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Sammanfattning 

 

I detta arbete har det studerats om det går att ge illusionen av subsurface scattering i 

albedotexturering av karaktärer som används i lågprestanda enheter som smartphones. 

Denna teknik kan vara funktionell i situationer där den kan användas istället för en SSS-

textur, då denna inte kan användas på grund av så kallad prestandakostnad. Den kan också 

användas i lägen där en grafisk stil eller ett speciellt tema leder till att illusionen av SSS 

tillämpas bättre grafiskt än en äkta.  

För att undesöka detta tillverkades två identiska 3D modeller föreställandes en tomte från 

svensk folktro. Figur 1 tilldelades en tillverkad äkta SSS-textur och figur 2 en tillverkad 

albedotextur med inbakad SSS-effekt. Figurerna skickades ut i samanband med en enkät till 

27 personer i åldern 20+ och med blandad spelvana. Dessa personer bads poängsätta de två 

figurerna i en poängskala 1-7 under två frågekategorier; hur grafiskt tilltalande samt hur 

fotorealistiska de fann figurerna.  

Genomsnittet i den sammanräknade datan från enkäten visar att en modell med en fingerad 

effekt av SSS inbakad i dess albedotextur kan vara lika grafiskt tilltalande som en med en 

äkta SSS-textur. Analysen visar också att modellen med äkta SSS-textur i det här fallet 

ansågs mindre fotorealistisk än den med illusionen av SSS. Detta visar att en modell, 

renderad i real-tid, med en SSS-effekt inbakad i sin albedotextur kan framstå lika grafiskt 

tilltalande och fotorealistisk som en med en äkta SSS textur.  

En vidareutveckling av denna studie skulle kunna använda en mer realistisk 3D-modell, 

samt att denna framställs i en mer trovärdig miljö, för att förstärka känslan av fotorealism i 

renderingen, detta tillsammans med affordance i samarbetet mellan modellen och 

texturerna. Vid framtida undersökningar bör också antalet deltagare utökas. Att också 

introducera en kvalitativ undersökning i form av intervjuer vore intressant för att fånga upp 

informantens iakttagelser som inte kommer fram i enkätsvar. 

 

 

Nyckelord: albedo-texturering, 3D-grafik, subsurface scattering, fotorealism  
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1 Introduktion 

Den här undersökningen studerar om man kan ge illusionen av subsurface scattering i 

texturering av karaktärer som används i augmented reality på smartphones.  

 

Arbetet innebär remedieringen av ett antal varelser från svenska folksagor till 3D karaktärer 

ämnade för uppvisning i AR teknologi på smartphones. Dessa varelser har tillverkas enligt 

det innebärande projektets valda grafiska tema och är ämnade i första hand för barn i 

grundskolans åk 1-4. Målet har vart att undersöka om en illusion av subsurface scattering 

kan nås genom att implementera den i karaktärens albedo textur, och om denna teknik 

fungerar som ett lämpligt substitut för subsurface scattering på enheter med låg prestanda, 

som te x smartphones.   

 

Karaktärern det gäller i det här projektet kommer att användas dels i kombination med 

tryckta böcker i en barnboksserie och dels i en besöksmålsapp. Arbetet kretsar således kring 

3D-grafik och augmented reality (AR). Studien ingår i forskningsprojektet Kulturarv och 

spelteknologi i Skaraborg (KASTiS) och barnboksserien KLUB, samt avknoppningen 

besöksmålsappen Bestiarium Skaraborg. Karaktärerna, samt dess texturer, ligger som grund 

i förundersökningens metod med en kvantitativ studie. 

 

Detta arbetet kan ses som en förstudie till eventuella fortsatta undersökningar inom ämnet 

texturering av grafik inom AR. Om tendenser kring personers preferenser till bland annat 

grad av realism synliggörs kan eventuella fortsatta studier utarbetas för att mäta om 

implementering av subsurface scattering som en illusion i 3D-karaktärers albedo textur kan 

fungera som en effektiv textureringsteknik och faktiskt bidrar till intryck av realism i 

augmented reality-applikationer. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer en teoretisk bakrund av projektet att redovisas.  

Det kommer att inledas med en beskrivning av KASTiS och dess delprojekt som denna studie 

är kopplad till. Relevant till temat för delprojektet KLUB kommer genren bestiarium att 

studeras, samt en studie i vad folksägner och väsen har inneburit och kan innebära i medier. 

