biobesökare går 

på bio och betalar för att se en illusion skapad av en följd av bilder (2001, s. 920). Likaså är 

det med spel. Konsumenter betalar pengar för att få en illusion av en spelvärld de kan 

interagera med i realtid. Egentligen är det många bilder som visas i snabb följd, så snabbt att 

det inte ser ut som bilder. Richard L. Gregory anser att det finns två olika slags illusioner, 

fysiska och kognitiva. Med fysiska illusioner menar han illusioner som uppstår genom våra 

sinnen, exempelvis att ögat ser en omöjlig kub. Med kognitiva illusioner menar han 

illusioner som uppstår till följd av kunskap, som exempelvis paradoxer. Vidare delar han 

även in illusion i kategorierna mångtydig, förvrängning, paradox och fiktion. Ett exempel på 

en kategoriserad illusion är en mask man har över ansiktet. Ser man inte baksidan av 

masken kan illusionen ges av att det är ett helt ansikte och inte en ihålig mask. Detta 

exempel kategoriserar Gregory som en kognitiv, mångtydig illusion. Ett annat exempel är en 

regnbåge som han anser är en illusion då vi förväntar oss ett faktiskt objekt, ett objekt som 

skulle kunna gå att ta på. En regnbåge kategoriserar han som en fysisk fiktionsillusion. Det 

gör han då han anser att vi ser regnbågen med våra ögon och vår fantasi får oss att tro att vi 

skulle kunna ta på den (1997, s. 1122-1124). Skulle jag kategorisera illusionen jag hade som 

mål att skapa skulle den kategoriseras likt masken som en kognitiv, mångtydig illusion. 

Edward. C. Spitzka menar att definitionen av en illusion är den personliga uppfattningen av 

ett objekt fast med egenskaper som objektet egentligen inte har (1881, s. 486). Inom konsten 

är även illusionism, som realism, ett stilval. Inom illusionism avbildas välkända objekt för att 

lura betraktaren att den tvådimensionella målningen faktiskt är tredimensionell (Grau, 

2003, s. 15). Illusionseffekten ett medium kan ge betraktaren beror dock på deras tidigare 

erfarenhet av mediet (Grau, 2003, s. 341). Spitzkas definition, att en illusion är den 

personliga uppfattningen av ett objekt fast med andra egenskaper, är den definition som jag 

kommer ha med mig i denna studie. 

2.4 Applicering i denna studie 

För att minska kraven på hårdvaran används ofta billboards i spel. Det kan förklaras som en 

bild som roterar för att alltid vara vinklad mot spelaren. Istället för en 3d-modell kan en bild 

på exempelvis en människa eller ett träd användas. På långt avstånd kan det se övertygande 

ut. Däremot ser det inte särskilt övertygande ut på nära håll. Illusionen att det är en 3d-

modell kan då lätt genomskådas. Då uppstår även en risk att immersionen störs eller bryts. 

Kan billboarding-tekniken förbättras och i så fall hur? Som utgångspunkt för denna studie 

valde jag arbeta utifrån definitioner som stämmer överens med mina egna uppfattningar. 
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Jag anser, likt Watzlawick (1984, s. 38), att argumentet ”ens kunskap förmedlar en sann bild 

av en verklig värld som är oberoende av min kunskap” är lätt att ta till sig. Bilden av världen 

jag uppfattar genom mina sinnen är sann för mig och därför även verklig. Jag anser att även 

den andra sidan, den uppfattade världen enligt antirealismen, kan vara lätt att tänka sig, 

åtminstone på en ytterst enkel nivå. Skulle vi människor endast kunna se ultraviolett ljus 

skulle världen se annorlunda ut för oss. Då skulle världen på det sättet uppfattas som verklig. 

Om det idag görs ett spel där karaktären endast ser ultraviolett ljus skulle många anse att 

spelet inte stämmer överens med verkligheten. Men för en person som teoretiskt sett bara 

ser ultraviolett ljus skulle den spelvärlden anses högst verklig. Kanske är det termerna som 

är problemet? Kanske skulle det behövas nya, lättförstådda termer som inte har ett så brett 

spann, termer som lyfter fram delar av exempelvis verklig för att inte utjämna alla aspekter 

av vad verklig innebär. 

Eftersom denna studie handlar om billboards och enbart skrapar på den filosofiska ytan, 

utan att försöka besvara filosofiska frågor, väljer jag att inte gå närmare in på det området. 

Med termerna verklig och verklighet syftar jag på den verklighet som i vardagen upplevs 

genom sinnena. Jag använder mig av Adams och Rollings definition av realism, som de 

definierar som en representation av verkligheten, eftersom denna studie riktar in sig mot 

spel. Jag valde att avbilda mänskliga karaktärer som lutar mer åt det abstrakta hållet än 

fotorealism. Fotorealism anser jag för med sig vissa förväntningar i spel. Likt the uncanny 

valley som Mori presenterade (1970, s. 33) anser jag att immersionen i ett spel kan störas om 

spelet försöker uppnå fotorealism men inte lyckas helt. Med mer abstrakta karaktärer anser 

jag att en sådan risk är betydligt mindre. 

Då jag strävade efter att få respondenterna att tro att billboards var 3d-modeller var mitt mål 

att skapa en illusion. I min studie använde jag den definition av illusion som Spitzka ger, att 

en illusion är en personlig uppfattning av ett objekt med egenskaper som objektet egentligen 

inte har (1881, s. 486). Jag anser att det är en enkel och konkret definition som räcker till 

min studie. Min illusion, billboards, var objektet som ger en personlig uppfattning men 

billboardsen skulle inte ha de egenskaper som de såg ut att ha. Det skulle se ut som att det 

var en 3d-karaktär fast de egentligen bara var billboards som visar en bild på en 3d-karaktär 

ur olika vinklar. 

Då denna rapport behandlar ett experiment utan vare sig berättelse, oförutsägbara händelser 

eller hektiskt tempo skulle mitt experiment ha en låg immersion. Respondenterna skulle 

försöka identifiera skillnaden på liknande objekt. Därför anser jag att den låga nivå av 

immersion respondenterna skulle uppleva närmast kan beskrivas som strategisk immersion. 

Likt ”finn fem fel” och liknande bildkluringar får respondenterna intensivt försöka 

identifiera skillnader mellan objekten.  

Den sensoriska immersionen som Mäyrä och Ermi beskrev (2005, s. 7) skulle jag sträva efter 

att öka genom att göra grafiken tillfredsställande. Utifrån en hypotes fanns tanken att om 

respondenterna inte anstränger sig tillräckligt, om de inte når en viss nivå av immersion så 

skulle de inte kunna hitta skillnader, försökte jag öka immersionen i studien genom att 

använda mig av några av de förhöjande faktorer som Jahn-Sudmann och Stockmann lyfte 

fram (2008, 2. 47). Miljön jag byggde upp skulle försöka efterlikna den verkliga världen, 

utan att speciellt fokus läggs på det. Texturerna skulle efterlikna verkligheten och inte vara åt 

det abstrakta hållet, såsom tecknat. Jag skulle även försöka bygga miljön konsekvent så att 

allt ser ut att höra hemma i den.  
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2.5 Relaterad forskning 

I takt med att utvecklingen går framåt kan mer och mer detaljerad grafik skapas, även i spel. 

För att tänja på gränserna till vad som är möjligt använder spel metoder för att ställa mindre 

krav på hårdvaran. Objekt som ses på långt håll behöver inte vara lika detaljerade som objekt 

som ses på nära håll. Genom att optimera spelmiljöer kan hårdvarukraften istället läggas på 

att förbättra objekt som syns på nära håll. 

Inom film finns det redan gjord forskning om videotexturer. Med begreppet video texture 

avses ett mellanting mellan en bild och en film (Schödl, Szeliski, Salesin & Essa, 2000, s. 

489). Matthew Flagg och James Rehg skapade folkmassor genom att spela upp videoklipp på 

billboards från en bestämd vinkel (2013). Genom att ta bort bakgrunden ur bildrutorna 

kunde de spela upp många videoklipp på billboards samtidigt. Deras metod för att skapa 

folkmassor digitalt inkluderade även beteende såsom att undvika kollisioner med andra 

billboards. Detta skapar då illusionen av att det är många individer som rör sig naturtroget 

när de egentligen är uppbyggda av endast ett fåtal inspelade personer. Flagg och Rehg 

påvisade även i deras studie att en inspelning kan återanvändas flera gånger (2013, s. 1936). 

I denna studie kommer jag inte gå in mer på området videotexturer utan strävar efter att 

utveckla billboarding-tekniken med flera bilder ur olika vinklar. 

Dominick Vock m.fl. använder flera bilder för att representera träd istället för 3d-modeller 

(2012, s. 175-176). Detta sker via en programvara som tar fotografier från verkligheten och 

försöker återskapa objektet digitalt (Vock m.fl., 2012, s. 177-178). Min metod för att 

representera 3d-karaktärer med bilder använde flera bilder tagna ut olika vinklar av en 3d-

karaktär. Genom att använda billboarding-tekniken användes billboardens rotationsvärde 

för att avgöra vilken bild som skulle visas. När rotationen var mellan ett visst intervall 

visades en viss bildvinkel, när rotationen var mellan ett annat intervall visades en annan 

bildvinkel. Bara en bild visades i taget men den ändrades beroende på billboardens 

rotationsvärde vilket berodde på spelarens position. På så sätt skulle en illusion skapas, att 

billboardsen faktiskt var 3d-karaktärer trots att respondenterna skulle studera dem på ett 

kort avstånd. 

Billboarding-tekniken används till olika objekt men kanske är objekt i utomhusmiljöer 

vanligast. Bland annat kan träd eller moln skapas på ett resurseffektivt sätt med hjälp av 

billboards. Stephan Behrendt m.fl. menar att återskapa realistiska utomhusmiljöer som 

måste spelas upp i realtid är en utmaning eftersom en sådan miljö innehåller väldigt många 

geometriskt komplexa objekt. Bara en kvadratkilometer av skog består av miljontals växter 

(2005, s. 507). Behrendt m.fl. presenterar en möjlighet att återskapa en realistisk 

utomhusmiljö med hjälp av billboards (2005, s. 507). Deras metod för att åstadkomma detta 

går ut på att ett objekt består av en mängd billboards som är roterade och positionerade så 

att det ska se ut som ett faktiskt 3d-objekt (Behrendt m.fl., 2005, s. 509-510).  

