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Sammanfattning 
 

Denna undersökning har studerat kameraperspektiv i spel, med fokus på survial 

horror-genren. Studien har undersökt hur förväntningar om ett tänkt spel förändras 

beroende på om spelet ses ur ett förstapersonsperspektiv eller ett 

tredjepersonsperspektiv. Studien har riktats till stor del mot förväntningar kring ett 

spels fokus på action eller mer ickevåldslösningar. 

För att undersöka detta har totalt sex bilder skapats med skiftande miljö och 

kameraperspektiv. Dessa bilder har sedan presenterats för totalt åtta respondenter 

som intervjuats. Undersökningen har fokuserat på respondenter med tidigare spelvana 

men inkluderade även två respondenter utan spelvana. Detta för att studera hur 

saknaden av spelvana påverkade deras tankar kring kameraperspektiv i spel.  

Av de slutsatser som gick att dra av undersökningen var det tydligt att båda 

perspektiven har olika för och nackdelar. Många tyckte att förstapersonsperspektivet 

var bättre för inlevelsen. Medans andra ansåg att förmågan att se hela sin karaktär ur 

tredjepersonsperspektiv bidrog mer till spelet. 

Nyckelord: Kameraperspektiv, inlevelse, survival horror 
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1 Introduktion 

Inom spelmediet finns det ett flertal olika genrer. Många av dessa defineras utifrån vilket 

kameraperspektiv de spelas från, exempelvis first-person shooters, third-person shooters 

och hack'n'slash är alla genrer som har ett fast och gemensamt kameraperspektiv som 

genomsyrar genren. Dock skiljer sig survival horror-genren från detta då spelen inom genren 

är splittrade mellan olika perspektiv. De vanligaste är förstapersons och 

tredjepersonsperspektiven. Denna undersökning kommer att studera vad dessa 

kameraperspektiv har för effekter och hur det påverkar en eventuell spelares förväntningar 

och intryck av spelet.  

Förstapersonsperspektivet, där spelaren ser spelet med spelarkaraktärens ögon, visar ofta 

händer eller andra kroppsdelar som är animerade för att förstärka illusionen av att man ser 

ur en persons ögon. I tredjepersonsperspektivet visas istället oftast hela karaktären då 

spelaren ser karaktären och styr denne sett från en kamera som svävar en bit bakom  

karaktären. 

Åsikterna inom ämnet går ofta isär då vissa hävdar att antingen det ena eller det andra 

bidrar bäst till spelets inlevelse. Exempelvis Jim Thompson, Barnaby Berbank-Green och 

Nic Cusworth (2007, s.52) vilka skriver att förstapersonsperspektivet är mer passande på 

spel där spelaren ska leva sig in i spelet och spelarkaraktären. Ett exempel som talar emot 

detta är det Laurie N. Taylor (2002, s.28) som skriver att förstapersonsspel är begränsade 

när det handlar om att ge spelaren en fysisk kropp i spelvärlden, då erbjuder 

tredjepersonsperspektivet mer möjlighet att ge spelaren en karaktär som denna kan koppla 

till. 

För att undersöka hur perspektivet kan påverka våra förväntningar på ett spel, har jag skapat 

två serier med för-renderade bilder föreställandes scener ur ett tänkt spel. Den ena serien 

visar scenerna ur ett förstapersonsperspektiv medan den andra serien visar scenerna ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Bilderna är gjorda i 3d-grafik och ska föreställa screenshots ur ett 

tänkt spel. Serierna består av tre bilder vardera och utspela sig i olika miljöer som på olika 

sätt känns typiska för survival horror-spel.  

För att göra själva undersökningen har jag gjort kvalitativa intervjuer för att få reda på hur 

respondenterna tänker om varje bildserie och hur de resonerar kring skillnaderna mellan de 

två perspektiven. 

Målet med denna undersökning är att vara ett stöd för beslutstagande gällande perspektiv i 

speldesign och annan grafisk design. Att göra bra designval gällande kameraperspektiv är 

viktigt då ett dåligt designval kan få stora negativa effekter på spelet och negativt påverka 

försäljningen (Lecky-Thompson, Guy W, 2008, s.33-34).  
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2 Bakgrund 

2.1 Survival horror - en spelgenre 

För att se varför survival horror-genren uppstod och hur den fungerar är det tacksamt att 

studera andra medier som berättar historier menade att skrämma oss, exempelvis 

filmmediet. Richard Rouse (2009, s.15-16) skriver att blandningen av skräckgenren och 

spelmediet kan ses som en perfekt kombination. Han tar upp exempel från filmer som Alien 

(Ridley Scott, 1979) och Night of the Living Dead (George A. Romero, 1968) där ondskan, 

som är själva antagonisten i filmen, inte är förklarad i någon större utsträckning. 

Antagonisten visar istället genom dess handlingar att denne är ond och det är upp till hjälten 

eller protagonisten att bekämpa denne. Detta passar bra in på den döda-eller-dö-själv-

motivation som ofta förekommer i spel; "Hence horror games are a natural fit" som Rouse 

säger (2009, s.16). 

Rouse (2009, s.16) skriver att berättande i spel fungerar bäst med en enkel intrig som snabbt 

kan bli förmedlad till och förstådd av spelaren. Inom survival horror-genren är handlingen 

ofta knuten direkt till skräckelementen i spelet och hur spelaren ska övervinna dessa. Staffan 

Björk och Jussi Holopainen (2005, s.203) skriver att det är nödvändigt att ge spelaren en 

bild av att den kan lyckas med sina mål för att hålla spelet intressant. Det får alltså inte bli 

alltför hopplöst då spelaren i så fall kan tappa intresset. Andra karaktäristiska drag för spel  

ur survival horror-genren är att spelarkaraktären ofta i sig inte innehar några övernaturliga 

krafter utan är en vanlig människa som försöker överleva. Till skillnad från antagonisterna 

som ofta är övernaturliga på något vis, exempelvis ett virus som gör folk till zombier, aliens 

eller något form av monster.  

En enkel intrig kan även låta spelarens fantasi fylla i de tomma luckorna som Rouse (2009, 

s.17) säger. Detta stämmer även överens med skräck från andra medier som filmer. Målet 

med detta är att den som tar del av verket ska fylla i luckorna med sin egen fantasi, vilket 

enligt Rouse kommer vara värre än något författaren skulle ha kunnat skriva. Bernard 

Perron  skriver också om detta att det är mer effektivt att ge spelaren hintar och föraningar 

om att det är ett monster nära innan själva monstret gör entré (2004, s.3). Ett exempel på 

detta är survival horror-spelet Metro: Last Light (Deep Silver, 2013) där det finns en 

byggnad i vilken spelaren hela tiden kan höra tung andning som låter som om det kommer 

från ett av spelets monster bakom närmsta hörn. I själva verket så är byggnaden tom men 

med det enkla tilläget av ett par ljudeffekter så har spelet fått spelaren att vara på helspänn. 

Detta är vad som Perron (2004, s.2) kallar för att spel bygger upp spänning och förväntan, 

och är en viktig del för att skapa fängslande survival horror-spel. 

2.2 Anknytningar till filmmediet 

Perron (2004, s.8) skriver att anledningen till att vi blir rädda av skräck både inom 

spelmediet och filmmediet är att vi kopplar till de karaktärer vi ser på skärmen. Vi känner 

inte skräck för rädslan över vår egen säkerhet, utan över säkerheten av vår spelarkaraktär då 

vi lever oss in i denne och har det gemensamma målet att denne ska överleva farorna. För att 

få tittaren att första karaktärerna så presenteras de vanligtvis i början av filmen i sin vardag. 

Ett vanligt exempel finns i inledningen till The Cabin in the Woods (2012), med en grupp 

vänner som förbereder sig för sin semester tillsammans. Detta ger tittaren tillfälle att se 

karaktärerna och hur de intrigerar med varandra innan de kommit i kontakt med ondskan. 
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Detta syns även i vissa spel inom survival horror-genren, exempelvis Alan Wake (Microsoft 

Game Studios, 2010) har sekvenser tidigt i spelet där huvudrollen och hans fru åker på 

semester. Andra spel gör istället tvärtemot, som exempelvis S.T.A.L.K.E.R Shadow of 

Chenobyl (THQ, 2007) där spelaren efter en cutscene släpps fri i spelvärlden. 

Vissa spel inom survival horror-genren har hämtat från den skräckfilms sub-genre som ofta 

kallas för found footage. Karaktäristiskt för denna genre är att filmen ser ut att vara filmad 

med en handhållen kamera av en av karaktärerna i filmen. Ofta presenteras filmen som om 

händelserna har hänt på riktigt och bandet har sedan blivit upphittat av en tredjepart. 

Kamerans funktion förklaras ofta med att den är till för att dokumentera händelserna som 

exempelvis i The Blair Witch Project (Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, 1999) där 

ungdomarna i början tänkt göra en dokumentär. Ofta används kameran som ett medel för 

att se i mörkret, detta hjälper också till att ge publiken en förklaring till varför karaktärerna 

behåller kameran när de exempelvis blir jagade. Antalet exempel inom survival horror-

genren som använder detta är rätt fåtaliga, men Outlast (Red Barrels, 2013) där 

spelarkaraktären bär med sig en digitalkamera med inbyggd bildförstärkare vilken låter 

spelaren utforska mörka delar i spelet. Ett annat exempel är Slender: The Arrival (Blue Isle 

Studios, 2013) där hela spelet spelas genom en handhållen kamera, i spelet kan spelaren 

känna av antagonistens då dennes närvaro får kameran att börja flimra. På detta sätt 

fungerar kameran som en mekanik för att ge spelaren varningar om att denne är i fara. 