 

Kapitlet kommer vidare att förklara och ge exempel på AR teknologi, samt kombinationen av 

grafiska stilar som används under remedieringen av karaktärerna.  

Relevanta principer och termer inom bild och berättande i olika medier förklaras samt 

beskrivningar hur de är kopplade till forskningen och projektet.  

 

Under den sista delen kommer termer och tekniker som är direkt relaterade till det praktiska 

arbetet och dess arbetsmetod att genomgås och förklaras. 

2.1 Projekt KASTiS 

KASTiS är ett projekt som syftar till att utveckla en delregional samverkans- och 

kunskapsplattform för innovativ och hållbar användning av spelteknologi inom 

kulturarvsförmedling och besöksmålsutveckling. Inom projektet som finansieras av 

Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och de deltagande kommunerna 

utvecklas en seminarieserie och demonstrationer. 

 

De inom KASTiS startade projekten ska utvecklas till demonstratorer och genom dessa 

sprida kunskap kring olika tekniska plattformar och förmedlingsområden. 

Vi arbetar med tre huvudsakliga berättar-plattformar: 

 En första plattform är inne på museer och liknande platser 

 En andra plattform är ute på kulturarvsplatser 

 En tredje plattform är mobila berättandefunktioner som är lämpliga att använda för 

att väva samman besöksmål efter varierande teman. 
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2.1.1 Hyperbook-appen Kiras och Luppes Bestiarium 

Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) är ett delprojekt och en presentator inom KASTiS-

projektet och det är detta projekt som denna undersökning och dess praktiska arbete görs i 

sammarbete med. 

 

KLUB har ett transmedialt berättandeformat som väver samman kulturarvsplatserna i 

Skaraborg och grunden är en barnboksserie, en för varje kommun som är med i projektet. 

KLUB kan läsas i digital form på läsplatta, men den är också tänkt att ges ut i tryckt 

barnboksformat. En del av illustrationerna i de tryckta böckerna kommer vara kodade och 

kopplade till en app, så att mobiler eller läsplattor som hålls över dem känner av och 

genererar 3d-grafiska bilder, så kallad augmented reality (AR). Med fördel kan detta gälla 

karaktärer och objekt ur berättelserna. 

 

I projektet studeras berättandefunktioner och tekniker som dels kan förbereda den 

potentiella besökaren inför besök och dels förhöja upplevelsen på plats. Målgrupp är i första 

hand barn i grundskolans åk 1-4 och Innehållet, som sagoväsen, historiska personer, platser 

och föremål, tas fram i samverkan mellan studenter och inom denna undersökning så är det 

just karaktärer som kommer att tillverkas. 

2.1.2 Besöksmålsappen Bestiarium Skaraborg 

Bestiarium Skaraborg, är en avknoppning från KLUB-projektet. Med hjälp av GPS-funktion 

och augmented reality är planen att användare/spelare både ska kunna se och fotografera 

sagoväsen med hjälp av sin smartphone. Bilderna kan bli samlarkort som kan bytas. Vissa 

väsen är vanliga medan andra främst återfinns på kulturarvsplatser. 

2.1.3 Genre Bestiarium 

Ett Bestirarium är ett kompendium av varelser och en medeltida typ av djurbok som blandar 

zoologiska realiteter med fabelväsen som drakar och enhörningar samt med allehanda 

vanföreställningar om existerande djur (Nationalencyklopedin). 

Även om det hanterar naturliga väsen, så är ett Bestiarium aldrig menat att vara en 

vetenskaplig text och ska aldrig läsas som en sådan. En stor del av dess charm kommer ifrån 

humorn och fantasin i dess illustrationer, bilder som enbart är menade som nöje men som 

samtidigt fungerar som ett didaktiskt verktyg. 
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Bestiariumet började förekomma i England under 1200-talet som sammanställningar av 

äldre källor, huvudsakligen Physiologus - en grekisk text skriven av en okänd författare i 

Alexandria, någonstan runt 20-talet e.Kr. Enligt medeltidens kristna teologi skapade Gud 

jordens alla varelser som symboler i vår världs heliga plan. Djur var alltså sedda att ge 

kroppslig gestalltning åt karaktärsdrag som reflekterade tro och kulturella värderingar (J. 

Paul Getty Museum:2007).  