Jag vill skapa en illusion av 3d-karaktärer genom att nyttja billboarding-tekniken på ett 

annat sätt. Istället för att ha många billboards som alla visar objektet ur en viss vinkel 

samtidigt använde jag mig av enbart en billboard men som istället ändrade vilken bild som 

visades. Philippe Decaudin och Fabrice Neyret har också presenterat en möjlighet att 

rendera komplexa objekt i realtid med hjälp av volymetriska billboards vilket går ut på att 

volymetriska bilder genereras från 3d-objekt (2009, s. 2080). Det kan förklaras som att en 

rad billboards radas upp framför varandra och en algoritm beräknar hur de ska se ut och var 

bilderna ska vara genomskinliga. Deras metod har fördelen att billboardsen kan kasta 
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skuggor vilket min metod inte kan. Billboardsen ser dock inte riktigt likadana ut som 3d-

objekten de representerar på nära avstånd (Decaudin & Neyret, 2009, s. 2084). Decaudin 

och Neyrets metod kan vara prestandakrävande på nära avstånd, på längre avstånd är det 

betydligt mindre påtagligt, något de även optimerar i sin studie (2009, s. 2086-2087). 

Rashid Bhamjee menar att eftersom volymetriska billboards lagrar sin information i 3d-

texturer krävs det mycket datorminne vilket då begränsar användbarheten av volymetriska 

billboards (2011, s. 12). Vidare menar han också att prestandan beror på hur många pixlar en 

volymetrisk billboard behöver. Därför bör de bara användas för att ersätta objekt som 

befinner sig på långa avstånd (Bhamjee, 2011, s. 39). Jag skulle försöka implementera 

billboarding-tekniken i en spelmotor fast byta vilken bild som visas för att skapa en illusion 

av 3d-karaktärer. Dessa billboardskaraktärer skulle befinna sig på ett kort avstånd från 

respondenterna som skulle försöka notera skillnader mellan sex karaktärer i ett rum. Två av 

dessa var 3d-karaktärer för att jämföra hur de uppfattades jämfört med 

billboardskaraktärerna. 
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3 Problemformulering  

Att grafiken i spel utvecklas hela tiden är ingen hemlighet. Mer detaljerad grafik ställer högre 

krav på hårdvaran. Därför är det viktigt att grafiken är optimerad för bättre prestanda. En 

teknik som har använts ofta är en teknik som kallas billboarding. Som beskrivits tidigare 

använder tekniken en bild med genomskinlig bakgrund. Bilden placeras på ett ofta vertikalt 

polygonplan. Polygonplanet vrider sig beroende på spelarens position så att spelaren alltid 

ska se polygonplanet, och därigenom bilden, rakt framifrån. Detta kan ge en känsla av volym 

eller övertyga spelaren om att det de ser är en 3d-modell och inte en bild eftersom spelaren 

inte kan se polygonplanet från sidan. Men kommer spelaren för nära eller märker att 

exempelvis en människa alltid ses från samma håll och alltid vänds mot spelaren kan 

illusionen genomskådas. Då kan det synas väldigt tydligt att det bara är en bild som roterar 

vilket kan störa immersionen i spelet. Skulle billboarding-tekniken kunna utvecklas och 

gynna framtida spelutveckling? Jag vill undersöka hur billboards med flera bilder, tagna ur 

olika vinklar, kan implementeras i en spelmotor. Kan billboards till och med helt ersätta 

karaktärer i spel? 

Istället för att använda billboards till att visa en karaktär framifrån vill jag använda 

billboards i en spelmotor men byta bildvinkel beroende på spelarens position för att skapa 

en illusion av att karaktären är tredimensionell. Spelaren skulle kunna gå runt i spelmiljön 

och kameravinkeln på bilderna skulle då bytas ut för att alltid ses ur ett så korrekt perspektiv 

som möjligt. Bland dessa billboardskaraktärer skulle 3d-karaktärer placeras för att utvärdera 

respondenters uppfattning om dessa två typer av karaktärer. Min målsättning var att göra de 

så grafiskt lika som möjligt så att den enda egentliga skillnaden skulle vara tekniken bakom. 

På så sätt skulle jag försöka eliminera grafiska skillnader som skulle kunna flytta 

respondenternas fokus. Exempelvis om 3d-karaktärerna hade haft ljusare kläder än 

billboardskaraktärerna skulle skillnaden synas väldigt tydligt. Det centrala i min studie är att 

utvärdera hur sådana billboardskaraktärer uppfattas för att driva billboarding-tekniken 

framåt, utvärdera hur spelupplevelsen skulle påverkas samt ge förslag till framtida forskning 

för att utveckla tekniken ytterligare. 

Syftet med min studie är att testa om billboards kan användas i spelskapande för att skapa 

en övertygande illusion av en 3d-karaktär. Tanken är att bakgrundskaraktärer ska kunna 

representeras med denna metod. Med bakgrundskaraktärer menar jag karaktärer som fyller 

ut miljön i spelet, karaktärer som ger liv till spelet. En korvgubbe som säljer korv eller 

åskådare till ett racinglopp exempelvis. Istället för en 3d-karaktär skulle det även kunna vara 

en inspelad riktig människa givetvis. Det skulle även kunna användas till partikeleffekter.  

En stor fördel med billboards är att de består av bilder. Bildupplösningen påverkar hur 

detaljerat ett objekt kan representeras. Därför har det en mindre betydelse hur komplext 

objektet som de ska representera är. Även en människa skulle kunna vara referens för 

bilderna utan att hårdvarukraven ökar. Problemställningen i min studie är:  

Hur uppfattar betraktaren karaktärer som representeras av billboards ur flera vinklar istället 

för en 3d-modell? 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att analysera hur respondenterna uppfattar billboardskaraktärer skulle jag skapa en 

spelmiljö blandad med 3d-karaktärer och billboards. Billboardsen skulle byta vilken bild 

som visades beroende på dess rotation. Bilderna som billboardskaraktärerna skulle bestå av 

skulle vara renderade bilder av 3d-karaktären. Syftet var att det enda som skulle skilja 3d-

karaktärerna från billboards var hur de representerades i spelmotorn. Vilken kameravinkel 

som visades upp skulle bero på spelarens position i förhållande till varje billboard. På så sätt 

skulle jag försöka få billboards att se ut som 3d-karaktärerna så mycket som möjligt. Mitt 

mål var att skapa en illusion av att det var 3d-karaktärer och inte bilder på karaktärer som 

visades. Respondenterna skulle få gå omkring i spelmiljön i cirka fem minuter var. Ovanför 

varje karaktär skulle ett unikt nummer visas så att varje karaktär kunde identifieras enskilt. 

Ett alternativ hade varit att ge varje karaktär en unik färg men det valde jag bort då det 

skulle kräva en unik inspelning för varje karaktär samt att färgerna eventuellt skulle påverka 

uppfattningen. 

Helge Østbye m.fl. anser att kvantitativa metoder är lämpliga när man vill ha svar som går 

att mäta och räkna. Kvalitativa metoder menar de lämpar sig när svaren inte är direkt 

mätbara utan mer en tolkningsfråga (2008, s. 64-65). Därför använde jag mig av kvalitativa 

intervjuer eftersom jag vill ta reda på respondenternas uppfattning av mina billboards.  

3.1.1 Urval 

Studien utgår ifrån intervjuer med 20 respondenter, med varierad spelvana. Ålder och kön 

skulle blandas för att studien inte skulle vara alltför begränsad, men en lägsta ålder på 18 år 

valdes för att inte intervjua minderåriga. Respondenter över 18 år skulle kunna fatta alla 

beslut själva. Som Oliver Grau anser beror illusionseffekten på tidigare erfarenhet (2003, s. 

341). Därför skulle jag intervjua två olika grupper med varierande spelvana för att se hur 

eller om de skiljde sig åt. Då målet med slutresultatet var att främja framtida spelutveckling 

skulle jag intervjua bland annat dataspelsstudenter. Detta för att jag ansåg att de generellt 

sett har större erfarenhet av spel och dessutom utbildning inom området. Därför kan de ge 

en mer kritisk bedömning till min studie än många andra. Därutöver skulle jag rikta in mig 

mot respondenter med en låg dataspelsvana. För att avgöra detta skulle jag ställa en enkel 

förutsättningsfråga: ”Hur många dagar varje vecka spelar du tv- eller dataspel i 

genomsnitt?”. Jag kategoriserade svaren i grupperna A: 5-7 dagar, B: 3-4 dagar, C: 1-2 dagar 

och D: 0 dagar. A utgjorde då mycket hög spelvana, B motsvarade medelhög spelvana, C låg 

spelvana och D slutligen ingen spelvana alls. På detta sätt skulle jag enkelt kunna avgöra om 

respondenter kvalificerade in sig för de olika respondentkategorierna i min undersökning. 

Hade jag redan tillräckligt av respondenter med mycket hög spelvana exempelvis skulle jag 

effektivt kunna leta respondenter med annan spelvana. Respondenternas spelvana skulle jag 

då även kunna redovisa med siffror för att ge en tydlig överblick. 

3.1.2 Forskningsetik 

För att förhålla mig till etiska regler och god forskningssed har jag följt fyra etiska 

grundprinciper skrivna av Vetenskapsrådet (2002). De benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att respondenterna ska informeras om deras uppgift och de villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska även informeras om att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna måste ge sitt samtycke för att medverka i studien. De ska även få 

veta att de kan avbryta när som helst och att det inte ger några negativa konsekvenser. 
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Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter inte får användas till kommersiella eller 

andra icke-vetenskapliga syften utan endast för forskningsändamål. 