Förstapersonsperspektivet används även mycket inom filmediet där det kallas för point-of-

view-perspektiv eller POV förkortat. Det kan även kallas för subjektiv varseblivning och 

innebär att publiken får ta del av händelserna som karaktären i fråga upplever dem (David 

Bordwell, Kristin Thompson 2008, s.192-193). Peep show (2003-) är en komediserie filmad 

helt ur POV, där det hela tiden skiftar vilken karaktär tittaren får följa. Ofta i Peep Show 

(2003-) så skiftar synfältet flera gånger per konversation. Vanligare är att inte använda POV-

perspektiv hela tiden utan att använda det ibland för att hjälpa till att betona viktiga scener. 

Ett exempel på detta som Bordwell och Thompson (2008, s193) tar upp är från Alien (Ridley 

Scott, 1979) då de har filmat ur ett förstapersonsperspektiv första gången ett ägg kläcks och 

en av karaktärerna blir attackerad av den alien som hoppar ut. I detta fall hjälper 

förstapersonsperspektivet att chocka publiken. The Lord of the Rings: The Return of the 

King (Peter Jackson, 2003) har också bilder filmade ur förstapersonsperspektiv. I slutet av 

filmen då Sam drar upp Frodo från stupet, så får tittaren se delar av scenen ur karaktärernas 

perspektiv. Till skillnad från Alien (Ridley Scott, 1979) så används det här inte för att chocka 

utan för att stärka andra känslor i scenen. 

2.3 Att undersöka kameraperspektiv i spel 

Thompson, Berbank-Green och Cusworth hävdar (2007, s.52) att förstapersonsspel lämpar 

sig bäst för spel som kräver mycket precision och försöker uppnå stor inlevelse. Medan 

tredjepersonsspel lämpar sig bättre när fokuset ligger på hack'n'slash-action och 

plattformshoppande, där man istället vill ha god översikt över spelarkaraktären och dess 

rörelser. Detta skulle betyda att survival horror-spel inte skulle passa bra i 

tredjepersonsperspektiv då rädsla beror mycket på att spelaren lever sig in spelet. Det finns 

flera exempel på spel som talar emot just detta, ett av dem är survival horror-spelet Dead 

Space (Electronic Arts, 2008) vilket har gett upphov till en rad uppföljare som alla spelas ur 

ett tredjepersonsperspektiv. 
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Figur 1 S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chenobyl (THQ, 2007) använder sig av ett 
förstapersonsperspektiv. 

Taylor (2002, s.28) anser annorlunda och skriver att förstapersonsspel är begränsade när 

det kommer till att ge spelaren en fysisk kropp i spelvärlden som denna kan leva sig in i. I 

sådana fall fungerar tredjepersonsperspektivet bättre då spelaren får en mer effektiv 

överblick över spelarkaraktären och dess fysiska närvaro i spelvärlden. Perron (2009, s.132-

133) skriver att det är mycket möjligt att skrämma spelare ur båda perspektiven men att vi 

med största sannolikhet påverkas i högre grad då vi ser karaktären ur ett 

tredjepersonsperspektiv och ser hur denne blir exempelvis uppäten. Om istället spelet hade 

spelat ur ett förstapersonsperspektiv då skärmen kanske hade blinkat till i rött för att 

indikera att spelaren tagit skada så skulle effekten blivit mindre. 

Att välja rätt kameraperspektiv i spel är av stor vikt då det både kontrollerar spelarens 

position i spelvärlden och hur spelaren uppfattar den (Lecky-Thompson, Guy W 2008, s.33). 

Vana spelare har ofta förväntningar på ett spel beroende på vilket perspektiv som används, 

då denne redan har associationer förknippade med tidigare spel som den har spelat. Folk 

med spelvana har även ofta vana av att försöka föreställa sig hur ett spel är och fungerar 

utifrån screenshots då bilder är något som ofta visas upp i samband med marknadsföringen 

av spel genom tjänster som exempelvis Steam eller Green Man Gaming. De förväntningar jag 

velat undersöka handlar om att spel inom survival horror-genren ofta skiftar om de har 

fokus på antingen överlevnad genom att lösa pussel eller om de handlar mer om att överleva 

genom användandet av våld. Exempelvis i Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games 

2010) så har spelaren inte möjlighet att fysiskt försvara sig utan är mycket sårbar och måste 

istället förlita sig på att lura, fly eller gömma sig från monstret för att överleva. Det är alltså 

lätt för spelaren att känna sig maktlös om denne är oförsiktig eller inte vet vad denne ska 

göra. Ett exempel som går tvärtemot detta är S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chenobyl (THQ, 

2007) som istället har stort fokus på att bekämpa farliga mutanter och spelaren har tillgång 

till en stor arsenal med vapen. Båda dessa spel innehåller skrämmande moment och klassas 

som survival horror. En annan likhet mellan dessa två spel är att spelarkaraktären i båda 

styrs ur ett förstapersonsperspektiv. 
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Figur 2 Resident Evil 4 (Capcom, 2005) använder sig av ett 
tredjepersonsperspektiv.  

I min undersökning har jag skiljt på de respondenter som har spelvana och de utan. Detta då 

det är intressant att se hur spelvana eller saknaden av denne påverkar folks tankar om 

bilderna. Det som i denna undersökning menas med spelvana är att respondenten i fråga har 

större erfarenhet av digitala spel och spelar digitala spel regelbundet. Digitala kortspel och 

rena pusselspel  som hittas på exempelvis Facebook kommer inte att tas med i beräkningen 

om personen har spelvana eller ej. Detta då dessa har litet gemensamt med 3-dimensionella 

spel vilka undersökningen handlar om. Då denna undersökning handlar till stor del om 

survival horror-spel så har jag sett till att samtliga respondenter som klassats som spelvana 

även har haft spelvana av just survival horror-genren. 

Ett perspektiv som jag valt att inte ta med i undersökningen är top-down-perspektivet. Detta 

perspektiv innebär att spelet styrs från en kamera som svävar ovanför karaktären och låter 

spelaren se miljön runt omkring karaktären oberoende åt vilket håll denne står riktad. Spel 

ur detta perspektiv är ovanliga inom survival horror-genren men vissa indiespel bryter 

trenden, exempelvis Project zomboid (The Indie Stone, 2013). Anledningen till att jag har 

valt att inte ha med detta perspektiv är att det ger en så annorlunda upplevelse gentemot 

första och tredjepersonsperspektiv, exempelvis Project zomboid (The Indie Stone, 2013) 

handlar mer om att samla resurser och överleva zombie-apokalypsen och innehållet är inte 

gjort att vara direkt skrämmande. Bortsett från stressen spelaren kan uppleva när dennes 

karaktär håller på och dö. Darkwood (Acid Wizard Studio, 2014) är ett indiespel som spelas 

ur ett top-down perspektiv som istället är mer inriktat på att vara skrämmande. Men då 

detta slags top-down-spel är ovanliga och det är liten chans att respondenterna i denna 

undersökning kommer att ha spelat dessa så har jag valt att inte ha med spel av denna typ i 

undersökningen. 
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3 Problemformulering  

Denna undersökning har studerat hur olika kameraperspektiv i spel skapar olika 

förväntningar på spel och hur detta påverkar spelarens intryck av spel. 

Spel inom survival horror-genren brukar antingen ha ett större fokus på direkt action eller 

istället luta mot mer skräckfokuserade upplevelser. Därför har jag valt att undersöka hur 

kameraperspektivet påverkar våra förväntningar på om ett spel kommer handla mer om 

action eller skräck. Detta för att i framtiden underlätta vid olika designval. 

I korthet är det följande frågor jag har velat ha svar på genom denna studie: 

 Hur påverkar kameraperspektivet i ett survival horror-spel betraktarens 

förväntningar på om spelet kommer fokusera på skräck eller action? 

 

 Hur skiljer sig dessa förväntningar mellan de personer som har spelvana jämfört med 

de som inte har spelvana? 

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna genomföra denna undersökning har jag skapat tre olika miljöer i 3d-grafik. 

Jag har även skapat en karaktär som användes för att visualisera själva spelarkaraktären. För 

visualiseringen av förstapersonsperspektivet har enbart karaktärens händer och armar varit i 

bild. I bilderna som visualiserade tredjepersonsperspektivet har istället nästan hela 

karaktären varit i bild. Alla 3d-modeller har skapats i programmet Maya (2013) och sedan 

texturerats med programmet Photoshop (2013). Scenerna har sedan blivit ljussatta och 

renderade med programmet Marmoset Toolbag (2014). 

Miljöerna är ett hopplock av tre miljöer med blandade kopplingar till survival horror-genren. 

De miljöer som skapats för undersökningen är: 

 Spelmiljö som utspelar sig på en kyrkogård 

 Spelmiljö med en hednisk ritual 

 Spelmiljö som utspelas på en övergiven djurpark 

Karaktären är en man utan några direkta säregna detaljer och utrustad med en pistol och en 

ficklampa. Ficklampan och pistolen kan ses som det Björk och Holopainen (2005, s. 82-83) 

förklarar som tolls, alltså element i spelet som när de kommit i spelarkaraktärens ägo ger 

spelaren tillgång till dem och de förmågor de besitter. I detta fall så är ficklampan tänkt att 

ge spelaren möjlighet att navigera sin karaktär i mörka miljöer vilka är vanliga inom survival 

horror-genren. Pistolen är tänkt som ett medel för att bekämpa enstaka fiender med. Dessa 

är element som är vanligt förekommande inom survival horror-spel. De brukar även ha 

begränsad användning i form av begränsad ammunition eller ett batteri som kan ta slut, ett 

exempel på ett spel som använder detta är Alan Wake (Microsoft Game Studios, 2010) där 

spelaren behöver husera med både batterier och ammunition. 

I bildserien föreställande tredjepersonsspelet har karaktären placerats och poserats i miljön 

för att få det att likna en bild från ett faktiskt spel. I serien föreställande spelet med 

förstapersonsperspektiv så har händerna, ficklampan och pistolen klippts in i efterhand med  
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Photoshop (2013) för att visualisera spelet. Photoshop (2013) har även använts för att skapa 

de grafiska element som visar ammunitionsmängd och ficklampsbatteriets status. 