Physiologus, samt de Bestiarium som kommit därefter, har på som många religiösa texter 

oftast ett moraliskt innehåll, det vill säga att beskrivningar och historier om de olika varelserna 

ofta är allegorier. D.B.D Asker skriver i sin doktosavhandling “The Modern Bestiary: Animal 

fiction” om hur bestiariums på medeltiden fungerade som ett moraliskt vägledning. Han 

nämner också att vi ser, i modern tid, att denna breda moralisk bas förblir intakt och att 

djurlivet utgör ett naturligt paradigm till vilken en ålder i moraliskt kaos kan vända. Gågna 

samt moderna författare har vänt sig till en värld av djur, realistiskt, bildligt eller i fantasin, 

för att hitta en bättre orientering för världen - att hitta en mer tillfredställande bild av 

människans plats i naturen (11). 

2.2 Folksägner och dess påverkan som medium 

“God kväll, farbror! Hälsade pojken” är en illustration av John Bauer från Erik Åkerlunds 

verk “Bland Tomtar och Troll”(1907). Bilden föreställer en ung pojke placerad i en mörk skog 

och över honom står ett troll med en säck på ryggen. Boken och dess illustrationer har i 

decennier använts som godnattsagor för barn men även om bilden tilltalar med både sitt 

fantastiska hantverk och sitt tema kan bilden, sent en kväll när mörkret faller in, vara ett 

skrämmande koncept för ett barn. Trollet i bilden är i berättelsen en godhjärtad och ofarlig 

varelse, men tanken av att vara mitt ute i en skog på natten och stöta på en sådan varelse kan 

vara skrämmande för en yngre publik. Tanken kan vara kuslig för en vuxen också, men 

skillnaden är att i ett barns fantasi är händelsen att möta ett troll i skogen en möjlighet.  

Ett barn kanske blir extra försiktig att inte gå för långt in i skogar på grund av en rädsla för 

troll och barnet, tänkandes tillbaks på detta i äldre dagar, kanske inte kan låta bli att känna 

att just den illustrationen räddat denne många gånger ifrån att vandra in och gå vilse i de 

stora skogarna som täckte området runt familjens sommarhus. 

 

Precis som John Bauers illustration kan påverka en ung flicka eller pojke, och som ett 

bestiarium kunde påverka folk på medeltiden, har folksägner och deras väsen påverkat folk i 

alla tider. Karaktärer barn och ungdomar möter i böcker kan ha en djupgående inverkan på 

dem, nästan en lika stark inverkan som riktiga människor de känner och träffa 

(Almerico:2014).  
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I äldre tider var det oftast ett grundbyggande syfte - att genom fiktion berätta för folk vad de 

borde eller inte borde göra, vad som var moraliskt korrekt eller inkorrekt och att på sitt eget 

vis sätta ut regler och vägvisningar i samhället. Nu är självklart inte meningen med KLUB att 

sätta skräck i barn, eller att anvisa regler. Men det finns ett mönster i mytologi och i detta fall 

folksägners berättande som tyder på att man kan med hjälp av mediet sätta upp gömda 

vägledningar för hur man ska ta sig till väga i livet, det kan handla om att hålla barn borta 

från faror eller att anvisa dom till att bli mer empatiska eller respektfulla människor. Dessa 

vägledningar kan dock också fungera som propaganda eller moralisk vilselednig. 

Barnboksserien, samt besöksmålsappen Bestiarium ska kunna användas pedagogisk, men 

det är inte dess huvudsyfte, utan i sin form är det enbart för underhållning. 

2.2.1 Adaption: Analys av förändring i innehåll 

“När vi kallar ett verk för en adaption, så tillkännager vi öppet dess relation till ett annat 

verk” (Hutcheon:2013) 

 

Karin Kukkonen skriver i Studying Comics and Graphic Novels om att serier använder bilder 

(snarare än ord) för att representera karaktärer och miljöer, och att de därför ofta måste vara 

mer specifika än romaner om hur dessa artefakter ser ut i berättelsen (75). Projektet KLUB 

innebär adaptionen av en avbildad varelse från bok till AR. Med hjälp av AR kan 

karaktärerna komma till liv på ett sätt som de aldrig kunde i illustrerad form. En skriftlig 

beskrivning eller till och med en illustration kan lämna mycket åt fantasin, medans en 

karaktär i full 3D beskriver till nästan fuländat hur denna ser ut. Tekniken tvingar, som 

Kukkonen nämner, till ett mer specifik utseende och leder förhoppningsvis till ett starkt stöd 

för projektet, då det visuella berättande är så pass tydligt, att berättandet i text kan fokusera 

mer på story och dialog.     