3.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Innan varje spelsession skulle jag informera respondenterna om vad deras deltagande 

innebar och hur deras svar skulle behandlas enligt de fyra etiska grundprinciperna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag skulle inte behöva nämna deras namn, det var deras 

uppfattning som var intressant för mig. De enda uppgifter jag skulle använda mig av var 

ålder, kön, och spelvana. Annars skulle deras deltagande vara helt anonymt. Jag skulle 

enbart förklara att de ska genomföra en spelsession i några minuter för att sedan utvärdera 

deras uppfattning. När respondenterna hade genomfört en spelsession skulle jag hålla 

semistrukturerade intervjuer för att utvärdera deras uppfattning. Semistrukturerade 

intervjuer ansåg jag lämpade sig bäst då jag hade förkunskap inom området 3d-grafik och 

vill utforska anledningar till respondenternas uppfattningar. Denna intervjuform har ett 

relativt bestämt upplägg men ändå möjlighet till uppföljningsfrågor. En del förbestämda 

frågor är bestämda på förhand och uppföljningsfrågor kan ställas naturligt under intervjuns 

gång (Østbye m.fl., 2008, s. 103). 

För att starta en diskussion till spelsessionerna började jag med att förklara att de skulle få se 

sex karaktärer och försöka identifiera skillnader. När respondenterna kände sig klar med 

spelsessionen berättade jag om de svarade rätt. För att få en fortsatt diskussion och tankar 

kring sina svar förklarade jag vilka som var 3d-karaktärer och att resten var billboards. 

Sedan skulle jag fortsätta med frågor som ”Vad var det mer som gjorde att du såg 

skillnaden?” för att hitta problemområden samt utgångspunkter till framtida forskning.  

Jag skulle föra anteckningar i form av stödord som sammanfattar intervjuerna. Jag skulle 

även spela in intervjuerna om samtycke gavs för att kunna spela upp dem för transkribering i 

efterhand. Detta skulle vara bra för att kunna lyssna igen på vad som sagts, vilket inte hade 

varit möjligt med bara anteckningar. Transkriberingar kunde ge en tydlig syn på 

intervjuerna även utan inspelningen. Det är dessutom viktigt att ha inspelningen om en 

eventuell efterkontroll skulle ske (Østbye m.fl., 2008, s. 106). Transkriberingarna var bra att 

ha till hands för att kunna gå tillbaka till intervjuerna utan att behöva lyssna igenom dem 

igen. Det gav en överblick över alla intervjuer och gjorde det smidigt att läsa specifika delar. 

De var även bra att ha för en eventuell efterkontroll. När jag skulle sammanställa svaren 

skulle jag försöka hitta gemensamma nämnare mellan respondenterna för att försöka 

precisera avgörande faktorer för deras uppfattningar. 
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4 Genomförande  

För att genomföra denna studie skapades en spelmiljö med karaktärer. Då denna studie 

fokuserar på hur bakgrundskaraktärer uppfattas i spel valde jag att bygga upp en avgränsad 

spelmiljö för karaktärerna att befinna sig i. Karaktärerna representeras på två olika sätt för 

att sedan jämföras av en grupp respondenter. Några skulle vara 3d-modeller och de andra 

skulle vara billboards som byter bildvinkel. Dessa bilder skulle bestå av renderat material 

från 3d-karaktärerna. 3d-karaktärerna modellerades, texturerades och ljussattes. Sedan 

renderades karaktären ur olika kameravinklar. Det renderade materialet skulle sedan visas 

upp på billboardsen i spelmiljön. Vilken kameravinkel som skulle visas upp berodde på 

spelkaraktärens position. Stod spelkaraktären framför skulle kameravinkeln vara rakt 

framifrån. Skulle spelkaraktären stå till höger om en billboard skulle kameravinkeln vara 

från höger. På så sätt skulle billboardsen skapa en illusion av 3d-karaktärer. Själva 

spelmiljön modellerades, texturerades och ljussattes även den. 

4.1 Förstudie 

Inspirationen till min studie kom i första hand från bilspel i allmänhet där det finns ”publik”. 

Publiken består allt som oftast av endera väldigt lågt detaljerade 3d-modeller eller bilder av 

riktiga människor. Bilderna av riktiga människor placeras på polygonplan som nyttjar 

billboarding-tekniken som beskrivits tidigare i arbetet. Jag anser att dessa två typer har olika 

fördelar. 3d-modellerna kan animeras medan bilderna kan ha en högre detaljnivå. Att dessa 

typer av bakgrundskaraktärer inte är högupplösta 3d-modeller anser jag är förståeligt då det 

skulle krävas mycket kraft av hårdvaran till att rita ut karaktärer som knappt syns. Trots att 

jag har förståelse för det så lägger jag fokus på ordet ”knappt”. Att karaktärerna knappt syns 

innebär om man vänder på det att de syns, om än under en kort period i förhållande till 

resten av spelet. När resten av spelet har en hög detaljnivå anser jag därför att om det 

uppstår en situation när dessa bakgrundskaraktärer faktiskt syns är det lätt att se skillnaden 

på dem jämfört med övriga spelet. Man kan jämföra skillnaden i spelet Forza Motorsport 5 

(2013). Bakgrundskaraktärerna, åskådarna, är fotografier på riktiga människor, se figur 3. 

 

Figur 3 Åskådare från Forza Motorsport 5 (2013) betraktar ett lopp 
(Gerstmann, 2013). 
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3d-modellerna av bilarna har däremot en väldigt hög detaljnivå. Skillnaden mellan en bil i 

spelet och samma bil i verkligheten kan ses i figur 4. 

 

Figur 4 3d-modell i spelet jämfört med verkligheten. Vilken är vilken? 
(Skipworth, 2013). 

Jag började fundera på om det skulle vara möjligt att öka detaljnivån på 

bakgrundskaraktärer. Om det skulle vara möjligt att ta fördelarna från en lågupplöst 3d-

modell och kombinera med fördelarna från en bild av en riktig människa, och därigenom 

utveckla billboarding-tekniken. Mina tankar riktades mot filmen The Matrix (1999) i scenen 

där Neo duckar för pistolkulor. I scenen visas skådespelaren Keanu Reeves i slowmotion 

medan kameran svingas runt honom. Effekten kallas bullet-time och har sedan dess både 

imiterats och parodierats så många gånger att den numera är en kliché (Robertson, 2006, s. 

14). Jag ställde mig själv frågan om det skulle vara möjligt att göra något liknande i spel? 

Kan jag använda billboards med bilder tagna på en 3d-karaktär ur flera vinklar samt byta 

vilken vinkel som visas beroende på polygonplanets rotation?  

4.2 Spelmiljön 

Billboards ses vanligtvis inte på nära avstånd men jag ville ta denna studie till det yttersta. 

Därför valde jag att spelmiljön skulle ses ur en förstapersonsvy och respondenterna skulle få 

gå omkring som de ville. På så sätt skulle respondenterna själv kunna gå omkring för att 

studera karaktärerna ur olika vinklar. Spelmiljön jag skapade valde jag att begränsa till en 

inomhusmiljö. James Foley menar att objekt i den verkliga världen är väldigt komplexa 

(1996, s. 605). Därför ansåg jag att en inomhusmiljö var ett mycket mer realistiskt mål 

inom tidsramen för detta projekt. Då fokus ligger på att representera karaktärer via 

billboards med flera bilder ville jag inte lägga ner för mycket tid på att bygga upp en 

tillfredsställande utomhusmiljö, utan byggde upp insidan av en byggnad istället. 

För att bygga upp spelmiljön skapade jag 3d-modeller i programmet Maya (2013) och 

använde spelmotorn Unity (2013) för att skapa en spelbar spelmiljö. Jag började med att 

skapa enkla primitiver i Maya och placera ut dem för att skapa en grund att bygga vidare på. 
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För att få alla objekt att placeras på samma ställe både i Maya och Unity flyttades objektens 

pivotpunkt till noll i alla led. Ett 3d-objekts position existerar inom ett koordinatsystem. Det 

finns olika typer av koordinatsystem, däribland world space samt object space. World space 

är koordinatsystemet för hela scenen och object space för varje objekt. Origo för world space 

är i mitten av scenen medan origo för objekt space beror på objektets pivotpunkt (Maya 

User's Guide, 2014). Genom att placera ett objekt och sedan flytta objektets pivotpunkt till 

origo för world space behövdes inte objekten placeras om utan hamnade på korrekt position 

även i spelmotorn. Råkade ett objekt rubbas i spelmotorn kunde det återställas genom att 

nollställa dess position. 

Tanken var i början att ha karaktärerna i två burar på varsin långsida i ett rum. Detta för att 

respondenterna skulle behöva gå runt i spelmiljön och inte enbart fokusera på en och samma 

punkt. Fyra av karaktärerna skulle bestå av billboards och två skulle bestå av 3d-modeller. 

Placeringen av karaktärerna skulle ske slumpmässigt utifrån sex olika bestämda positioner. 

Exempelvis skulle en karaktär stå längst till vänster, en nära den bakre väggen. Vilken av 

dem som var en billboard och vilken som var en 3d-modell skulle väljas slumpmässigt. 

Ovanför varje karaktär skulle en unik siffra finnas för att fungera som identifikation. 

Vid den ena kortsidan placerades en dörr och vid den andra kortsidan en slags dator. Datorn 

skulle ha ett säreget intryck för att passa in i laboratoriemiljön som skulle kännas lite 

mystisk och annorlunda. Spelkaraktären i spelmiljön placerade jag strax innanför dörren för 

att ge intrycket att det var ingången till rummet. Datorn placerades framför ett fönster där 

ljuset skulle framhäva dess siluett. Detta för att respondenterna skulle förstå att något med 

den var viktigt. Richard Yot beskriver att bakgrundsljus är ett effektivt sätt att locka ögat. 