Antalet respondenter för undersökningen var 8, vilket var tillräckligt för att vissa mönster i 

svaren skulle framträda. De respondenter som haft spelvana skulle även helst ha haft vana 

att bedöma eventuella spelköp via onlinetjänster som exempelvis Steam eller Green Man 

Gaming där spelutvecklare kan presentera sina spel med en trailer och ett antal screenshots 

från spelet. Anledningen till jag velat ha denna vana hos de spelvana respondenterna är att 

de förmodligen suttit i den situationen då de behövt bedöma ett spelköp baserat på ett par 

bilder. Genom att sedan låta själva artefakten i undersökningen representera exempel på 

sådana bilder vill jag få fram vad respondenterna tänker och anser om de olika perspektiven. 

En jämn fördelning mellan kön har eftersträvats, men då kön och genus inte har varit ett 

stort fokus inom denna undersökning så har detta inte varit en direkt prioritet. 

Själva undersökningen har varit kvalitativt inriktad och skett i form av intervjuer. 

Anledningen till att just intervjuer har använts är att det varit av vikt att få veta hur 

respondenterna tänkt och kunnat fråga vidare, och inte bara fått korta svar eller siffror som 

en enkät hade gett. Intervjuerna har skett individuellt med varje respondent där denne efter 

en presentation av undersökningen och ämnet har fått titta igenom alla bilderna. Efter detta 

har respondenten fått svara på frågorna. Möjlighet att gå tillbaka till bilderna har getts om 

det exempelvis varit något som behövts förklaring eller om något varit oklart. Då målet med 

undersökningen har varit att få fram respondenternas tankar som möjligt så har möjligheter 

att ställa följdfrågor under intervjuerna tagits för att försöka få utförlig data. Den ordning 

som respondenterna har fått se bilderna i har varit upp till vilken bild de valt att öppna först. 

Bilderna har sedan legat så att förstapersonsperspektivet och tredjepersonsperspektivet av 

en miljö legat bredvid varandra. 

De frågor som använts under intervjuerna har utöver frågor om respondenternas tidigare 

spelvana och förhållande till spel strävat efter att få svar på följande frågor: 

 Vilket av kameraperspektiven känns som att det visualiserade ett spel som är mer 

fokuserat på action? 

 Vilket av kameraperspektiven känns som  att det visualiserade ett spel som är mer 

fokuserat på skräck? 

 Vilket av kameraperspektiven får spelarkaraktären att kännas mer sårbar och utsatt? 

 Vilket av kameraperspektiven tycker du passar bäst till spel i survival horror-genren? 

Efter intervjuerna har den insamlade datan sammanställts och studerats. Resultatet 

presenteras i en diskussion stödd av citat där mönster, intressanta svar och tankar kommer 

lyftas fram. 
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4 Genomförande  

I detta kapitel kommer först arbetsprocessen beskrivas kortfattat, följt av en beskrivning av 

de olika verktyg och program som användes i arbetet. Efter detta följer en kortfattad 

redogörelse av arbetsprocessen för de olika spelmiljöerna och olika metoder som använts 

samt de färdiga bilderna. Efter detta följer en kortfattad redogörelse av arbetsprocessen för 

spelarkaraktären. 

4.1 Arbetssätt 

För att undersöka kameraperspektiv i spel så har tre spelmiljöer skapats. Varje spelmiljö har 

ett eget tema och har renderats ur en kameravinkel som ska föreställa ett spel ur 

förstaperson och ett ur tredjeperson. 

4.1.1 Koncept och idéstadie 

Arbetet började med ett förarbete där bilder samlades för att skapa moodboards och 

referenser för att inspirera arbetet med spelmiljöerna. Moodboards är en typ av kollage som 

kommer från marknadsföringsindustrin och är till för att snabbt och enkelt visa upp 

stämning och idéer m.m. för ett projekt på ett ställe (Thompson, Berbank-Green och 

Cusworth 2007, s.90-91). I mitt projekt skapades ett moodboard åt varje spelmiljö samt 

spelarkaraktären. 

 

Figur 3 Moodboard för spelmiljön som utspelar sig på en kyrkogård. 

Själva arbetet med miljöerna börjades med att en grov block-out där mycket lågupplösta 

objekt snabbt placerades ut för att skapa en idé ur hur den färdiga scenen skulle komma att 

se ut. Detta är för att underlätta planerandet av scenen och se vilka objekt som scenen skulle 

komma att behöva. 

Efter att scenen planerats påbörjades arbetet med de olika objekten åt scenen. Detta 

innehåller allt från träd till buskar som går att återanvända mellan flera scener till mer 

inriktade objekt som exempelvis gravstenar. 
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Figur 4 Jämförelse av kyrkogårdsmiljön i konceptstadiet med en block-out (t.v.) och 
den färdiga miljön (t.h.) 

4.1.2 Verktyg och program 

Under mitt projekt har jag valt att använda programmet Maya (2013) för modellering och 

komposition av scenerna. Texturerna har hämtats från CGTextures (2014) vilka 

tillhandahåller texturer för fri användning, även för kommersiella syften. Photoshop (2013) 

har sedan använts för att arbeta med texturerna för att de ska passa 3d-objekten. Photoshop 

(2013) har även använts för att skapa de grafiska element som visar den tänkta spelarens 

ammunitionsmängd och batteri till ficklampan. Photoshop (2013) användes även vid viss 

finputs av bilderna, exempelvis tillägget av lågor till facklor och tända ljus. 

Vid skapandet av vissa organiska objekt som karaktären, gargoylen och det flådda kadavret 

så användes 3D-Coat (2014) för att först skapa högupplösta modeller. Dessa högupplösta 

modeller konverterades sedan till lågupplösta modeller som sedan texturerades. De 

högupplösta modellerna användes även för att skapa normal maps vilka använder de olika 

RGB-färgkanalerna i bilden för att skapa en imitation av djup och högre detaljrikedom 

(McKinley 2005, s.124). 

 

Figur 5 Högupplösta Gargoylen (t.v.) jämfört med den lågupplösta (t.h.). 
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För att skapa normal maps användes programamet XNormal (2014) vilket läser in den 

lågupplösta och den högupplösta modellen och efter detta renderar en normal map efter 

dessa.  

 

Normal maps kan sedan användas tillsammans med den lågupplösta modellen för att få 

detaljer från den högupplösta versionen av modellen. Figur 8 visar en jämförelse med 

gargoylen utan normal map (t.v.) och med normal map (t.h.). Detaljerna från gargoylens 

normal map är mest framträdande kring ansiktet där ögonen och munnen är tydligare. 

 

Figur 8 Den lågupplösta gargoyle modellen utan normal map (t.v.) och med normal 
map (t.h.). 

 

Figur 6 Texturen som 
bestämmer färg. 

Figur 7 Normal map textur som skapar 
imitation av högre detaljrikedom. 
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Vid modellerandet av lågupplösta objekt så har hänsyn till polygonantal tagits, med målet att 

hålla detta relativt lågt då spel är begränsade i hur mycket de kan rendera i realtid. Även om 

det var stillbilder jag skulle skapa i slutet så ville jag fortfarande hålla projektet inom samma 

restriktioner som om det varit riktiga spelmiljöer som skapats.  Jag använde Marmoset 

Toolbag (2014) vid renderingen av bilderna då Marmoset Toolbag (2014) renderar miljöerna 

i realtid i likhet med vad en spelmotor skulle behöva göra. Marmoset Toolbag (2014) ger 

också möjlighet att arbeta med ljussättning i realtid vilket var användbart när det kom till att 

ställa in inställningarna till de mindre ljuskällorna som exempelvis ljusen och facklorna. 

4.2 De olika spelmiljöerna 

4.2.1 Kyrkogården 

Denna scen är tänkt att utspela sig på en kyrkogård nattetid. Fokuset i scenen är en ingång 

till en krypta vid vars ingång någon har tänt ett par facklor. Anledningen bakom dessa 

element är att ge scenen ett tänkt mål dit spelaren ska, likt spel där spelaren hela tiden har 

ett tänkt mål. Exempelvis att spelaren ska undersöka ta reda på vem som har placerat ut 

facklorna i detta fall. Karaktärens pose är rätt dramatisk med både ficklampan och pistolen 

riktade mot kryptan. 

Motiveringen bakom valet av kyrkogård som motiv var att det är en klassisk miljö inom 

skräckgenren. Bordwell och Thompson (2008, s330) nämner kyrkogårdar som en av de 

ikoniska miljöerna för skräck inom filmediet. Kyrkogårdars koppling till döden är något som 

länge tett sig skrämmande för människan och att de döda återvänder till livet i form av 

zombies är en mycket vanlig tendens vi ser idag, exempelvis i Night of the Living Dead (Tom 

Savini, 1990) inleds filmen med att huvudkaraktären blir attackerad i en kyrkogård av odöda 

antagonister. 

Moodboardet för kyrkogården (figur 3) består av en blandning av bilder med motiv 

relaterade till kyrkogårdar, exempelvis ett par bilder som verkar vara inspirerade av gotik. 

Jag har tagit med en bild från en 3d-miljö också som kan ha varit tagen från ett spel. 

Anledningen till att jag tagit med 3d-miljön är att få ett exempel på vad jag skulle sikta på 

under arbetsprocessen, dock så valde jag tidigt att istället arbeta med en mycket mörkare 

ljussättning 

Innan själva modelllerandet av de olika objekten för scenen började, så gjorde jag en enkel 

block-out (figur 4) får att få en bild av hur scenen skulle se ut och vilka objekt som skulle 

behöva modelleras. 
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Figur 9 Exempel på objekt skapade åt spelmiljön föreställande en kyrkogård. 