2.2.2 Remediering: Analys av förändringen i mediet 

KLUB-projektet handlar om att ta ämnen som härstammar från uråldriga medier och 

introducera dessa i moderna, för en modern publik. Detta är vad som kallas ”remediering”; 

när ett innehåll presenteras i ett nytt medium. Bolter och Grusin diskuterar remediering i sin 

bok Remediation: Understanding New Media (1999) och beskriver detta ämne som 

processen att uttrycka det sätt som ett medium ses av vår kultur genom reformering eller 

förbättring av ett annat (59). Enligt deras mening är det omöjligt för ett medium att existera 

utan att på något sätt referera till ett annat (271) och principen bakom remediering är att nya 

medier aldrig uppstår helt fristående från andra medier, och att vi konstant omarbetar gamla 

i tillverkningen av något nytt (Bromley:4).  
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2.3 Augmented Reality 

Det är inte förens på senare tid som AR har tagit sig in i människors vardag. Termen har 

funnits sedan 90-talets början men under en lång period var teknologin svår att introducera 

till allmänheten, på grund av brist på lätttillgänglig hårdvara. Idag hör vi om teknologin allt 

oftare, detta på stor grund av tillgängligheten av smartphones. Man kan säga att augmented 

reality (AR) är en variation av virtual reality (VR). I använding av VR kan användaren inte se 

den verkliga världen, utan teknologin omger användaren helt och hållet med en syntetisk 

omgivning.  

 

AR tillåter dock användaren att se den verkliga världen samtidigt som virtuella objekt 

implementeras i miljön. Man kan säga att VR ersätter verkligheten, medans AR kompletterar 

den. Idealistiskt simulerar AR en illusion att de digitala objekten existerar i den verkliga 

miljön. Teknologin kan ses som medelvägen mellan VR (helt syntetsikt) och telepresence 

(helt verkligt) (Azuma:1997). Det finns i dagsläget två kategorier av AR-uppvisning: 

genomskinlig AR display och monitor baserad AR display. Den förstnämnda kategorin 

karaktäriseras av möjligheten att se igenom displayen och skåda den verkliga världen genom 

den, därefter uppleva omgivningen med så mycket närvaro som möjligt. Den andra 

kategorin baseras på att du som användare upplever de syntetiska objekten, samt den 

verkliga världen, genom en digital display (Milgram,Takemura,Utsumi,Kishino:1993-1994). 

 

KLUB inkluderar monitor baserad AR och har dels till syfte att få digitala karaktärer att 

framstå i den verkliga världen genom teknologin. I besöksappen kommer detta att göras 

genom att låta en programvara i din telefon skanna ett objekt i den valda omgivningen (t ex. 

en skyllt), digitala karaktärer läggs då på som ett raster i realtid på din telefons 

videoupptagning, denna karaktär kan man sedan betrakta i full 3D. Samma teknik kommer 

att användas till bokformatet, då man skannar symboler i boken och karaktärerna framställs 

ovanpå boken. Projektet kan stödjas av denna teknologi då det virtuella objektet presenterar 

information om sig själv som användaren annars inte kunde upptäcka med hjälp av 

exempelvis en bok.  

 

Ett exempel på denna teknologis underhållningsform i vardagen är spelet Pokémon Go, ett 

kommande spel till mobila enheter utvecklat av Niantic som är planerat att släppas till iOS 

och Android någon gång under 2016. Spelet är fokuserat på monitor baserad AR display 

teknologi och tillåter spelaren att fånga och träna virtuella varelser som uppstår i den 

verkliga världen.  
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Med produkten släpps också en så kallad Pokemón Go Plus - en armbands-liknande 

accessoar som med hjälp av bluetooth kopplas till din mobil och notifierar användaren när 

en varelse (s.k Pokémon) är i närheten. Tanken är att ge spelet en “heads-up” funktionlitet, 

där du som spelare kan spela spelet utan att behöva ta upp mobilen eller kolla på en skärm. 