Kontrasten som uppstår gör att blicken dras dit (2011, s. 148). När spelaren befann sig 

tillräckligt nära datorn skulle ett meddelande skrivas ut på skärmen som uppmanade dem 

att trycka på tangenten ”E”. Då skulle ett svarsformulär dyka upp där de fick välja vilka de 

trodde var de felaktiga karaktärerna. Genom att trycka på en svarsknapp skulle svaren 

jämföras med karaktärerna och ett meddelande om rätta svar skrivas ut på skärmen. Jag 

ville göra på detta sätt eftersom karaktärerna i varje spelsession skulle placeras ut 

slumpmässigt och därmed skapa en risk för mig att missa vilka som var 3d-modeller och 

vilka som var billboards. På detta sätt skulle jag få korrekt information snabbt och smidigt. 

I Unity går det att välja mellan förinställda kameravinklar och kontroller för sin spelkaraktär 

och jag valde Unitys inbyggda mall för förstapersonsvy. Efter att ha gått omkring i spelmiljön 

ändrade jag mig till att ha en bur på enbart ena sidan eftersom jag ansåg att det var 

förvirrande att ha två olika ställen att fokusera på, se figur 5. Med två olika ställen att 

betrakta skulle respondenterna vara tvungna att försöka minnas hur karaktärerna såg ut i 

den ena buren medan de studerade karaktärerna i den andra. Burens utformning gjordes på 

detta sätt för att begränsa vinklarna som karaktärerna kunde ses i. Bakgrundskaraktärer, 

exempelvis publik vid ett racerlopp, behöver inte ses bakifrån. Därför ansåg jag att 

möjligheten till att kunna se karaktärerna ur ett ännu bredare spann av vinklar var onödigt. 

Det skulle kräva ytterligare resurser utan att tillföra mycket till studien. 
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Figur 5 Spelmiljön i tidigt stadie. 

John Fiel och Marc Scattergood menar att perspektivet i spel blir förvrängt vilket gör att 

allting ser mindre ut än det faktiskt är. Möbler ser ut att vara anpassade för barn och 

takhöjden verkar vara för låg. Även om man inte behöver göra spelvärlden extra stor är det 

viktigt att kontinuerligt testa att navigera runt i sin spelmiljö för att försäkra sig om att 

spelvärlden inte känns proportionellt felaktig (2005, s. 64). Unity är en väldigt 

användarvänlig spelmotor där objekt enkelt kan importeras och testas. Under uppbyggnaden 

av spelvärlden exporterade jag löpande nya versioner av 3d-modeller till Unity. I Unity 

testade jag kontinuerligt att gå omkring i spelmiljön. När en ny iteration av en 3d-modell var 

färdig exporterade jag ut den och ersatte med den befintliga filen. Unity känner av sådana 

ändringar och uppdaterar 3d-modellen automatiskt. På så sätt byttes 3d-modellerna ut utan 

att deras placering förändrades. Redan i ett tidigt stadie upptäckte jag att vissa 3d-modeller 

behövde vara lite extra stora för att se korrekta ut. Trots att jag modellerade i en naturtrogen 

skala kändes vissa objekt för små. 

Ett annat argument för att kontinuerligt testa spelmiljön är risken för spelaren att fastna. 

Spelaren ska kunna gå omkring i spelmiljön på ett enkelt sätt. Finns det situationer där 

spelaren kan fastna blir spelaren ofta frustrerad (Fiel & Scattergood, 2005, s. 72). Detta 

upptäckte jag stämde i min spelmiljö efter att jag modellerat en trappa som var besvärlig att 

gå uppför. Spelkaraktären fastnade i trappstegen och kunde inte gå uppför trappstegen utan 

att hoppa. 

När objekt inte passar helt bra ihop kan skarvar uppstå. Man kan sänka ner ett objekt 

igenom det andra för att undvika detta men då kan ett annat problem uppstå. Ligger objekt 

på exakt samma ställe kan texturerna se ut att blinka då spelmotorn försöker avgöra vilken 

som ska visas. Felaktiga kollisioner, som att spelaren kan gå igenom väggar, är också viktigt 

undvika för att spelaren inte ska få negativa intryck. Kollisionsmodeller kan göras 

automatiskt av Unity men ibland kan det vara något som måste skapas manuellt. Det kan 

exempelvis vara en osynlig vägg för att förstärka den vägg spelaren kan se (Fiel & 

Scattergood, 2005, s. 76). För att lösa problemet med trappstegen skapade jag en separat 

kollisionsmodell med en enklare geometrisk form, en kilform, med en mindre lutning än 

trappstegen. 

Rörelser, stora som små, är även det en viktig faktor för att en spelmiljö ska kännas mer 

levande (Fiel & Scattergood, 2005, s. 123-124). För att få in rörelser i min spelmiljö valde jag 
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att animera vissa objekt. Jag skapade en snurrande fläkt i en fläkttrumma och en slags 

påhittad generator som roterar ovanpå ett batteri. Från batteriet gjorde jag sladdar som går 

till datorn i kortändan av rummet. 

Jag testade kontinuerligt att gå omkring i min spelmiljö för att försöka hitta ytterligare 

problemområden. Dessutom ville jag se hur 3d-modellerna såg ut i spelmotorn och även hur 

kollisioner fungerade i praktiken. I början gick det först att se igenom väggarna då spelarens 

kollisionsmodell var för liten för att hindra att spelarens kamera, spelarens synvinkel, åkte 

igenom väggarna. Även om Unity skapar kollisionsmodeller automatiskt fungerar det inte 

alltid perfekt. Problemet löstes genom att förstora spelarens kollisionsmodell. 

Fiel och Scattergood betonar även vikten av ljud för att skapa en trovärdig miljö. Likaså 

menar Mäyrä och Ermi att ljud är en viktig del av den sensoriska immersionen (2005, s. 7). 

Bakgrundsljud bidrar till att skapa en levande spelmiljö men får inte överanvändas. De ska 

vara svaga likt rasslande löv i en skog. Har man brist på ljudeffekter kan man använda musik 

för att inte göra det uppenbart (2005, s. 90-92). Eftersom jag inte hade tid eller kunskap till 

att skapa egna ljud använde jag mig av gratisljud från Freesound.org (2014) till fläkten och 

generatorn. För att få spelmiljön att se ut som att det faktiskt existerar något utanför den 

använde jag mig av en skybox. En skybox består av sex bildfiler som tillsammans ger en bild 

av en omslutande himmel och horisont (Goldstone, 2009, s. 54). 

Jag utvecklade spelmiljön löpande tills jag nådde en punkt som jag var nöjd med som grund, 

se figur 6.  

 

 

 

Figur 6 Spelmiljön otexturerad. 
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Sedan texturerade jag alla 3d-objekt i programmet Photoshop (2012) så att jag hade en 

komplett grund att arbeta utifrån, se figur 7 och 8. 

 

 

Figur 7 Spelmiljön texturerad. 
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Figur 8 Spelmiljön texturerad. 

Jag ville att spelmiljön skulle kännas använd och lite sliten. Därför skapades smuts, skav och 

variation i texturerna. Fläckar, repor och rost är exempel på detta. Bland annat fick glaset till 

buren en grön ton med lite mögel längst ned, hyllorna fick repor och dörrarna fick 

avskavningar. På golvet placerades en bit av innertaket för att ge intrycket av att biten rasat 

ner. Ur innertaket kan två kablar ses hänga ner för att ytterligare förstärka den slitna 

känslan. Jag valde att skapa neutrala texturer till bakgrundsobjekt som tak och väggar för att 

skapa en kontrast mot vissa objekt med färg och ljus. Efter det fyllde jag upp miljön med 

några små 3d-objekt för att inte rummet skulle se tomt ut utan mer levande. Miljön fylldes 

upp med lådor, kugghjul, hinkar, knappsatser, elmotorer, skräp och en stege, se figur 9. 
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Figur 9 Små fyllnadsobjekt i spelmiljön. 

Sedan ljussattes spelmiljön i Unity och texturerna finjusterades. En ljus ljussättning valdes 

för att miljön skulle kännas ännu mer levande och för att färgnyanser i texturerna skulle 

framhävas. Väggarna tonades ner för att öka kontrasten mellan väggarna och vissa objekt, se 

figur 10. 

 

Figur 10 Färger framhävs mot den gråa väggen och vita golvet. 

Olika effekter applicerades för att framhäva datorn i ena kortsidan. Skuggstrålar från 

fönstret samt en självlysande effekt från datorns skärm framhäver datorns form och drar 

blicken dit, se figur 11.  
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Figur 11 Effekter för att framhäva datorn. 

4.3 Karaktärer 

För att skapa spelkaraktären som respondenterna skulle studera funderade jag på olika 

grafiska stilar. Att skapa en fotorealistisk 3d-karaktär kändes lockande men som ett för stort 

projekt för denna studie. Istället bestämde jag mig för en mer tecknad grafisk stil. Överdrivet 

hår och sjukhusliknande klädsel bestämde jag mig tidigt för. Sjukhusklädseln ansåg jag 

skulle passa in med tanken att karaktärerna skulle studeras som en slags laboratoriestudie. 

Jag skulle ju studera respondenterna som i sin tur skulle studera karaktärerna i spelmiljön. 

På så sätt kan karaktärerna i spelmiljön också kallas för respondenter. Även om jag inte hade 

några förhoppningar att någon av respondenterna skulle tänka så långt som att känna igen 

sig själv i karaktärerna de studerar så ansåg jag att det skulle vara en intressant parallell. För 

klädseln använde jag en bild på en sjukhusdress till inspiration, se figur 12, både för veck och 

klädstil.  
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Figur 12 En sjukhusdress för inspiration (Dearjohnnies, 2014). 

 

Även färgerna och mönstret på sjukhusdressen var något jag inspirerades av när jag skapade 

en högdetaljerad version av karaktärens klädsel, se figur 13. 
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Figur 13 Högdetaljerad version, highpoly, av karaktärens tröja. 

Arbetsprocessen för att skapa karaktären var att börja med en högdetaljerad version, 

highpoly, för att sedan skapa en lågdetaljerad version, lowpoly, som använder detaljerna 

från highpoly-versionen. Highpoly-versionen av karaktären skulpterades i programmet 

ZBrush (2013), se figur 14. 