Efter att de nödvändiga objekten modellerats så skapades själva scenen. Arbetet började med 

de grövsta detaljerna, exempelvis marken, skogen och många av gravarna. För att skapa 

skogen i scenen, vilken skulle behöva ett stort antal träd användes i grunden tre olika träd, 

ett mycket lågupplöst och två variationer av mer detaljerade träd. Dessa träd duplicerades 

sedan och placerades ut för att skapa skogen. För att bryta repetitiva mönster i skogen så 

roterades träden i olika grad samt vissa av träden skalades om (exempel i figur 10). 

 

Figur 10 Exempel på hur träden använts för att skapa en imitation av större 
variation. 

Allteftersom objekt blivit modellerat så gick de vidare till texturering. Textureringen skedde 

som tidigare nämnt i Photoshop (2013) med material hämtat från CGTextures (2014). 

När miljön och texturer var färdigställda så importerades de in i Marmoset Toolbag (2014) 

där texturerna applicerades på alla modellerna. Även karaktären importerades och 

placerades i scenen. Efter detta ljussattes miljön med hjälp av olika verktyg i Marmoset 

Toolbag (2014). 
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Efter att scenen renderats i Marmoset Toolbag (2014) importerades bilderna till Photoshop 

(2013) där visst efterarbete skedde. Element i bilden som dimman och lågorna på facklorna 

skapades då jag bedömde att lägga till dessa detaljer i Photoshop (2013) skulle vara den mest 

tidseffektiva lösningen istället för att skapa dem i Marmoset Toolbag (2014). De grafiska 

element som visar spelarens status för pistolen och ficklampan skapades även de i 

Photoshop (2013) vid det här stadiet. 

 

Figur 11 Den färdiga bilden utifrån tredjepersonperspektiv. 

 

 

Figur 12 Den färdiga bilden utifrån förstapersonsperspektiv. 
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4.2.2 Den hedniska ritualen 

Konceptet bakom denna spelmiljö är att spelarkaraktären utforskar eller kanske försökt 

avbryta någon form av hednisk ritual. Fokuset i bilden är altaret med det hängande kadavret 

och de tända ljusen. Ritualer och andra ockulta element är vanligt förekommande i olika 

skräckberättelser och kultister får ofta figurera antagonister i sådana berättelser, exempelvis 

i spelet Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Bethesda Softworks, 2005). 

 

Figur 13 Moodboardet för spelmiljön med ritualtemat. 

Vid insamling av referensbilder och skapandet av moodboardet så hämtades bilder från 

Stonehenge och diverse fantastiska tolkningar av platsen bl.a. i samband med ritualer. Jag 

letade även efter bilder som skulle inspirera hur en offer/ritualplats skulle kunnat se ut. 

Slutligen ville jag även ha referenser över hur kadavret skulle modelleras och textureras. 

Liksom gargoylen i figur 5 så skapades kadavret genom att först göra en högupplöst modell i 

3D-Coat (2014) som sedan konverterades till en lågupplöst. Skälet till detta val är att det går 

snabbt och enkelt att få fram organiska former i 3D-Coat i synnerhet då kadavrets form inte 

var speciellt avancerad. En till fördel är att den högupplösta modellen sedan gick att använda 

för att baka normal maps med XNormal (2014). 

Andra objekt som exempelvis träden kunde återanvändas för att skapa skogen i bakgrunden. 

Att återanvända objekt såhär var något jag försökte göra i stor utsträckning för att inte slösa 

tid på att modellera objekt som redan fanns tillgängliga. Ett annat exempel på detta är gräset 

som användes i samtliga miljöer, med skillnaden att texturen färgades om till en blekare ton 

för att det skulle likna dött gräs på kyrkogårdsscenen (figur 14).  
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Figur 14 Det normala gräset (t.v) jämfört med det döda gräset (t.h). 

Själva arbetsprocessen hade mycket likhet med arbetsprocessen bakom kyrkogårdsscenen 

där objekt först modellerades för att sedan placeras ut i en scen där de bland annat 

duplicerades för att bygga upp själva spelmiljön. Miljön importerades in i Marmoset Toolbag 

(2014) där alla material applicerades och de olika ljuskällorna placerades. 

 

Figur 15 Exempel på variationer som gjordes på stenblocken i ritualscenen. 
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Figur 16 Ritualmiljön i tredjepersonsperspektiv. 

 

 

Figur 17 Ritualmiljön i förstapersonsperspektiv. 
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4.2.3 Den övergivna djurparken 

Konceptet bakom denna scen var att göra en miljö som utspelar sig på en övergiven förfallen 

djurpark. Idén med detta var att visualisera en miljö för en sekvens som skulle erbjuda en 

unik och nischad fiendetyp. Sekvenser med unika och nischade fiendetyper förekommer ofta 

i spel och bryter upp de sedvanliga fienderna. Exempel på detta är Metro 2033 (THQ, 2010) 

där det finns en bana med en unik mutanttyp som är mycket mindre än spelets vanliga 

fiender, dessa mutanter har ett specifikt attackmönster där den gör små snabba attacker för 

att sedan gömma sig i utspridda hål. Resident Evil 4 (Capcom 2005) har också moment med 

nischade fiender. Exempelvis ett moment där spelaren behöver leta föremål i en häcklabyrint 

medan denne blir attackerad av vågor av zombiehundar som hoppar fram genom väggarna 

till skillnad från spelets vanliga zombier. 

Utifrån detta hade jag målet att skapa en spelmiljö som skulle presentera ett specifikt tema 

där betraktaren skulle kunna förvänta sig en nischad fiendetyp, exempelvis någon baserat på 

ett djur. 

 

Figur 18 Moodboardet som användes för den förfallna djurparken. 

När jag letade referenser och gjorde moodboard för denna miljö så tog jag bilder från gamla 

och övergivna djurparker. Jag ville ha med en sorts bur i miljön så jag hämtade referenser på 

ett par olika typer av burar innan jag beslutade om en cirkelformad modell. Jag hämtade 

även en bild från en spelmiljö (figur 18, övre högra hörnet) som liknade det jag var ute efter. 
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Som tidigare nämnt använde jag ofta enkla block-out-modeller för att få en bild av hur 

miljön ska se ut och vilka objekt som kommer behövas. Detta var användbart för att få en 

överblick över hur vägen i scenen skulle löpa och vilka objekt som skulle behöva modelleras. 

 

Figur 19 simpel 3d-modell skapad för block-out konceptet (t.v.) jämfört med den 
färdiga modellen (t.h.). 

Gräset i scenen är skapat genom ett par platta polygon plan som sedan texturerats med en 

textur som har en alpha-kanal (figur 20). Detta innebär att texturen innehåller information 

som berättar var polygonen ska vara transparent och var den ska renderas som vanligt. 

Genom denna metod så går det skapa gräs som står upp från marken med enbart ett fåtal 

polygoner. 

 

Figur 20 Gräset utan textur (t.v.) och gräset med en textur innehållandes alpha-
kanal (t.h.). 

Vid modellerandet omarbetades även objekt från tidigare scener. Detta var för att spara in 

tid. I figur 21 så visas staketet och pelare från kyrkogården (t.v.) och de omarbetade 

versionerna för djurparken (t.h.). Detta visar väl hur mindre ändringar och nya texturer kan 

göra stora skillnader på ett objekt. 
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Figur 21 Versionen av staketet som användes till kyrkogården (t.v.) jämfört med 
versionen som användes till övergivna djurparken. 

 

Figur 22 Den övergivna djurparken i tredjepersonsperspektiv. 
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Figur 23 den övergivna djurparken i förstapersonsperspektiv. 

4.3 Spelarkaraktären 

Spelarkaraktären började även den med konceptmomentet där jag använde moodboard och 

referensbilder för att arbeta fram hur jag ville ha karaktären. För dessa referenser hämtades 

bilder från bland annat Alan Wake (Microsoft Game Studios, 2010). De grafiska element 

som visar status på ficklampsbatterierna och nuvarande ammunitionsmängd är även de 

inspirerade från Alan Wake (Microsoft Game Studios, 2010). På nätet hämtades blandade 

referensbilder på kläder, diverse karaktärskoncept och pistolen.  

Anledningen till att jag valt att använda en vit man runt 25-30 års åldern är att det är en för 

genren en rätt stereotypisk och generisk karaktär. Förutom Alan wake  (Microsoft Game 

Studios, 2010) så har även Resident Evil 4 (capcom, 1996-2015) och Dead space (Electronic 

Arts, 2008) vita män runt samma ålder som spelarkaraktärer. Troligtvis så är detta för att 

utvecklarna försökt spegla en så stor del av den tänkta målgruppen som möjligt för att skapa 

bättre förutsättningar för att spelaren ska leva sig in i karaktären. 
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Figur 24 Moodboardet som skapades för spelarkaraktären. 

Efter att själva karaktären modellerats importerades den in i 3D-Coat (2014) där en 

högupplöst version av karaktären skapades. Till skillnad från tidigare arbete så skapades i 

detta fall den lågupplösta versionen först och gjordes sedan till en högupplöst. Anledningen 

till detta är för att möjliggöra bakandet av en normal map till karaktären. 

 

Figur 25 Närbild på karaktärens tröja utan normal map (t.v.) och med normal map 
(t.h.). 

Efter att normal maps bakats och de övriga texturerna för karaktären skapats började arbetet 

med att posera karaktären. För detta skapades en rig åt karaktären (figur 26). En rig består 

av ett skelett med kontroller som låter karaktären poseras och animeras (McKinley 2005, 

s.130). Efter att karaktärens riggats och poserats var den klar för att importeras in i de olika 

miljöerna.  
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Figur 26 Karaktären med rigg oposerad (t.v.) och den färdiga posen (t.h.). 

 

De tools karaktären har till sitt förfogande, i detta fall pistolen och ficklampan, modellerades 

i detta stadie. Då pistolen är baserad efter en revolver vilken har en välkänd siluett och form 

importerades referensbilder in i Maya (2013) så att pistolen kunde modelleras direkt efter 

förlagans silhuett för att få ett realistiskt resultat. 