Likt besöksmålsappen i KLUB, där specifika varelser kommer vara kopplade till platser där 

de enligt folktro levde, kommer varlesler i Pokémon GO att leva i olika delar av världen – t ex 

vatten-Pokémons kommer gå att finna nära vatten. Spelet kommer att innehålla en funktion 

som tillåter användare att byta Pokémons med varandra. Denna notifikation kommer vara i 

foorm av LED ljus och lätta vibrationer. När användaren får en notifikation att en Pokémon 

är i närheten trycker denna in en kodad kombination på accessoarens knapp, för att samla åt 

sig varelsen till sin mobil-app. Beslutet att tillverka Go Plus-armbandet istället för att låta 

tjänsten styras av en “smart watch app” var för att öka tillgängligheten för de som inte har 

råd med en smart watch. 

 

Ingress (2012) är ett “augmented-reality massively multiplayer online location-based” spel 

utvecklat av Niantic Labs och finns tillgängligt på iOS och Android enheter. Spelet går ut på 

att fånga “portaler” som befinner sig på platser med kulturell betydelse, som exempelvis 

officiell konst, landmärken, monument, etc., och länka dessa för att tillverka virtuella 

triangulära “control fields” över geografiska områden.  

Användningen av Ingress handlar om att röra sig runt i vår egen värld, men Ingress tar detta 

till en annan nivå där spelets uppdrag inte placeras ut slumpmässigt eller som i Pokémon GO 

där belöning är kopplat till geografiska element, utan spelets uppdrag tar spelaren till platser 

som har en historisk eller kulturell betydelse i vårt samhälle. Besöksmålsappen i KLUB har 

en liknande filosofi i sin användning, där det kopplar varelser till kulturarvsplatser. Denna 

aspekt kan ses som ett sätt att lära användaren om kultur och historia, och då spel som 

Ingress inte räknas som ett serious game (ett spel som är designat inte bara för 

underhållning) så har det onekligen möjligheter till att lära ut.  

 

AR-spel som dessa kan samtidigt ses som spel under kategorin “exergames”, vilket menas att 

de leder till att spelaren får någon form av fysisk motion (exer = exercise) under spelets 

gång. Samtidigt som exergames har evolverats från teknlogisk utveckling inriktat på att göra 

spel roligare, så har genren hyllats då den kan ses som ett sätt att minska sereotypen att 

spelande är en stillasittande aktivitet, och att genren stödjer en aktiv livsstil (Parker-

Pope:2005). 
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2.4 Grafisk Stil 

Under det praktiska arbetet i denna studie kommer en blandning av två grafiska stilar att 

refereras till. Den ena är baserad på John Bauers verk, har rötterna i svensk historisk 

illustration och själva temat på karaktärerna. Den andra stilen kretsar runt att ge verken en 

modern stil som är anpassad för en yngre publik. Tanken är att genom att blanda dessa stilar 

kan man tillfredsställa en modern publik samtidigt som man behåller en viss mån av verkets 

ursprungliga utseende. 

2.4.1 John Bauer 

John Bauer var en svensk konstnär, målare och illustratör, född 1882 i Jönköping. Hans 

favoritämne var svensk natur och täta skogar och ända sedan han var liten hade han vandrat 

i Smålands mörka skogar och fantiserat om alla varelser som lever där (Agrenius:1996). År 

1907 påbörjade han ett illustrationsarbete till verket “Bland tomtar och troll”, en 

sagosamling med teman från folksagor. Dessa nyskrivna berättelser var menade för barn i 

alla samhällsklasser, vilket var någorlunda nytt på denna tid (“Den unge Bauer”). Många av 

hans populäraste verk är målade i vattenfärg, ibland en mix av akvarell och gouache och i ett 

tidigt stadie av hans karriär innehöll målningarna oftast bara en färg (med svart) då färg på 

den tiden var dyrt att införskaffa. När efterfrågan senare ökade, ökade också färgantalet i 

hans verk (Corin:2013). Bauer räknas som en av Sveriges främste sagotecknare och är ännu 

idag populär. Hans konst, främst från “Bland tomtar och troll”, har definierat en hel genre 

och är därför en lämplig referens för forskningsprojektet då det kretsar runt kulturarv och 

varelser från nordisk folktro riktat till barn.  