 

Figur 14 Highpoly-version av karaktären. 

Därefter användes en teknik som kallas polypainting i ZBrush. Polypainting lagrar 

färginformation i modellens polygoner vilket gör att färg kan appliceras direkt på modellen 
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(Scherer 2011, s. 71-83). Hela highpoly-versionen målades på detta sätt, se figur 15, och 

sedan exporterades färginformationen till en bildfil när lowpoly-versionen var färdig. 

.  

Figur 15 Highpoly-versionen målas i ZBrush. 

Lowpoly-versionen skapades i Topogun 2 (2013) genom att importera highpoly-versionen 

och göra som ett skal, se figur 16 och 17. 
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Figur 16 Påbörjad lowpoly-version. 

 

Figur 17 Färdig lowpoly-version utan textur. 

 

Sedan skapade jag ögonen i Maya, se figur 18. Den färdiga lowpoly-versionen med detaljer 

från highpoly-versionen och ögon kan ses på figur 19. 
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Figur 18 Öga till karaktären. 

 

Figur 19 Lowpoly-version med ögon. 

Efter det animerades lowpoly-versionen i Maya. Först användes ett tredjepartsverktyg som 

smidigt ledde till att karaktären var redo för animering. En grundmodell genererades i 

tredjepartsverktyget och informationen fördes över till lowpoly-versionen av min 3d-

karaktär. Genom att skapa två olika animationscykler, en ganska neutral och en med lite 

större rörelser som att lyfta på ena foten, var tanken att kunna växla mellan dem för att få 

mer variation. När animationerna skulle implementeras i Unity fungerade de inte då Unity 

inte kopplade animationerna korrekt. Istället för att animationerna kopplades till lowpoly-
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versionen kopplades animationerna till grundmodellen från tredjepartsverktyget. Till slut 

fick animationen göras om från grunden och enbart med Mayas inbyggda verktyg. Det tog 

längre tid att få karaktären redo för animation och tidsmässigt begränsades animationen till 

en cykel istället för två. Trots det fanns alltid en tanke om animationsprincipen ease in/ease 

out. Det är en princip om att rörelser tonar in och tonar ut istället för abrupta start och 

stopp. Ett objekt accelererar till sin hastighet, det går inte omedelbart från stillastående till 

full hastighet (Roy, 2013). 

När jag först implementerade karaktären och billboardsen i spelmiljön bestod karaktärerna 

på billboardsen av bilder ur få vinklar. Jag ville först och främst få det att fungera med hur 

spelmotorn bytte vilken kameravinkel som visades och hur själva billboarding-tekniken 

fungerade. Jag importerade en karaktär bestående av en 3d-modell och gjorde fyra som 

bestod av billboards. Perspektivet bilderna till billboardsen togs i överensstämde först inte 

med det perspektiv spelaren hade i spelmiljön och billboardsen roterade inte bara i y-axeln 

utan även i z- och x-axeln. Detta gjorde att karaktärerna som bestod av billboards såg ut att 

tippa, se figur 20. 

  

Figur 20 Felaktigt perspektiv. 

Bakom karaktären längst till vänster syns en sjukhussäng. Den hade syftet att fortsätta på 

laboratorietemat, något jag ville försöka påminna respondenterna om på ett diskret sätt. 

4.4 Pilottest 

I pilottestet intervjuade jag två respondenter med olika spelvana. De fick spela en testversion 

av spelmiljön där karaktärerna var fem stycken, en 3d-modell och en bild av samma karaktär 

på en billboard. Karaktären bestående av en 3d-modell placerades längst till vänster och de 

andra, bestående av billboards, placerades bredvid med lite olika avstånd till buren. Innan 

de fick börja förklarade jag att deras uppgift var att identifiera defekta kloner, att peka ut 

vilken eller vilka som var felaktiga. Som tidigare beskrivits valde jag att dela upp spelvana i 

tre olika kategorier, A: 5-7 dagar, B: 3-4 dagar, C: 1-2 dagar och D: 0 dagar. A var hög 

spelvana, B var medelhög spelvana, C var låg spelvana och D var ingen spelvana. I slutet av 

varje spelsession frågade jag efter deras svar. Efter det förklarade jag skillnaden och frågade 

efter eventuella förbättringar. 

En av respondenterna hade låg spelvana, C, och spelade tv- eller dataspel i genomsnitt 1 dag 

per vecka. Trots det kunde respondenten korrekt identifiera 4 av 5 karaktärer. Den 
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avslöjande orsaken var att ”de rörde på sig och hackade”, alltså hacken som uppstår när 

bilder byts på billboardsen. Hacken kändes onaturliga, något som inte upplevdes på 3d-

karaktären samt även den billboardskaraktär som befann sig på längst avstånd. Att den 

billboardkaraktär som var på längst avstånd inte genomskådades ansåg jag vara intressant 

eftersom avståndet ändå var nära jämfört med avståndet billboards vanligtvis ses på. Det 

kunde vara en faktor att räkna med till det slutgiltiga testet. Utöver det upplevdes surret från 

fläkten som irriterande och stressande. Istället hade respondenten föredragit att musik 

spelades upp också eller inget ljud alls, bara tystnad. 

Respondenten med hög spelvana spelade tv- eller dataspel i genomsnitt 7 dagar i veckan. 

Den första särskiljande egenskapen var att en av karaktärerna hade prickar på tröjan i 

texturen, ett misstag från min sida som jag inte hade upptäckt. Till den färdiga spelmiljön 

åtgärdade jag detta så att alla karaktärer hade samma textur. Det andra som särskilde 

karaktärerna var att alla utom en hackade när respondenten förflyttade sig i sidled. En tredje 

skillnad upptäcktes också, texturen skilde sig under karaktärernas hakor. På en var det 

området i texturen ljusare än på övriga karaktärer. I slutet kunde respondenten även se att 

en karaktär hade mindre taggiga konturer än de andra samt att texturen på de särskiljande 

karaktärerna upplevdes förlora kvalitet på ett visst långt avstånd. Även denna respondent 

ansåg att mindre hack skulle göra skillnaden mindre uppenbar. Glaset på buren som skiljer 

spelkaraktären mot karaktärerna som skall observeras tyckte denna respondent var 

irriterande eftersom det längst till höger hade en grönaktig ton. Efter pilotstudien ändrade 

jag glasets textur på flera sätt. Dels tog jag bort den gröna tonen och gav hela glaset samma 

ljusgråa färg och dels ökade jag genomskinligheten så att glaset var lättare att se igenom. 

Respondenten med hög spelvana hade även en intressant spekulation att om alla karaktärer 

hade likadana kläder skulle respondenter leta mer noggrant efter skillnader. Likaså att om 

karaktärerna har olika kläder skulle det kunna avleda uppmärksamheten. Hittas en skillnad 

kanske de inte skulle leta efter fler. Detta var en intressant spekulation och något som 

användes i slutprodukten. Istället för att alla karaktärer skulle röra sig exakt likadant var 

tanken att låta en 3d-karaktär samt en billboardskaraktär vara utan animation. Skulle 

respondenterna inte leta efter fler defekter om de upptäcker att inte alla karaktärer rör på 

sig? 

Från mitt perspektiv var det även väldigt intressant att varken respondenten med låg 

spelvana eller den med hög spelvana förstod att vissa av karaktärerna var bilder. Bägge blev 

väldigt förvånade när jag förklarade att vissa var bilder som byttes ut och inte 3d-modeller. 

Jag frågade hur skillnaden kunde göras mindre tydlig. När jag hade förklarat skillnaden 

mellan karaktärerna och hur det fungerade med bytet av bilder ville bägge testa spelmiljön 

igen. Detta ledde till en diskussion under tiden som respondenterna gick omkring och 

studerade karaktärerna igen. Respondenterna fick en förståelse varför hacken uppstod och 

kunde ge mig feedback utifrån detta. Bägge respondenter svarade att fler bilder och 

därigenom mindre hack förmodligen skulle få karaktärerna att likna varandra ännu mer. 

Denna metod fungerade så väl att jag bestämde mig för att göra likadant under det slutgiltiga 

testet. 

Utifrån denna feedback utförde jag ändringar. Dubbelt så många kameravinklar, 20 jämfört 

med 10, spelades in, nu även med en diskret animation för att ge ett mer naturligt intryck. 

Karaktärernas textur ljusbakade jag även i Maya. ”Ljusbakning” är en teknik som med fördel 

kan användas i spel. Om en scen ska användas i en realtidsapplikation kan ljuset lagras i 
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ljusbakade texturer (Iones m.fl. 2003, s. 61). Detta använde jag för att få samma ljussättning 

på 3d-karaktärerna och billboardskaraktärerna. Annars kunde ljussättningen i Unity i stor 

grad påverka hur texturerna på 3d-karaktärerna såg ut. En annan ändring var 

bakgrundsmusiken som hämtades från Freesound.org (2014) för att inte fläktsurret skulle 

bli lika dominant. Även om det fanns en risk för att respondenterna inte skulle tycka om 

musiken och istället utgöra ett irritationsmoment valde jag ändå att ha musik i bakgrunden. 

Jag ansåg att total tystnad var väldigt trist och intetsägande, och att risken för att musiken 

inte skulle bli positivt uppfattad var värd att ta. 

Ytterligare ändringar från ursprungsplanen var tvungna att göras. Karaktärerna var tänkta 

att placeras ut slumpmässigt från några bestämda positioner. Det fungerade inte på ett 

korrekt sätt utan samma position kunde bli vald flera gånger. Av tidsmässiga skäl lades inte 

ytterligare tid ner på att försöka lösa detta problem utan karaktärerna placerades ut 

manuellt. Längst fram till vänster placerades en av 3d-karaktärerna följt av två 

billboardskaraktärer på den främsta raden. 3d-karaktären placerades längst till vänster för 

att vara den första som syns och fungera som en omedveten referens för respondenterna. På 

raden bakom placerades en billboardskaraktär på den vänstra sidan och bredvid placerades 

den andra 3d-karaktären. Den tredje och sista raden bestod av en ensam billboardkaraktär. 