 

Figur 27 Den färdiga karaktären utan textur och oposerad (t.v.) och texturerad och 
poserad (t.h.). 
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4.4 Presentation och reservation 

När alla bilder var klara så samlades de i en arkivfil vilken jag skulle använda för att skicka 

till respondenterna. Jag började studien med en pilotundersökning för att försäkra att de 

frågor jag hade till fungerade tillsammans med bilderna eller om det skulle dyka upp några 

andra problem. Mer om detta i kapitel 5.1. 

De frågor jag ställde under intervjun kan sammanfattas som följande: 

 Vilket av kameraperspektiven tycker du visualiserar ett spel som känns mer inriktat 

på skräck respektive action? 

 Vilket perspektiv visualiserar det spel som får spelarkaraktären att kännas mest 

utsatt och sårbar? 

 Vilket av de tänkta spelen på skulle du helst föredra om du skulle spela ett? 

Utöver detta så ställde jag ytterligare frågor om det var något som skulle behöva förklaras 

eller förtydligas.  

Bilderna jag gjort för undersökningen är i sig själva inte speciellt grafiska men då vissa 

element ändå skrämmande så såg jag till att samtliga respondenter var medvetna om att det 

handlade om suvival horror-genren och hur vi upplever skrämmande element i spel innan 

jag skickade bilderna till dem. Den ende respondent under 18 i undersökningen var 12 år 

gammal och hade godkännande från målsman att vara med i undersökningen. Den 

minderåriga respondenten hade även spelvana inom bland annat survival horror-genren. 
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5 Utvärdering 

Här presenteras själva undersökningen och dess resultat. Jag kommer först gå igenom den 

pilotundersökning som genomfördes först, för att se till så att undersökningen var görbar.  

Sedan presenteras de respondenter som deltog i undersökningen. Avslutningsvis redogörs 

själva huvudundersökningens genomförande med slutsatser.  

5.1 Pilotundersökning 

Pilotundersökningen skedde liksom de övriga delarna i undersökningen över Skype (2014), 

under intervjun befann sig den intervjuade i sitt hem vid sin dator. Respondenten för 

pilotundersökningen hade tidigare spelvana av bland annat survival horror-spel. 

Undersökningen inleddes med att jag gjorde en presentation av ämnet, att det handlade om 

spel med inriktning på survival horror-genren och hur kameraperspektiv i spel påverkar vår 

syn på dem. 

Undersökningen fortsatte sedan med att jag skickade över en arkivfil innehållande de sex 

bilderna och bad respondenten att öppna bilderna och titta igenom dem  i egen takt. 

Därefter började jag med själva frågedelen.  Nedan följer en sammanfattning av svaren på de 

olika frågorna. 

Vilket av kameraperspektiven tycker du visualiserar ett spel som känns mer 

inriktat på skräck respektive action? 

På detta svarade respondenten att denne kopplade förstapersonsperspektivet mycket till 

tidigare first-person shooters denne spelat, tog även upp exempel på vanliga spel inom 

genren. 

Tredjepersonsperspektivet påminde istället mer om survival horror-spel som exempelvis 

Silent Hill (Konami 1999-2012 och Resident Evil 4 (capcom, 1996-2015) 

 

Vilket perspektiv visualiserar det spel som får spelarkaraktären att kännas 

mest utsatt och sårbar? 

Respondenten svarade på detta att förstapersonsperspektivet får spelarkaraktären att 

kännas mest utsatt. Detta trots att den intervjuade kopplade tredjepersonsperspektivet mer 

till survival horror-spel på grund av tidigare spelerfarenhet. 

 

Vilket av de tänkta spelen skulle du helst föredra om du skulle spela ett? 

På denna fråga blev svaret förutom perspektivet även kopplat till själva miljöerna. 

Förstapersonsperspektivet känns läskigare, speciellt i kyrkogårdsmiljön då det går att anta 

att spelaren ska gå in genom dörren och ner i en kryptan, sedan skulle spelet utspela sig i 

olika tunnlar. Bilden som utspelar sig på ett övergivet zoo verkade också intressant i 

tredjeperson då det påminde om ett typiskt survival horror-spel som exempelvis  Resident 

Evil 4 (capcom, 1996-2015). Respondenten antog även att det skulle vara någon form av 

fiende inspirerad från djurriket på banan. 
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Då jag tyckte att pilotstudien fungerade bra så beslöt jag att behålla processen för resten av 

intervjuerna.  

Från början var undersökningen tänkt att enbart ha respondenter med spelvana. 

Motiveringen bakom detta var att personer som saknade spelvana inte skulle ha tankar och 

åsikter kopplade till kameraperspektiv i spel. Men efter pilotstudien kom det upp att 

undersökningen kunde bli förutsägbar och enformig då intervjuerna bara involverade just 

personer med spelvana. Därför beslöts det att göra en ändring och ta med ett par 

respondenter utan spelvana i undersökningen för att se hur deras tankar angående 

kameraperspektiv skilde sig. Även om de själva inte spelat så har de förmodligen kommit i 

kontakt med de olika perspektiven i exempelvis film som ibland använder 

förstapersonsperspektiv som nämns i kapitel 2.2. 

 

5.2 Presentation av undersökning 

5.2.1 Respondenterna 

Intervjuerna med de åtta respondenterna skedde individuellt genom programmet Skype 

(2014), då det av praktiska skäl framstod som det smidigaste alternativet för att göra 

intervjuerna på distans. De intervjuade för undersökningen var i åldrarna 12-53 år, där den 

respondent som var 12 år hade godkännande från målsman. Resterande respondenter var 

över 18 år. Intervjuerna inleddes med att jag kort presenterade ämnet och att 

undersökningen handlade om perspektiv i spel. Sedan skickades arkivfilen med de sex 

bilderna till respondenten som sedan fick titta igenom dessa i egen takt innan själva 

frågedelen började. Frågorna som ställdes gjordes öppna för att försöka ge respondenten 

mer utrymme att dela sina tankar och åsikter. I de fall då det fanns möjlighet frågade jag om 

den intervjuade ville skärmdela men detta var inte alltid möjligt då vissa tittade på bilderna 

på andra plattformar exempelvis sin Ipad. Skärmdelning är ett verktyg i Skype (2014) som 

kan användas för att visa andra personer i samma samtal vad som visas på skärmen, i mitt 

projekt användes det för att underlätta kommunikationen så jag lättare skulle se vilken bild 

respondenten pratade om och lättare första vad denne menar. 

Tabell 1 nedan visar de respondenter som deltog i undersökningen. Respondenterna 

presenteras kort med ålder, kön och en kort sammanfattning av deras spelvana och 

bekantskap med survival horror-genren. 

Tabell 1 Presentation av respondenterna som deltog i undersökningen 

Respondent Ålder Kön spelvanor 

Respondent A 19 Man Har spelat mycket skjutspel som styrts ur 

förstapersonsperspektiv. Har även spelat mycket 

survival horror-spel i tredjepersonsperspektiv. 

Föredrar att survival horror-spel styrs ur 

tredjepersonsperspektiv. 

Respondent B 20 Man Stor spelvana, inkluderande flera survival horror-spel 

som styrts ur  tredjepersonsperspektiv. 
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Respondent C 19 Man Mest spelat förstapersonsspel och tycker att både 

action och survival horror-spel gör sig bättre i 

förstaperson. 

Respondent D 12 Man Har spelvana, men har enbart erfarenhet av survival 

horror-spel ur förstapersonsperspektiv. Har 

erfarenhet av tredjepersonspel från andra genres. 

Respondent E 23 Man Har mycket spelvana av survival horror-spel ur olika 

perspektiv. 

Respondent F 20 Man Har stor spelvana av båda perspektiven, 

inkluderande ett par spel ur survival horror-genren. 

Respondent G 56 Kvinna Ingen spelvana 

Respondent H 49 kvinna Ingen spelvana 

 

5.2.2 Fråga 1 om skräckfokus eller actionfokus 

Tabell 2 Statistik presentation av svaren på fråga 1 

 

Fråga 1. Vilket av kameraperspektiven tycker du visualiserar ett spel som känns 

mer inriktat på skräck respektive action? 

En statistisk presentation av svaren på denna fråga visas här i tabell 2. Respondent A, B och 

E sade att de kopplade förstapersonsperspektivet till rena actionspel som olika first-person 

shooters, exempel som Battlefield 1942 (Electronic Arts, 2002) togs upp.  Alla 

respondenterna med spelvana förutom F utryckte även att vapenhantering och skjutande får 

större fokus i förstaperson.  
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Respondent A, B, och E kopplade tredjepersonsperspektivet till survival horror-genren då de 

hade mycket tidigare erfarenhet av tredjepersons survival horror-spel som exempelvis 

Resident Evil 4 (capcom, 1996-2015). Respondent C och F sa istället motsatsen, att 

förstapersonsperspektivet var det som fick dem att tänka mer på survival horror-genren. De 

tyckte även att förstapersonsperspektivet var bättre för att skapa bra inlevelse vilket bidrar 

till att göra spelet läskigt, exempelvis "Förstapersons känns mer som skräck, det känns mer 

nära till (spelar)karaktären" som respondent C sade.  

Flera saker som i förstaperson ytterligare kan förhöja inlevelsen togs upp, exempelvis sa 

respondent C att det är viktigt för inlevelsen att se karaktärens ben om man tittar ner mot 

marken. Andra bidragande effekter skulle vara om karaktärens armar och händer varit 

animerade för att interagera med miljön, exempelvis att se karaktären sträcka fram handen 

för att öppna en dörr i förstapersonsperspektiv. 