2.4.2 Manga 

Man kan säga att ordet manga har två betydelser utanför Japan. Vissa använder det för att 

beteckna japanska tecknade serier och ofta industrin och samhället som omger dem. Andra 

använder manga för att nämna enbart det visuella språket - löst uppfattas som en "estetisk 

stil" (Cohn:2007). Karaktärer i manga har ofta stora ögon, små näsor, små munnar och 

plana ansikten.  Förekomsten av barnsansiktsdrag är vanlig hos karaktärerna. 

Manga har en influens på den grafiska stilen i detta projekts praktiska arbetet, och i denna 

kontext har termen diskuterats och definieras som en estetisk stil och inte som ett 

sociokulturellt objekt. 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bland_tomtar_och_troll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saga_(sk%C3%B6nlitteratur)
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2.4.3 Affordance i augmented reality 

Affordance är en term myntad av den amerikanska psykologen James J. Gibson och är 

svåröversatt till svenska, men innebär i korthet att ett objekts egenskaper ger ledtrådar om 

vad som går att göra med det och att objekt genom sin design "erbjuder" oss som användare 

sin funktion genom att visa hur det skall användas, utan att vi ska behöva göra slutledningar 

om hur vi ska gå till väga. Det är både en fakta om vår omgivning samt om vårt beteende 

(Gibson:129). Ett exempel på affordance är ens vetskap om att en spak ska dras i och en 

knapp ska tryckas in.  

 

Vad innebär då 3D karaktärer i AR teknologin för ett projekt som KLUB? Som nämnt 

tidigare så involverar KLUB adaptionen av varelser från folksägner till en dimension av 3D 

som inte var möjlig i orginalverket. Denna dimension går hand i hand med publikens 

förväntningar om realism. Genom att det virtuella objektet (i detta fall en virtuell varelse) är 

placerade i verkliga miljöer måste där finnas element som håller kvar användarens 

immersion, element som introducerar till användaren en viss affordance. Dessa element, 

som exempelvis storlek och ljussättning på den virtuella varelsen, måste i viss mån stämma 

överens med miljön den är satt i. Samtidigt som det virtuella objektet tillsammans med 

miljön ska uppnå åskådarens förväntningar, så tillåter projektets grafiska stil att dessa 

förväntningar inte är behöver handla om alla former av realism. Med andra ord: realism kan 

uppnås i form av ljus och förhållanden mellan det virtuella objektet och den fysiska världen 

samtidigt som det virtuella objektets grafiska stil automatisk inför en orealism. På grund av 

denna grafiska stil bildas en form av hypermediacy, där användaren blir medveten om själva 

mediet i användning. Samtidigt, på grund av AR teknologin och sättet varelsen projekteras 

på, kan en så kallad immediacy bildas, där användaren för en stund blir omedveten om det 

använda mediet och får en illusion av att varelsen befinner sig i den verkliga världen 

(Bromley:34). 
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2.5 Tekniska Termer Relaterade till Arbetsmetod  

Denna del går igenom och förklarar termer och tekniker som är direkt relaterade till det 

praktiska arbetet och dess arbetsmetod.  

2.5.1 Texturering 

Texturering är en kraftfull teknik används inom 3D grafik för att lägga realism till en scen 

eller ett objekt. I sin grundläggande form innebär texturering att en bild (texturen) läggs på 

ett objekt i en scen. Det kan innebära allt från att ge ett objekt färg eller att implementera en 

textur av innehållandes information om höjder, till exempel en textur kan användas för att 

styra skuggning över en yta för att uppnå sådana effekter som bump-texturering. Texturer 

kan användas i en scen för att ge illusionen av deformationer som annars, om tillverkats i 

själva objektets geometri, hade tagit mer prestanda. Eftersom texturering är så användbar, 

tillhandahålls det som en standard inom renderingsteknik (Haeberli,Segal:1993). 

 

2.5.2 Subsurface Scattering 

Många material i vår omgivning har en grad av genomskinlighet. Ljus skingras inom 

genomskinligt objekt (till exempel löv, papper, eller stearinljus) innan de lämnar föremålet 

vid ett visst avstånd från infallspunkten. Denna process kallas för “Subsurface Scattering” 

och förkortat “SSS” (Jimenez:2010) och det är en transport-mekanism för ljus som gör att 

det färdas in i objekt. Vanligtvis så reflekteras ljus från samma punkt där ljuset träffat ytan, 

men i genomskinliga objekt, som i hög grad påverkas av SSS, träder ljus in genom ytan, 

skingras inuti föremålet, och slutligen utträder runt det träffade området. Den rödaktiga 

färgtonen mänsklig hud avger är på grund av ett antal halvgenomskinliga lager huden består 

av, som skingrar ljus enligt deras specifika kompositioner. 