3d-karaktärerna placerades på olika rader och diagonalt ifrån varandra för att inte stå för 

nära varandra. Anledningen till detta var att jag ville blanda karaktärerna och inte placera 

alla av ena typen på ena sidan och den andra typen på andra sidan. Det tror jag hade 

försvårat respondenternas uppgift att försöka hitta skillnader eftersom de då inte hade 

kunna sett 3d-karaktärer stå emellan billboardkaraktärerna och jag ville ju dra 

billboardskaraktärerna till sin spets. Raderna utformades som en triangel för att 

karaktärerna inte skulle dölja varandra och för att stå på lite olika platser som om de hade 

varit en del av ett spel. Billboardskaraktären som ställdes ensam längst bak placerades där 

för att undersöka eventuell påverkan av avstånd. Kanske den karaktärens hack när 

billboarden bytte bilder skulle vara svårare att upptäcka? 

På vänster sida om varje karaktär placerades ett ställ med en siffra på för att respondenterna 

skulle kunna hänvisa till de olika karaktärerna på ett smidigt sätt. Eftersom placeringen inte 

skedde slumpmässigt kunde svarsmenyn på datorn i spelmiljön kontrollera rätt svar på ett 

lättare sätt. Även om en svarsmeny inte var direkt nödvändig, eftersom placeringen inte 

längre skedde slumpmässigt, var mycket av den redan gjord. Därför ansåg jag att det inte 

skulle krävas mycket mer tid för att få den klar. Eftersom datorn framhävs så tydligt ansåg 

jag att det skulle vara märkligt om det inte gick att interagera med den. Det som återstod var 

att skapa bilder och jämföra svaren med de rätta svaren. Nummer ett och nummer tre var 

3d-karaktärerna och därför de rätta svaren. Om det är 3d-karaktärerna eller 

billboardskaraktärerna som är de rätta svaren anser jag inte spelar någon roll. Skulle någon 

svara alla fel är det ju egentligen samma sak som att svara alla rätt i detta fall. Inspiration till 

svarsmenyns utseende hämtades från operativsystemet Windows 8. Windows 8 valdes då 

det i skrivande stund är Microsofts nyaste operativsystem. Jag ville att spelmiljön skulle vara 

ungefärlig nutid och operativsystemet i spelmiljön kunde förstärka den känslan. 

Operativsystemet indikerar på ett ungefär vilket år den utspelar sig. Inspirationsbilden kan 

ses i figur 21. Den färdiga svarsmenyn i spelmiljön kan ses i figur 22. 
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Figur 21 The New Windows 8 Start Screen (Microsoft, 2014). 

 

Figur 22 Den slutgiltiga svarsmenyn. 

En sista ändring var en text på väggen i buren. För att fortsätta på temat med mystik och 

laboratorium skrev jag ”Batch#731” i texturen till väggen. Detta menar jag skulle påvisa att 

det var långt från det första experimentet som gjorts i miljön. Karaktärerna placerades på 

olika avstånd för att undersöka avståndets eventuella betydelse. En 3d-karaktär placerades i 

raden längst fram och en i den mellersta raden. Två billboardskaraktärer placerades längst 

fram, en i mitten och en längst bak. På så sätt skulle respondenterna även kunna jämföra de 

olika karaktärerna framför och bakom varandra. En 3d-karaktärs siluett mot en 
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billboardkaraktär som står bakom och vice versa ser eventuellt inte likadant ut. Den 

slutgiltiga buren med karaktärer i kan ses i figur 23 nedan. 

 

Figur 23 Ljusbakade karaktärer och placeringen av karaktärer. 
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5 Utvärdering 

I min studie intervjuade jag 20 respondenter med varierande spelvana och av bägge kön. Jag 

fokuserade studien på dataspelsstudenter för att få svar från respondenter med kunskaper 

om vad som sker under ytan i spel samt på respondenter med lägre spelvana för att även få 

uppfattningar från människor som inte har en stark inblick i spel. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen bestod av en individuell spelsession med en parallellt pågående diskussion. 

Först informerade jag respondenterna om vad de skulle göra, att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta närsomhelst utan anledning. Sedan frågade jag efter deras 

ålder och hur många dagar i veckan som de i genomsnitt spelade tv- eller dataspel. Jag 

räknade alltså inte med mobilspel och liknande då jag ville att vanan skulle jämföras med 

min spelmiljö. För att starta diskussionen förklarade jag att de skulle få se sex stycken 

karaktärer och försöka identifiera skillnader. Det är möjligt att denna metod med att 

respondenterna pratade under tiden kan ha stört deras koncentration och immersion något 

men jag valde ändå att genomföra intervjuerna på detta sätt för att inte respondenterna 

skulle glömma bort något. Respondenterna berättade om de såg skillnader samtidigt som de 

gick runt i spelmiljön. Detta gav mig deras spontana intryck och funderingar vilket gjorde att 

jag fick reda på deras tankebanor. Under spelsessionens gång ställde jag frågor emellanåt för 

att ta reda på mer om deras uppfattning. Beroende på deras svar anpassade jag följdfrågor 

för att passa varje respondent för att försöka ta reda på exakt vad deras svar berodde på. 

Slutligen förklarade jag skillnaden, att vissa var 3d-karaktärer och resten egentligen bara 

bestod av bilder, för att få eventuella tillägg till deras tidigare svar för att kunna ta fram 

punkter för framtida forskning eller utveckling. Respondenterna var mellan 20 och 30 år 

gamla, könsfördelningen kan ses i tabell 1. Fördelningen av respondenternas spelvana kan 

ses i tabell 2. 
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Tabell 1 Respondenternas ålderstillhörighet. 

 

Tabell 2 Respondenternas spelvana. 

 

 

5.2 Analys 

Svaren från undersökningen blev varierande och i vissa fall väldigt överraskande. Att se 

skillnad på karaktärerna hade mer att göra med personlig ansträngning och noggrannhet än 

spelvana. Stor spelvana gav dock mer insikt och bakgrund till att upptäcka skillnader. 

Respondenter med låg spelvana hade en tendens att mer fokusera på utsmyckningar som 
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kläder och hår medan respondenter med hög spelvana tenderade att koncentrera sig mer på 

tekniska skillnader. Att billboardskaraktärerna hackade en aning mellan olika bildvinklar 

upptäckte endast ett fåtal, ingen av dem utan spelvana. Ofta rådde det tveksamheter och 

osäkra frågor bland respondenterna. En sa exempelvis ”Nä det känns som jag bara sitter och 

gissar nu”. Skägget på karaktärerna var också något som flera först trodde skilde sig. Ur vissa 

vinklar smälter färgen i skägget ihop med färgen som skuggan under hakan har, ”jag tyckte 

att deras skägg var olika långa. Sen kom jag fram till att så var det ju inte”. Endast fyra 

respondenter kunde särskilja 3d-karaktärerna från övriga. En av de fyra hade hög spelvana 

och såg skillnaden på att alla andra hackade, det vill säga billboardskaraktärerna som bytte 

mellan bilder. Den andra respondenten spelade två dagar i veckan, låg spelvana, men såg 

ändå skillnaden på att billboardskaraktärerna hackade. Den tredje som identifierade de två 

3d-karaktärerna hade också hög spelvana men såg skillnaden mer av en slump. 

Respondenten tyckte sig se att den ena 3d-karaktären hade tjockare byxor än övriga och att 

den andra 3d-karaktären hade spetsigare skor än övriga karaktärer. Dessutom tyckte 

respondenten att den andra 3d-karaktären såg argare ut än de andra karaktärerna, ”Ja så 

han vet jag inte jag bara tyckte han kändes, han kändes argare, det kändes som han såg 

argare ut”. 

Det mest överraskande svaret kom från en 27-årig respondent som inte hade någon 

spelvana, spelade aldrig varken tv- eller dataspel. Respondenten var en av ytterst få som utan 

tvekan kunde skilja på 3d-karaktärerna och billboardskaraktärerna. Den avslöjande faktorn 

var att respondenten från sidan tyckte det såg ut som att karaktärerna ett och fem kollade åt 

ett något annat håll än övriga, ”Ja jag tänkte att de hade, de tittade åt ett annat håll med 

blicken”. Trots att respondenten inte hade någon erfarenhet av tv- eller dataspel kunde 

skillnaden ändå snabbt uppfattas. Av övriga respondenter med väldigt låg spelvana kunde 

endast ett fåtal se några som helst skillnader och ingen med 100 % säkerhet. Tre av de fyra 

som med säkerhet kunde särskilja karaktärerna var över 24 år och en av dem var 21 år. Även 

om högre ålder och därigenom mer livserfarenhet kan ha varit en bidragande orsak till att tre 

av de fyra särskilde alla karaktärer korrekt, anser jag att det var ett för begränsat resultat för 

att kunna påstå att ålder var en avgörande faktor. Inte heller kön var någon avgörande orsak, 

bägge könen såg skillnader. Däremot skilde spelvanan mellan könen där kvinnor utgjorde 

större delen av låg och ingen spelvana medan män utgjorde större delen av medelhög och 

hög spelvana. Resultaten visade inte någon utmärkande skillnad mellan könen. 

En respondent med låg spelvana såg en linje som uppstått i texturen på insidan av byxorna. 