Jämförelsevis tyckte respondent A och B att tredjepersonsperspektivet som möjliggör att 

spelaren kan se den animerade spelarkaraktär röra sig i spelvärlden bidrar mycket till 

inlevelsen. Respondent A som tyckte att tredjepersonsperspektivet kändes som det mer 

skräckfokuserade spelet sade "Man får mer känsla för karaktären i tredjeperson, vilket gör 

det obehagligare att se vad den utsätts för" vilket är ett argument för att tredjeperson skulle 

passa bra för skräckfokuserade survival horror-spel. 

Respondent B utryckte även att "tredjeperson är bättre för pussel" med förklaringen att 

"tredjeperson har mer fokus på omgivningen, man ser mer (gemfört med 

förstapersonsperspektivet)". Med pussel i detta fall menas ett spelmoment där spelaren 

behöver lista ut en bestämd lösning för att kunna ta sig vidare förbi hindret istället för att 

stoppas av de motståndare som står i vägen och som måste bekämpas, vilket ofta är fallet i 

actionfokuserade spel. 

Respondenterna G och H vilka saknade spelvana, hade lite olika tankar kring vad de tänkte 

om de olika kameraperspektiven och spelets fokus på action eller skräck. Respondent G 

tyckte att det kändes mer som om spelaren skulle bli påhoppad av ett monster som måste 

bekämpas i förstaperson, medans det i tredjeperson kändes mer som om spelaren skulle 

behöva smyga sig förbi monstret istället. Respondent H kunde istället föreställa sig lösa 

hinder och pussel mer i förstaperson, till skillnad från tredjeperson där det var tydligt att 

karaktären enbart hade en pistol och ficklampa med sig och inga andra verktyg som skulle 

kunnat användas för att lösa hinder. Detta flyttade fokuset istället till just pistolen och 

ficklampan. 
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5.2.3 Fråga 2 om utsatthet och sårbarhet 

Tabell 3 Statistik presentation av svaren på fråga 2 

 

Fråga 2 Vilket perspektiv visualiserar det spel som får spelarkaraktären att 

kännas mest utsatt och sårbar? 

Som kan ses i tabell 3 så var de respondenter med spelvana jämnt uppdelade mellan de olika 

perspektiven på denna fråga. Respondent A, B och D tyckte att det var 

tredjepersonsperspektivet som fick spelarkaraktären att kännas mest sårbar och utsatt, på 

andra sidan var respondent C, E och F som talade för att förstapersonsperspektivet gav 

störst känsla av utsatthet och sårbarhet. Respondent G och H som saknade spelvana var 

däremot överens om att förstapersonsperspektivet fick spelarkaraktären att kännas mest 

sårbar och utsatt. 

Respondent A sa "I tredjeperson känns det mer som om spelaren är en utomstående person 

som ser ett offer råka ut för händelser" vilket gav mer känsla av sårbarhet och utsatthet. 

Samma respondent sa "I tredjepersons känns det som om karaktären pressas mer, då det går 

att se skador och liknande på denne, det ger mer känsla för karaktären" detta talar för att det 

bidrar till realismen och inlevelsen att kunna se på karaktären i tredjepersonsperspektiv hur 

denne tar skador och liknande. Respondent A utryckte även ogillande över hur vissa 

förstapersonsspel enbart visar att karaktären tagit skada genom att skärmen blinkar rött i ett 

par sekunder och därefter finns inga spår av skadan. 

En annan punkt som respondent B tog upp var att i tredjeperson går det att se om 

spelarkaraktären i sig är sårbar, exempelvis om spelaren styr en karaktär som ser klen och 

försvarslös ut så känner sig spelaren mer sårbar. Detta gäller även motsatsen, om spelaren 

skulle styra en muskulös och orädd karaktär så känner sig spelaren mindre sårbar och utsatt. 
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Respondent G och H som var utan spelvana var överens om att spelet som styrdes ur 

förstapersonsperspektiv blev läskigare och fick karaktären att kännas mer sårbar och utsatt. 

Förklaringen bakom detta var att det kändes som att spelarkaraktären var "jag" och inte bara 

en gubbe i spelet, Respondent H sade "I förstaperson är det min hand, i tredjeperson är det 

bara en gubbe". Alltså det var lättare att leva sig in i spelet och miljön när man såg ur ögonen 

på en karaktär på platsen, och tredjepersonsperspektivet skapade mer distans mellan 

spelaren och spelarkaraktären. 

 

5.2.4 Fråga 3 om föredraget perspektiv 

Tabell 4 Sammanfattning av svar på fråga 3 

Respondent  Sammanfattning av svar 

Respondent A Föredrar tredjepersonsperspektivet då det bidrar mycket till spelet 

att se karaktären. 

Respondent B Skulle föredra tredjepersonsperspektivet då 

förstapersonsperspektivet fick spelet att kännas som en lång 

korridor. 

Respondent C Förstapersonsperspektivet känns bättre och spela ur och är bättre 

för inlevelsen. 

Respondent D Gillar förstapersonspelet mer, känns mer tryggt skjuta ur det 

perspektivet. 

Respondent E Tyckte att olika de olika perspektiven passade bättre i olika 

miljöer, exempelvis så passar tredjepersonsperspektivet sämre i 

trånga utrymmen. 

Respondent F Skulle helst spela förstapersonsspelet, anser det passar bättre till 

survival horror. 

Respondent G Trodde att ett läskigt survival horror-spelet skulle passa bäst i 

förstapersons, men skulle känna sig mer trygg i tredjeperson. 

Respondent H Tyckte att det blev läskigast ur förstapersonsperspektivet. 

 

Fråga 3 Vilket av de tänkta spelen skulle du helst föredra om du skulle spela 

ett? 

På den här frågan svarade respondent A och B att de skulle föredra tredjepersonspelet. Båda 

dessa respondenter hade tidigare spelat mycket tredjepersonsspel inom survival horror-

genren och föredrog det perspektivet. På andra sidan var respondent C och F vilka tyckte att 

survival horror-spel gör sig bäst i ett förstapersonsperspektiv och föredrog detta. 

Respondent D gillade förstapersonsperspektivet mer, då det enligt denne gjorde 

vapenhantering i spelet bättre. 
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Respondent C och F som svarade att de föredrog förstapersonsperspektivet tyckte att det var 

för att det erbjuder större inlevelse  och blir mer skrämmande då man upplever farorna ur 

spelarkaraktärens ögon. Att spelaren har en rygg att skydda som inte går att ha uppsikt över 

till skillnad från tredjepersonsperspektivet bidrar också till att spelet blir mer skrämmande. 

Respondent A och B som föredrog tredjepersonsperspektivet pratade främst om att det är 

viktigt att spelaren kan se mer av karaktären. Som tidigare nämnt är det viktigt för 

upplevelsen att se hur skador och andra omständigheter grafiskt påverkar karaktären. 

Respondent B som föredrog tredjepersonsperspektivet pratade även om att 

förstapersonsperspektivet fick spelet att kännas mycket som en lång korridor där spelaren 

bara skulle rakt fram mot nästa bana, vilket kändes tråkigt. Tredjepersonsperspektivet på 

andra sidan gav istället mer fokus på den omkringliggande miljön och gav känslan av att 

spelaren såg mer än bara rakt fram. 

Respondent C som främst föredrog förstapersonspel utryckte att i tredjepersonsspel så kan 

en dåligt animerad huvudkaraktär dra ner intrycket av den grafiska kvalitén väldigt mycket. 

För att tredjeperson ska fungera bra så är det viktigt att spelarkaraktären är bra animerad så 

att det ser ut som om den rör sig snyggt och naturligt.  

Respondent G och H som saknade spelvana hade svårare att svara på vilket spel de själva 

skulle föredra men svarade båda att förstapersonsperspektivet var det som upplevdes som 

mest skrämmande. Det som ledde till detta var känslan som nämndes i kapitel 5.2.3 om att 

spelarkaraktären i förstapersonsperspektivet blir mer "Jag" till skillnad mot 

tredjepersonsperspektivet där det kändes mer som "Bara en gubbe".  

 

5.3 Analys 

5.3.1 Survival horror-spels fokus på action eller lösningar utan våld 

Respondent A, B och E svarade på denna fråga att förstapersonsperspektivet fick dem att 

tänka mycket på vanliga skjutspel. Anledningen var ofta vara att mycket direkt fokus 

hamnade på karaktärens händer vilka höll i ett vapen i detta fall. Respondent H tänkte 

istället mer på direkta actionspel när den såg tredjepersonsperspektivet, detta kan bero på 

att i jämförelse med förstapersonsperspektivet utgick responden från att 

tredjepersonsperspektivet handlade mindre om utsatthet och inlevelse och därmed skulle 

vara det mer actionfokuserade perspektivet. 

Respondent B utryckte att "tredjepersonsspel är bättre för pussel" detta för att det "ger mer 

fokus på omgivningen, det känns som om man ser mer" sade B. Till skillnad från 

förstapersonsperspektivet som upplevdes bara sikta fokuset rakt fram. 

 

5.3.2 Sårbarhet och utsatthet i survival horror-spel 

Respondent A, B som på denna fråga svarade att tredjepersonsperspektivet fick karaktären 

att kännas mest sårbar kopplade svaret till att man kan se hur karaktären råkar ut för skador 

och liknande. Det finns flera sätt en spelutvecklare kan visualisera detta, exempelvis genom 

nya texturer på karaktären som visar blodfläckar eller att karaktären haltar och liknande. Ett 
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spel som gör detta mycket är Tomb Raider (Square Enix, 2013) som togs upp som exempel. 

Respondent A sa även att "I förstapersonspel så känns det ofta som om man bara skakar av 

sig skadorna snabbt, går miste om mycket av det visuella" alltså att skador i 

förstapersonsspel ofta symboliseras genom att skärmen blinkar rött i ett par sekunder för att 

sedan sluta, och det faktum att spelarkaraktären nyss tagit skada är bortglömt.  