Inom 3D teknologi kan denna process simuleras med ett diverse olika SSS texturer och 

shaders. Rynkor och porer blir fyllda med ljus, vilket skapar en mindre hård aspekt; 

rödaktiga gradienter kan ses på gränsen mellan ljus och skuggor; och sist men inte minst 

reser ljus genom tunna delar som öron eller näsborrar, och färgar dem med ljusa och varma 

toner som vi snabbt förknippar med genomskinlighet och som kan ge illusionen av att t ex en 

kroppsdel innehåller kött och blod (Jimenez:2011). 
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Ett exempel på SSS med 4 olika djupstyrkor (1). 

 

 

2.5.3 Offline och Real-Time Rendering SSS 

Beroende på i vilket medium man arbetar med så fungerar SSS på olika sätt, då dess 

funktion är prestanda krävande. När man arbetar med film så kan man räkna med lyxen av 

offline rendering. Offline rendering avser när det som renderas återges till ett bildformat, 

och dessa bilder visas senare antingen som en stillbild eller en bildsekvens (tex 24 renderade 

bilder utgör en sekund av en förrenderad video). Många av de program som offline-renderar 

utnyttjar vad som kallas en "raytracing" algoritm (Teo:2010). Det innebär att näst intill 

oändliga prestanda krävande och advancerade tekniker kan användas, vilket kan resultera 

till imponerande visuell SSS. 

 

Dessa advancerade tekniker går dock inte att implementera i real-time rendering, då real-

time rendering betyder, i grund och botten, att en dator producerar bilder från 3D-geometri, 

texturer, etc. i farten och visar det för användaren på en gång (eller så fort som möjligt). 

Användaren kan interagera med en 3D-scen i real-tid med hjälp av olika inmatningsenheter 

såsom mus/tangentbord, gamepad, tablett, etc. Du hittar real-time rendering i allt från 

iPhone till datorn och spelkonsoler (Teo:2010).  
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Nedan ser vi två bilder föreställandes Gerald of Rivia, huvudpersonen från spelet The 

Witcher 3 (CD Project:2015). Dessa bilder är exempel på de två nämda 

renderingsteknikerna, den första bilden är real-time renderad och den andra är offline 

renderad. (se bilder nedan) 

 

 

 

Real-time rendering av Gerald (2). 

 

 

 

Offline rendering av Gerald (3). 
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Detta betyder inte att SSS inte går att implementera i spel, snarare att spel har svårt att 

hantera samma renderingstekniker som t ex. film. I moderna tider och med snabba framsteg 

i grafisk spelteknologi ser vi tekniken allt oftare. I spelet Black Ops 3 (Activision:2015) 

används SSS på exempelvis karaktärer i real-time rendering för att uppnå realistisk hud. 

Denna effekt har en kostnad av hela 5 fps (frames per second) (Burnes:2015), vilket är ett 

bevis på dessa typer av texturer prestandakostnad.  

(se bild nedan) 

 

En graf som visar fps-ändringen med SSS på eller av (4). 
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3 Problemformulering  

Att korrekt skildra mänsklig hud inom spel och film är viktigt. Det är ett resultat som tar ett 

medium närmre realism, och kan därigenom möjligen öka användarens immersion, vilket 

spelutvecklare brukar anse som eftersträvansvärt. Subsurface Scattering har på senare tid 

implementerats i real-time rendering, så som dataspel, men det är en krävande teknik som 

sliter hårt på prestanda. Detta betyder att tekniken inte går bra ihop med låg-prstanda 

enheter som exempelvis smartphones. Men går det att implementera texturer på 3D objekt 

som gör att användaren får en illusion av SSS-effekten och utan att använda dess 

prestandakrävande algoritmer? I denna undersökning har en teknik prövats där illusionen 

av SSS (i detta fall effekten av hudens material) ges genom resultatet av en albedo textur. 