Detta för att respondenten fokuserade mycket på kläderna och lyckades se skillnaden ur en 

viss vinkel. Detta var något som ingen annan lade märke till, inte ens någon av de med hög 

spelvana. Flera stycken antydde att det såg ut som vissa karaktärer var kortare än andra, och 

inte beroende på hur långt bort de stod. En annan respondent lade märke till att axelhöjden 

såg ut att variera något. Dessa faktorer var något jag själv inte sett och visar hur väldigt olika 

respondenters uppfattningar kan vara. Det visade sig alltså att respondenterna fokuserade 

på skillnader på olika sätt vilket gav olika svar även om de med hög spelvana överlag bidrog 

med mer konkreta svar. En respondent svarade att i spel ser man aldrig billboardskaraktärer 

så nära som i min undersökning och på längre avstånd skulle inte heller hacken synas. På 

avstånd skulle det verkligen se ut som 3d-karaktärer. Ett annat intressant svar från en 

respondent med hög spelvana ledde till en diskussion kring implementering i spel. Han 

spekulerade om att hacken som kan ses skulle gå att förbättra skulle det ge en mycket bättre 

inlevelse i spel. Att skapa en bild för varje grad av rotation, totalt 360 bilder, skulle knappast 

vara särskilt prestandaeffektivt. Tillsammans kom vi fram till att det mest optimerade sättet 
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förmodligen skulle vara att blanda två bilder när vinkeln ska bytas istället för att tvärt byta 

från den ena till den andra. Skulle det gå att skapa en in- och uttoning i bildbytena skulle det 

hjälpa mycket. 

Det som skilde mest mellan respondenter som såg skillnader och inte var deras engagemang. 

De som jag upplevde ansträngde sig mest satt framåtlutade med nästippen nära skärmen och 

de som inte ansträngde sig särskilt satt avslappnat och tillbakalutat. Med uppmuntringar och 

omformulerade frågor försökte jag öka oengagerade respondenters intresse. Ibland gav det 

resultat och ibland gjorde det ingen skillnad. Dock var det bara ytterst få personer som inte 

ansträngde sig lika mycket som övriga. Som min hypotes löd, att respondenterna inte skulle 

kunna se skillnad om de inte ansträngde sig, kunde inte heller de som inte fokuserade se 

någon skillnad alls. Även om de flesta respondenter med hög och medelhög spelvana visade 

stort intresse och verkligen ansträngde sig för att hitta skillnader var det flera med låg eller 

ingen spelvana som också ansträngde sig lika mycket, dock vissa av dem inte det. 

När respondenter som hade ett stort intresse för spel, hög spelvana, spelade min spelmiljö så 

speglade intresset av sig. De spekulerade mycket vilket var en fördel för att få intressanta 

svar. En respondent svarade exempelvis att perspektivet kändes något felaktigt och att det 

uppfattades som störande. Intressant nog kändes samtliga karaktärer fel, alltså även 3d-

karaktärerna. Trots detta kunde varken denna, eller någon annan respondent genomskåda 

illusionen även om ett fåtal såg att billboardskaraktärerna hackade mellan olika bildvinklar. 

På frågan om hur spelupplevelsen skulle påverkas om billboardskaraktärer bestod, som i 

min spelmiljö, av bilder ur flera vinklar istället för bara rakt framifrån fick jag inga negativa 

gensvar. Att det skulle förhöja känslan i spelet var ett vanligt svar och något jag skulle vilja 

se, exempelvis i ett bilspel som Forza Motorsport 5 (2013).  

5.3 Slutsatser 

Spelmiljön hade karaktärer på ett väldigt kort avstånd, mycket närmare än vad 

billboardskaraktärer vanligtvis befinner sig på. Bland dem var även två 3d-karaktärer 

placerade som gick att jämföra med. Trots det kunde ingen av respondenterna genomskåda 

illusionen, ingen förstod att vissa karaktärer bara bestod av bilder. Genom att ha karaktärer 

på ett längre avstånd blir illusionen svårare att upptäcka. Skulle denna teknik implementeras 

i spel skulle dessutom spelarna inte ha en identisk 3d-karaktär bredvid att jämföra med 

vilket jag anser, efter resultatet från min undersökning, skulle göra illusionen nästintill 

omöjlig att genomskåda utan vetskap om den. 

Överraskande nog visade sig spelvana inte ha en helt avgörande betydelse. De flesta, oavsett 

hög, medelhög, låg eller ingen spelvana kunde se någon skillnad. Någon enstaka med hög 

spelvana samt en med låg spelvana särskilde karaktärerna helt och en med ingen spelvana 

gjorde samma bedrift. Skillnaden var deras sätt att se på spelmiljön. Där respondenter med 

hög spelvana koncentrerade sig mycket på grafik och även tänkte sig tekniken bakom, 

fokuserade respondenten utan spelvana på spelmiljön på ett sätt som respondenten 

förmodligen skulle göra i verkligheten. Respondenten jämförde kläder och karaktärernas 

höjd som om det hade varit riktiga personer och tyckte sig se skillnaden på att två av 

karaktärerna såg ut att rikta blicken åt ett något annat håll än övriga. Skillnader som 

karaktärshöjd och axelhöjd eller en linje på byxorna visar på småsaker som vissa ser och 

vissa inte. Dessa brister var misstag från min sida som jag inte var medveten om. Att ha det 

antal respondenter jag hade var nyckeln för att få reda på allt detta. Hacken som uppstod när 
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billboardsen bytte bilder var dock den utmärkande orsaken som fick flest att uppfatta 

skillnaden mellan karaktärerna, även om inte alla som såg hacken upptäckte alla 

billboardskaraktärer. Övertygelsen att alla var 3d-karaktärer bröts aldrig och skulle dessa 

hack kunna elimineras på ett prestandaeffektivt sätt skulle skillnaden ha varit näst intill 

omöjlig att upptäcka. Behöver inte ljussättningen ändras är jag övertygad om att 

billboardskaraktärer skulle kunna ersätta bakgrundskaraktärer som består av 3d-modeller. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Studien genomfördes med frågeställningen ”Hur uppfattar betraktaren karaktärer som 

representeras av billboards ur flera vinklar istället för en 3d-modell?”. En spelmiljö byggdes 

upp i form av ett påhittat laboratorium. I laboratoriets ena kortsida fanns ett stort fönster 

med en dator framför. Vid den andra kortsidan fanns en stor dörr vilken respondenterna fick 

börja framför. Runt om i miljön fanns objekt för att förstärka känslan av ett lite mystiskt 

laboratorium. Hyllor med prylar på, ett innertak som det rasat en bit ur och en slags 

generator är exempel på sådana objekt. Längs den ena långsidan fanns en trappa, en dörr 

och en fläkttrumma med en snurrande fläkt i. I den andra långsidan fanns en glasbur med 

sex stycken karaktärer inuti. Karaktärerna var av två olika typer. Ena typen var 3d-

karaktärer och den andra typen var billboards. Billboardsen visade bilder av 3d-karaktärerna 

tagna ur olika vinklar. Beroende på respondenternas position i spelmiljön ändrades vilken 

bild som visades för att skapa en illusion av att även billboardskaraktärerna var 3d-

karaktärer. Respondenter i olika åldrar och med olika spelvana intervjuades för att utvärdera 

hur deras uppfattning påverkades när karaktärer bestod av billboards samt hur detta kunde 

påverka spelupplevelsen. Respondenternas uppfattning var väldigt individuell och skilde sig 

från respondent till respondent. Ett fåtal lyckades skilja på 3d-karaktärerna och 

billboardskaraktärerna fast på olika sätt. Spelvana och ålder var hjälpande men inte absolut 

nödvändigt för att kunna se skillnaden. Den vanligaste orsaken till att skillnader upptäcktes 

var hacken som uppstod när billboardskaraktärerna bytte mellan två bildvinklar. Ingen av 

respondenterna kunde dock genomskåda illusionen, att två av karaktärerna bestod av 

billboards. Frågan hur spelupplevelsen skulle påverkas om billboards använde flera bilder ur 

olika vinklar istället för bara en besvarades positivt, immersionen skulle förmodligen öka och 

ingen som inte visste om det skulle kunna se att bakgrundskaraktärerna var billboards och 

inte 3d-karaktärer. Används det på rätt sätt skulle billboardskaraktärer kunna ersätta 

bakgrundskaraktärer som består av 3d-modeller. 

6.2 Diskussion 

Resultatet av undersökningen påvisade att det är väldigt individuellt hur en person uppfattar 

något. Att illusionen inte genomskådades av någon var både intressant och överraskande. En 

respondent med medelhög spelvana uttryckte sin förvåning när jag avslöjade de rätta svaren: 

”Va?! Jag känner mig ju lurad”. Inför studien hade jag en föraning om att respondenter med 

hög spelvana skulle genomskåda illusionen, men så var inte fallet. Även om respondenter 

med låg eller ingen spelvana överlag inte såg någon skillnad mellan karaktärerna var det en 

utan spelvana som särskilde alla karaktärerna korrekt och en annan med låg spelvana som 

såg en skillnad ingen annan upptäckte, en linje i texturen på en av 3d-karaktärerna. De flesta 

respondenter, oavsett spelvana, lyckades inte särskilja karaktärerna. Trots att en 

undersökning riktar sig mot ett specifikt mål, att utveckla billboarding-tekniken i mitt fall, 

kan det vara bra att inkludera respondenter som inte har förkunskaper inom det området. 

Jag anser att det är omöjligt att förutse hur och varför människor kommer att uppfatta eller 

tolka något. En undersökning kan ofta göras mer valid genom att ha med ett stort antal 

respondenter men det kan vara minst lika givande att inkludera respondenter som inte har 

erfarenhet av det berörda ämnet. Hade jag haft ett mer begränsat respondentomfång hade 

dessa skillnader kanske aldrig upptäckts och utfallet hade kunna blivit annorlunda som följd. 
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Att ha den mängd respondenter jag hade anser jag därför var väldigt viktigt för min studie 

samt att det är svårt att säkert kunna generalisera slutsatser. Ju mer respondenter och ju 

större omfång, desto större trovärdighet får slutsatserna. Kanske ytterligare skillnader eller 

brister hade upptäckts om antalet respondenter hade varit ännu större? 

Karaktärerna valde jag att göra manliga för att undvika att fokus lades på en eventuellt 

felproportionerlig kvinnlig karaktär. Jag ansåg att det var en onödig risk att ta och att jag 

hade större chans att undvika den risken om karaktären var manlig. Ofta kan kvinnliga 

karaktärer i spel ses som sexistiska stereotyper, något som tyvärr ofta är befogat. Med 

manliga karaktärer är den diskussionen betydligt mindre. Trots att mina karaktärer gjordes 

med överdrivna proportioner var det bara en respondent som noterade det, men inte på ett 

negativt sätt. Respondenten antydde bara att karaktärerna hade överdrivna proportioner. 