 

Figur 28 Tomb Raider (Square Enix, 2013) använder både texturer och animation 
för att visa att spelarkaraktären tagit skada 

Respondent B höll med om att tredjeperson fick karaktären att kännas mer sårbar då man 

lättare kan se om karaktären ser sårbar ut. Exempelvis om karaktären ser klen ut till skillnad 

från vissa actionspel där karaktären ofta ser stor och stark ut. Detta gäller även då 

karaktären utsätts för hot då man i tredjeperson som respondent C sade "Man får mer känsla 

för karaktären i tredjeperson, vilket gör det obehagligare att se vad den utsätts för".  Detta 

talar för det som Perron (2004, s.8) skriver om att anledningen till att vi blir rädda är för att 

vi kopplar till de personer vi ser på skärmen och vill att de ska klara sig. 

I det som respondent B tar upp om att tredjeperson så är karaktärens utseende bestämt av 

de som har gjort spelet. Medan spel i förstaperson ofta lämnar mer till fantasin som 

exempelvis förstapersonsspelet Metro: Last Light (Deep Silver, 2013) där spelaren aldrig får 

se spelarkaraktärens ansikte genom spelet. Men genom att bestämma mer över hur 

karaktären ser ut så kan utvecklarna påverka hur vi ska känna över denne.  

Respondent C, E, och F tyckte att förstapersonsperspektivet fick spelarkaraktären att kännas 

mest sårbar. Den vanliga motiveringen bakom detta var att det känns som om det är större 

risk att saker ska smyga upp bakom spelarkaraktären då spelaren inte har uppsikt över dess 

rygg på samma sätt. Spel ur förstapersonskameravinkel  kan även få effekten att det är 

spelaren som är på plats och är utsatt för hoten mer än tredjepersonsspel. Att spelaren lever 

sig in i spelet lättare, vilket flera respondenter tyckte. 

De respondenter utan spelvana höll med om detta att spelet blev läskigare och kändes mer 

otäckt i förstaperson då karaktären blev "jag" på ett annat sätt än då spelet var ur 

tredjeperson då spelarkaraktären istället uppfattades som "bara en gubbe". Detta kan tolkas 
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som att de utan spelvana har svårare att leva sig in i en karaktär de ser i tredjeperson men i 

förstaperson så blir det tydligare att det är spelarkaraktären som är jag. Den spelarkaraktär 

som användes i undersökningen som var man kan ha bidragit till denna distansering, då 

båda respondenterna utan spelvana var kvinnor. I förstaperson så är spelarkaraktären mer 

könlös och åskådaren kan ha en egen bild av hur karaktären ser ut, till skillnad från 

tredjepersonsspel där karaktären är förutbestämd. 

En tanke som kom från respondent D var att utgå från att förstapersonperspektivet var mer 

actionfokuserat då vapen hamnade i större fokus i bilden, vilket skulle lämna 

tredjepersonsperspektivet att vara mer fokuserat på att fly och andra ickevåldslösningar. 

Detta fick respondenten att dra slutsatsen att det var spelarkaraktären som styrdes i 

tredjepersonsperspektivet som var den mer sårbara, då denne inte skulle försvara sig på 

samma vis. Denna slutsats skulle tala för att karaktärer i spel som fokuserar mer på 

lösningar av den typen är mer sårbara och utsatta då de inte försvarar sig genom våld. 

 

5.3.3 Tidigare spelvanor och preferenser 

Många av de svar som gavs var färgade av att respondenten i fråga ofta hade spelpreferenser 

och olika tidigare spelvanor. Ett exempel är respondent C som kopplade tredjepersonsspel 

till spel där huvudkaraktären varit fullt och klumpigt animerad. Detta går att förklara med 

att respondenten inte spelat modernare tredjepersonsspel utan hållit sig mest till 

förstapersonsspel och spel av andra genres. En annan respondent som istället föredrog 

tredjepersonsspel kopplade förstapersonsperspektivet till linjära skjutspel som i grunden är 

en lång korridor. 

Respondent E som tidigare spelat en del survival horror-spel i tredjeperson svarade på den 

sista frågan om vilket perspektiv denne skulle föredra att de olika perspektiven skulle passa i 

olika miljöer. Förstapersonsperspektivet skulle passa bättre i de grottor som antogs ligga 

bakom kryptingången i kyrkogårdsmiljön, med de trånga utrymmena och många 

gömställena. Medan tredjepersonsperspektivet skulle passa bra i den övergivna zoomiljön då 

respondenten antog att det var någon slags stadsmiljö vilket påminde om många 

konventionella survival horror-spel som denne spelat. 

 

5.4 Slutsatser 

Det finns argument som talar för att båda perspektiven skulle kunna vara skrämmande och 

passa i survival horror-spel. Det som talar för att förstapersonsperspektiv är ett bra sätt för 

att få spelaren att leva sig in i karaktärer och därmed reagera mer på spelet är det som 

exempelvis respondent C sade "Förstaperson känns mer fokuserat på inlevelse" och att det 

kändes som om spelaren blev mer nära karaktären. Detta stöds av det som respondent G och 

H som saknade  spelvana upplevde, att spelarkaraktären blev dem själva i förstaperson 

istället för bara en karaktär till vilken de inte hade samma koppling till. Detta är förmodligen 

varför många förstapersonsspel  inte utvecklar karaktären i större utsträckning, för att skapa 

ett skal som spelaren själv kan fylla i och på så sätt göra karaktären personlig. 

Tredjepersonsperspektivet erbjuder istället andra möjligheter då det ger spelarkaraktären ett 

mer bestämt utseende och kropp, exempelvis så går det att se hur spelarkaraktären rör sig i 
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miljön och hur denne reagerar på skador. Det är även möjligt att se på karaktärens utseende 

om den är sårbar Som togs upp av respondent A och B. Det kan även vara skrämmande med 

dödsscener i tredjepersonspel, som exempelvis Dead space (Electronic Arts, 2008) vilket har 

mycket grafiska dödscener där lemmar ofta slits från spelarkaraktären om spelaren begår 

misstag. 

Förstapersonspel som ofta upplevdes som mer riktade mot inlevelse kunde även göra 

åtgärder för att få spelarkaraktären att kännas mer fysisk och närvarande i miljön. Till 

exempel det som respondent C sa att det är viktigt för inlevelsen att om man tittar ner i 

marken så ska man kunna se karaktärens ben och inte bara ett tomrum. Detta och att låta 

karaktärens armar och händer interagera med miljön kan få spelarkaraktären att kännas 

mer fysisk istället för en svävande kamera med ett par armar. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning har studerat hur olika kameraperspektiv i spel påverkar förväntningar 

och tankar kring spelet. Undersökningen har fokuserat på spel inom survival horror-genren 

då spel inom denna genre ofta skiftar mycket kring vilket kameraperspektiv de använder sig 

av. Fokus har även legat på att studera förväntningarna om spelet kommer handla mer om 

action och brukande av våld för att progressera i spelet eller om spelaren måste komma på 

andra lösningar som att fly och lösa pussel för att komma vidare i spelet.  

För att undersöka detta så har tre miljöer med en karaktär skapats i 3d-grafik. Två bilder har 

sedan tagits i varje miljö, en ur förstapersonsvinkel och ur i tredjepersonsvinkel. Jag har 

sedan låtit åtta respondenter tittat på bilderna och gjort en kvalitativ undersökning där 

respondenterna intervjuats. Alla respondenterna hade tidigare spelvana med survival 

horror-spel förutom två stycken som helt saknade spelvana. Skälet bakom detta var för att 

undersöka hur tidigare spelvana eller saknaden av denna påverkade respondentens tankar 

kring spel. 

Från undersökningens intervjuer så går det att se att båda kameraperspektiven har för och 

nackdelar och erbjuder olika möjligheter. Vissa ansåg att förstapersonsperspektivet gav 

bättre inlevelse i spelet. Detta var något de utan spelvana höll med om då de upplevde att 

spelet blev läskigare då det var "jag" som var utsatt och inte bara en karaktär på skärmen. 

Andra menade att tredjepersonsspel kunde vara mer skrämmande då spelaren bättre kan se 

karaktären och hur hot och skador påverkar denne, vissa spel har även grafiska dödscener 

som kan vara skrämmande. En annan punkt som togs upp var att olika perspektiv passar 

bättre i olika miljöer, exempelvis ansåg en respondent att en underjordisk miljö med tunnlar 

skulle passa bättre med ett förstapersonsperspektiv. 

6.2 Diskussion 

Utifrån undersökningen är det tydligt att förstapersonsperspektiv och 

tredjepersonsperspektiv erbjuder olika möjligheter och skapar olika förutsättningar för 

spelet. En möjlighet som skiljer perspektiven från varandra är hur  vissa förstapersonsspel 

drar nytta av att veta vad spelarkaraktären tittar på, ett exempel på detta är en sekvens ur 

spelet Metro: Last Light (Deep Silver, 2013) där skuggor dyker upp i kanterna av spelarens 

synfält. Men om spelaren fokuserar karaktärens ögon på en av skuggorna försvinner den, för 

att sedan dyka upp på nytt när fokuset ligger någon annanstans. Detta skapar en olustig och 

obehaglig effekt som inte skulle kunnat vara interaktiv på samma vis i ett tredjepersonsspel 

där kameran och spelarkaraktärens ögon inte är detsamma. 

Det var tydligt att de respondenter utan spelvana Kände att det var "de" som var 

spelarkaraktären i förstaperson vilket de kände skulle göra spelet läskigare än om det sett 

gubben ur tredjeperson. Respondent F utan spelvana sa även att det gick att förstå att vissa 

föredrog tredjepersonsperspektiv i spel. Exempelvis "spel där spelaren styr en stor hjälte, så 

kan det vara roligt att se de häftiga saker denne kan göra", detta går att knyta till rollspels-

genren där spelaren ofta styr den stora hjälten som ska rädda världen vilka ofta spelas i 

tredjeperson som exempelvis Dragon Age (Electronic Arts, 2009). Andra spel i denna genre 

låter spelaren valfritt växla mellan första och tredjepersonsperspektiven som exempelvis The 
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Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 2011). Det finns exempel på survival horror-

spel som också använder detta, som DayZ (Bohemia Interactive, 2013) som låter spelaren 

byta mellan kameraperspektiven. Även om det går att skifta kameraperspektiv i DayZ 

(Bohemia Interactive, 2013) så byter spelet till förstapersonsperspektiv när spelaren siktar 

med vapen. Denna mekanik att spelet byter automatiskt går att knyta an till det som 

respondent B med flera tog upp, att "förstapersonsperspektivet ger bättre vapenkontroll". 