Hade det varit en kvinnlig karaktär som hade haft överdrivna proportioner tror jag att det 

skulle ha kunnat uppstå diskussioner kring det. Eftersom studien skulle utvärdera 

uppfattningar mellan 3d-karaktärer och billboardskaraktärer ville jag inte förflytta 

respondenternas fokus till en diskussion om kvinnliga stereotyper i spel. Jag anser att 

åldersmässiga skillnader och både kvinnliga och manliga respondenter är bra att ha med i en 

kvalitativ undersökning för att försöka undvika felaktiga resultat. I min undersökning visade 

det sig att de flesta av respondenterna hade ett eget tillvägagångssätt. På så sätt såg olika 

respondenter olika saker vilket fick mig att inse flera misstag i spelmiljön. Dessa var att vissa 

karaktärer såg ut att ha något lägre axlar än andra, vissa karaktärer såg ut att vara högre än 

andra, en linje i texturen och att 3d-karaktärerna var placerade lite för långt ner vilket fick 

deras skor att se lite annorlunda ut. 

Ingen av respondenterna reflekterade till parallellen mellan testet i spelmiljön och testet jag 

utförde på dem. Att tänka på något sådant, i synnerhet när man fokuserar på en uppgift, 

förstår jag är väldigt svårt och något som inte många skulle tänka på. Jag tror inte heller att 

jag själv skulle dra den parallellen om jag satt i respondenternas situation. 

Decaudin och Neyrets metod med billboards kan kasta skuggor vilket min metod inte kan. 

Billboardsen ser inte riktigt likadana ut på korta avstånd som 3d-objekten de ska motsvara 

(Decaudin & Neyret, 2009, s. 2084). Genom att spara ljussättningen till texturen, 

ljusbakning, kan min metod ge ett väldigt likadant resultat på nära avstånd. Nackdelen med 

det är att ljussättningen som är sparad i texturen inte kan ändras. Skulle den sparade 

ljussättningen exempelvis vara ett starkt ljus framifrån skulle det se motsägelsefullt ut i 

spelmiljön om det inte finns en motsvarande ljuskälla. Likaså om billboardskaraktärerna ska 

kunna vända på sig ser det overkligt ut om ljussättningen inte beter sig korrekt vilket jag 

anser skulle kunna störa immersionen. En annan fördel med min metod är att den inte är 

komplicerad att implementera. Det behövs inte mycket programmeringskunskaper för att 

åstadkomma samma resultat som med mina billboardskaraktärer. 

Decaudin och Neyrets metod är prestandakrävande i vissa situationer och något de försökte 

optimera (2009, s. 2086-2087). Om det inte krävs hög upplösning på bilderna till 

billboardsen i min metod skulle det vara möjligt att optimera prestanda genom att 

kombinera flera bilder. Istället för att ha en bild för varje vinkel skulle en större textur, en 

texturatlas, kunna innehålla alla bildvinklar. Istället för exempelvis åtta stycken bilder med 

upplösningen 512x512 pixlar skulle alla åtta kunna samlas på en 2048x2048 textur. 

Upplösningen bör inte vara allt för hög för då ökar kraven på hårdvaran, i detta fall skulle 
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varje bildvinkel få upplösningen 512x512 pixlar men prestandan skulle förbättras väldigt 

mycket. Det skulle vara väldigt intressant att få se detta implementerat i ett spel. 

Under undersökningen provade jag innan en intervju att ändra upplösningen till en väldigt 

låg för att testa hur det såg ut. Då syntes det en större skillnad mellan 3d-karaktärerna och 

billboardskaraktärerna men inte på ett sätt som jag hade förväntat mig. 3d-karaktärerna fick 

väldigt hackiga konturer och enligt mig såg faktiskt billboardskaraktärerna bättre ut. 

Skillnaden kan jämföras i figur 24. 

 

Figur 24 Karaktärerna med låg skärmupplösning. 3d-karaktärer är nummer ett 
och fem. 

Billboardskaraktärerna hanterade den låga upplösningen på ett bättre sätt än 3d-

karaktärerna vilket påvisar ännu en styrka ur prestandasynpunkt. Kanske var det en 

tillfällighet men det tyder på att billboards med fördel kan användas till svagare hårdvara. 

För att även en dator med gammal hårdvara ska kunna klara av att köra ett spel skulle 3d-

modeller kunna bytas ut mot billboards. Det skulle dock innebära mer jobb för 

spelutvecklarna och därför inte vara särskilt attraktivt. Jag anser dock att det skulle vara 

intressant med den möjligheten. 

6.3 Framtida arbete 

För att undersöka hur denna teknik med billboardskaraktärer kan utvecklas ytterligare är 

det tre sätt jag anser är särskilt intressanta. Det ena är att använda billboardskaraktärer med 

denna teknik på det avstånd de vanligtvis befinner sig på, det andra är att ersätta 

huvudkaraktären med billboards och det tredje är att använda video textures istället för 

stillbilder.  

Genom att placera billboardskaraktärer i en större spelmiljö, exempelvis ett bilspel, skulle en 

undersökning kunna göras om hur det faktiskt påverkar spelupplevelsen. Även vegetation, 

exempelvis träd, som består av billboards som byter bildvinkel skulle kunna undersökas. 

Placeras billboardsen på längre avstånd än i min studie skulle inte upplösningen på bilderna 

behöva vara lika hög vilket skulle ställa mindre krav på hårdvaran. Precis som en av 

respondenterna påpekade tror inte heller jag att hacken som uppstod i bytet mellan olika 

bildvinklar skulle synas lika tydligt om avståndet var längre. I en större spelmiljö skulle både 
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publik och vegetation i omgivningen kunna bestå av billboards som byter bildvinkel för att 

undersöka dem i en större skala. 

Det skulle även vara intressant att se om en huvudkaraktär skulle kunna representeras av 

billboards och inte en 3d-karaktär. Som tidigare beskrivits så kan inte billboards påverkas av 

ljussättningen som en 3d-modell eftersom billboards bara är bilder. Detta skulle då begränsa 

huvudkaraktären eller spelet då en slags realtidsljussättning förmodligen skulle vara svårt att 

åstadkomma. Däremot, om spelet har en ljuskälla som aldrig ändras och karaktären aldrig 

ändrar riktning skulle det vara möjligt. Exempelvis skulle det kunna vara ett spel där 

huvudkaraktären flyr från någonting och alltid rör sig till höger. Huvudkaraktären måste 

inte heller vara en karaktär. Det skulle lika gärna kunna vara en bil. Vad billboards med flera 

bildvinklar skulle kunna bidra med är att huvudkaraktären skulle kunna ses ur flera vinklar, 

till och med helt runt om. För att inte behöva ofantligt många bilder, vilket skulle ställa krav 

på hårdvaran, skulle en annan lösning behövas. En diskussion med en av respondenterna 

ledde till en intressant lösning. Att använda färre bilder men skapa en slags övergång mellan 

dem skulle ställa mycket mindre krav på hårdvaran och även göra bildbytena mindre tydliga. 

Jag anser att det skulle vara intressant att undersöka hur spelupplevelsen påverkas om 

huvudkaraktären själv var en illusion. 

I de flesta fall skulle det dock förmodligen behövas en animerad huvudkaraktär och inte en 

statisk. Därför skulle det vara intressant att se hur videotexturer påverkar spelupplevelsen. 

Videotexturer skulle förslagsvis kunna appliceras på billboards, polygonplan som vinklas 

mot spelaren, för att skapa en illusion av en 3d-karaktär som rör på sig. 3d-karaktären skulle 

kunna spelas in ur flera vinklar. De inspelade filmklippen skulle sedan kunna spelas upp på 

billboards med videotexturer i en spelmotor. Som i min studie skulle spelarens position 

kunna avgöra vilken videotextur som skulle visas för att skapa en illusion av att karaktären 

var tredimensionell. Filmklippen skulle kunna bestå av en karaktär som utför en 

animationscykel, exempelvis en gångcykel. När den spelas upp kan den spelas upp 

kontinuerligt utan avbrott för att få en löpande videotextur utan avbrott. Dock skulle det 

eventuellt ställa högre krav på hårdvaran då videotexturerna bör kunna spelas upp i realtid 

för att se övertygande ut. 

Flagg och Rehg skapade folkmassor genom att spela upp videotexturer på billboards (2013). 

Det skulle vara intressant att implementera denna metod i ett spel istället för film, att 

undersöka vad det skulle kunna göra för immersionen och spelupplevelsen. Flagg och Rehg 

påvisade även att en inspelning kan återanvändas flera gånger (2013, s. 1936). På så sätt 

skulle en folkmassa kunna byggas upp i ett spel. Istället för att spela in många olika 

karaktärer skulle inspelningen av en karaktär kunna återanvändas flera gånger. Endast ett 

fåtal inspelningar används men återanvänds och placeras på ett blandat sätt för att skapa en 

större mängd men utan att behöva spela in varje individ separat. Eftersom det endast skulle 

vara filmklipp som spelas upp skulle det ha, precis som bilder, en mindre betydelse hur 

detaljerat det inspelade objektet var. Bestod det av 100 polygoner, 10 miljoner polygoner 

eller en riktig människa krävdes det fortfarande samma resurser. 

Jag anser att en möjlighet till framtida arbete är att befolka en stad med billboards som 

använder videotexturer i en spelmiljö. Kanske skulle billboards med videotextur kunna 

användas effektivt i spel och gynna framtida spelutveckling? Skulle billboards rentav kunna 

ersätta huvudkaraktären i spel? Övergångar i bildbytena och videotexturer är två möjliga 
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vägar för att utveckla billboarding-tekniken ytterligare. Möjligheterna finns där, jag tror inte 

vi har sett det sista av billboards. 
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