En svaghet i undersökningen var att de båda respondenter utan spelvana var kvinnor. Då 

spelarkaraktären som användes i tredjepersonsperspektivet var en man så kan det ha 

bidragit till att respondenterna kände sig distanserade från karaktären. I förstaperson tolkas 

spelarkaraktären istället mer könsneutral. Detta kan ha påverkat respondenterna då de kan 

ha haft lättare att sätta sig in i en neutral karaktär än en som bestämt var av andra könet. 

6.2.1 Samhälleliga aspekter och nytta för spelbranschen 

Nyttan som går att dra från denna undersökning är främst applicerbar på spelbranschen, då 

målet för undersökningen var att undersöka hur kameraperspektiv i spel uppfattas. Även om 

många av respondenterna med spelvana svarade beroende på tidigare preferenser, så fanns 

det många som höll med om att förstapersonsperspektivet fick de att utgå från att spelet 

hade större fokus på hantering av vapen än tredjepersonsperspektivet. Vissa av de med 

spelvana tyckte även att det gav bättre inlevelse när spelet spelades i förstaperson. Detta var 

något som de utan spelvana höll med om då de kände sig mer distanserade till karaktären i 

tredjeperson. Tredjepersonsperspektivet på andra sidan erbjuder mer möjligheter att vissa 

hur spelarkaraktären ser ut och hur den påverkas av det denne utsätts för i spelet, 

exempelvis skador. 

En vidareutveckling av denna undersökning skulle även kunna användas som underlag för 

att skräddarsydda alster för specifika individer och grupper, som utformningen av 

exempelvis utbildningsverktyg för olika specialiserade yrken. En vidareutveckling skulle 

även kunna fungera som underlag för utveckling av alster som förenar filmmediet med 

interaktiviteten av spelmediet, som användningen av virtual reality-teknik som på senare år 

börjat bli tillgängligt för konsumenter. virtual reality-tekniken som börjat dyka upp 

använder displayer monterade framför ögonen som låter användaren omge sig av 

upplevelsen mer än om en vanlig datorskärm använts. I dagsläget finns en rad demos att 

testa till virtual reality-tekniken exempelvis finns det möjlighet att bevittna norrsken, att bli 

halshuggen eller råka ut för en bilolycka. Allt sett ur ett förstapersonsperspektiv. Dessa 

"upplevelser" är förutbestämda  och inte interagerbara på samma sätt som spel, användaren 

får istället enbart kontroll över sin egen blick. Utöver nöjesanvändning av tekniken så skulle 

seriösare användningsområden för tekniken kunnat studeras, exempelvis användning av 

virtual reality för vissa sorter av terapi. 

6.2.2 Etiska aspekter 

Jag har under arbetet med respondenterna sett till att de är införstådda med vad 

undersökningen handlar och att bilderna kommer föreställa eventuellt onda och läskiga 

miljöer. Detta hade särskild vikt med respondenten som var 12 år gammal, men målsman 

hade gett godkännande och respondenten hade även tidigare erfarenhet med survival 

horror-spel. 

Problematik med undersökningen och etiska aspekter som möjligtvis hade kunnat uppstå 

var ifall någon respondent skulle tagit illa upp av användandet av religösa symboler i 
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kyrkogårdsmiljön. Då kyrkogårdsmiljön ter sig som en fientlig eller ond plats så skulle 

användandet av religösa symboler kunnat väcka anstöt. Men jag har valt att behålla 

symbolerna då de dels är så vanligt förekommande i vardagen och även vanligt 

förekommande i tidigare verk ur skräckgenren. Korsen i kyrkogården gör även mycket för 

bilden då det är lättare för en betraktare att första att det handlar om en kyrkogård. 

6.3 Framtida arbete 

Det skulle vara möjligt att göra flera variationer på detta arbete för att undersöka 

närliggande ämnen. Exempelvis skulle man kunnat skifta mellan att ha en manlig eller en 

kvinnlig spelarkaraktär i en hotfull miljö och studera om folk skulle förvänta sig olika fokus i 

spelen, exempelvis skulle en betraktare förvänta sig ett spel mer inriktat på pussel än våld 

om spelarkaraktären varit en kvinna än om det hade varit en man. 

Andra variationer som skulle kunna göras skulle vara ett flytta fokuset till en annan genre. 

Exempelvis plattformsspel som oftast spelas ur ett tredjepersonsperspektiv men det finns ett 

par exempel på plattformsspel som styrs ur ett förstapersonsperspektiv. Frågorna skulle 

även de förändras till exempelvis om man förväntar sig ett mer lättsinnigt spel om det spelas 

ur tredjeperson. 

Den undersökning som gjorts här skulle även den kunna utvecklas. Med de begränsningar 

jag haft så hade jag inte möjlighet att göra en spelsekvens eller trailer. Det skulle vara 

intressant att göra om undersökningen i ett rörligt medium med antigen en spelsekvens 

respondenterna får spela igenom eller en trailer den får se.  

Ett liknande arbete skulle även kunna göras riktat mot filmediet. Som det exempel med The 

Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003) som togs upp där klipp 

liknandes förstapersonperspektivet använts för att förstärka scenen. Undersökningen skulle 

undersöka om en scen uppfattades som starkare om den innehöll klipp ur 

förstapersonsvinkel. 

Som nämndes i del 6.2.1 så skulle en undersökning av virtual reality-teknik och dess 

eventuella användningsområden för seriösare ändamål som exempelvis terapi varit 

intressant. I de fall då det inte handlar om direkta spel så är upplevelser för virtual reality 

ofta som ett mellanting av spelmediet och filmediet. Upplevelserna låter ofta användaren 

styra blicken själv men de händelser som spelas upp är förutbestämda. Virtual reality demos 

är även i stort sätt alltid styrda ur ett förstapersonsperspektiv. Eventuellt så 

experimenterande med ett tredjepersonsperspektiv även det kunnat vara intressant med 

tanke på de tankar som kom från de respondenter i denna undersökning som föredrog 

tredjepersonsperspektivet.  
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Appendix A -  Designdokument etc. 

6.4 Figurbeskrivning 

Figur 1 Bild från S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chenobyl (THQ, 2007) som använder sig 

av ett förstapersonsperspektiv. 

Figur 2 Bild från Resident Evil 4 (Capcom, 2005) som använder sig av ett 

tredjepersonsperspektiv. 

Figur 3 Moodboard för spelmiljön som utspelar sig på en kyrkogård. 

Figur 4 Jämförelse av kyrkogårdsmiljön i konceptstadiet med en block-out (t.v.) och 
den färdiga miljön (t.h.) 

Figur 5 Högupplösta Gargoylen (t.v.) jämfört med den lågupplösta (t.h.). 

Figur 6 Bild på den textur som bestämmer färg. 

Figur 7 Bild på den Normal map textur som skapar imitation av högre 
detaljrikedom. 

Figur 8 Bild på den lågupplösta gargoyle modellen utan normal map (t.v.) jämfört 
med en normal map (t.h.). 

Figur 9 Exempel på objekt skapade åt spelmiljön föreställande en kyrkogård. 

Figur 10 Exempel på hur träden använts för att skapa en imitation av större 
variation. 

Figur 11 Den färdiga kyrkogårdsmiljön utifrån tredjepersonperspektiv. 

Figur 12 Den färdiga kyrkogårdsmiljön utifrån förstapersonsperspektiv. 

Figur 13 Moodboardet för spelmiljön med ritual temat. 

Figur 14 Bild på det normala gräset (t.v) jämfört med det döda gräset (t.h). 

Figur 15 Exempel på variationer som gjordes på stenblocken i ritual scenen. 

Figur 16 Den färdiga Ritualmiljön i tredjepersonsperspektiv. 

Figur 17 Den färdiga Ritualmiljön i förstapersonsperspektiv. 

Figur 18 Det moodboard som användes för den förfallna djurparken. 

Figur 19 Bild på en simpel 3d-modell skapad för block-out konceptet (t.v.) jämfört 
med den färdiga modellen (t.h.). 

Figur 20 Bild på gräset utan textur (t.v.) och gräset med en textur innehållandes 
alpha-kanal (t.h.). 

Figur 21 Bild på versionen av staketet som användes till kyrkogården (t.v.) jämfört 
med versionen som användes till övergivna djurparken. 
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Figur 22 Den övergivna djurparken i tredjepersonsperspektiv. 

Figur 23 Den övergivna djurparken i förstapersonsperspektiv. 

Figur 24 Moodboardet som skapades för spelarkaraktären. 

Figur 25 Närbild på karaktärens tröja utan normal map (t.v.) jämfört med normal 
map (t.h.). 

Figur 26 Bild på karaktären med rigg oposerad (t.v.) och den färdiga posen (t.h.). 

Figur 27 Bild på den färdiga karaktären utan textur och oposerad (t.v.) och 
texturerad och poserad (t.h.). 

Figur 28 Bild från Tomb Raider (Square Enix, 2013) 

6.5 Tabellbeskrivning 

Tabell 1 Presentation av respondenterna som deltog i undersökningen 

Tabell 2 Statistik presentation av svaren på fråga 1 

Tabell 3 Statistik presentation av svaren på fråga 2 

Tabell 4 Sammanfattning av svar på fråga 3 

 

 