Arbetet har inneburit remedieringen av en varelse från svenska folksagor till en 3D karaktär 

ämnad för uppvisning i AR teknologi på smartphones. Denna varelser har tillverkats enligt 

det innebärande projektets valda grafiska tema. Målet har varit att undersöka om 

möjligheten att återskapa effekten av subsurface scattering kan nås genom att implementera 

den i karaktärens albedo textur, och om denna teknik fungerar som ett lämpligt substitut för 

subsurface scattering på enheter med låg prestanda, som te x smartphones.  

 

Undersökningen har genomförts genom en kvantitativ undersökning med en passande 

forskningsgrupp. Följande fråga har varit utgångspunkten för undersökningen: 

 

Finns det en noterbar skillnad på äkta SSS texturering och den testade tekniken? 
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3.1 Arbetsmetod 

I följande kapitel kommer en redogörelse att ges gällande arbetsprocessen att skapa 

artefakten samt valet av metod för undersökningen och dess urval. 

3.1.1 Artefakt 

KLUB-projektet handlar som nämnts ovan om att ta sagoväsen som härstammar från 

uråldriga medier och introducera dessa i moderna, för en modern publik. Den varelse som 

har tillverkats och som står som grund för forskningen är en variant av den nordiska 

tomtegubben. 

 

Det praktiska arbetet gällande projektets artefakt är uppdelat 4 delar:  

 

1. En  förstudie kring remediering, de valda grafiska stilarna samt andra relevanta 

områden. Det innebär samling av referensmaterial för det visuella uttrycket som t ex 

mangakaraktärer, folknordiska väsen, färgkomposition och anatomi. Det görs också 

en studie i tekniska områden som optimering, bland annat artefaktens poly-antal och 

upplösning på texturer. 

 

2. Tillverkningen av 3D-karaktären innebära ett så kallat “high till low poly 

workflow” där objektet först skulpteras high poly i mjukvaran zBrush (1999) därefter 

exporteras till mjukvaran Autodesk Maya (1998) där en låg-polymesh tillverkas 

utefter den skapade hög-polymeshen. Till sist, inför textureringen, mappas låg-poly 

karaktärens uv-karta ut.  

 

3. Karaktärens texturering innefattar arbete i mjukvaran Adobe Photoshop (1990) 

och Quixel Suite (2014). De texturerna som tillverkas är direkt relaterade till 

undersökning är en SSS-textur (i detta fall en skin map) och ett substitut för en SSS-

textur (i detta fall en albedo textur). Förutom texturerna menade för undersökningen 

har ytterligare texturering tillverkats som ett stöd för artefakten och dess 

utvärdering. Vissa texturer som normal, specular och gloss är industristandard och 

nödvändiga som grund för att få en optimal effekt av undersökningstexturerna. 

 

4. För att en utvärderingsmetod ska ha kunnat utföras har artefakten renderats. Det 

innebär att videos på den kompletta karaktären har renderats ut och presenterats för 

testpersoner. Renderingen har utförts i mjukvaran Marmoset Toolbag 2 (2013). 

Programmet är lämpligt för projektet då det hanterar real-time rendering, vilket har 
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gett passande resultat då artefakten i slutändan kommer att användas i real-time 

rendering för projektet KLUB.  

 

3.1.2 Utvärderingsmetod 

Den utvärderingsmetod som har valts för projektet är grundad i att få så bra resultat som 

möjligt om denna typ av textureringsteknik kan fungera som ett lämpligt substitut för SSS 

texturering. Artefakten ligger i grund för undersökningsmetoden och studien är baserad på 

en kvantitativ undersökning.  

 

I boken Metodbok för medievetenskap (2002) beskrivs kvantitativ analys som ett sätt att 

analyserar material som låter sig hanteras i form av siffror eller som kan räknas, och att 

målet är att hitta samband och strukturer i materialet eller att testa hypoteser som satts upp 

i förväg. (Østbye,m.fl:157). Användnig av denna undersökningsmetod kan bidra till 

insamling av stora kvantiteter data, tillräckligt mycket för att se om det finns någon 

noterbart skillnad på SSS-texturerna och dess substitut. Det kan också vara ett sätt att 

undersöka om en vidare utvärdering i form av en kvalitativ metod krävs.  

Kvalitativa intervjuer, också kallade samtalsintervjuer (2002), är ämnade för att hämta 

information av intervjuobjektet i stället för att mäta på förhand definierade variabler. Då 

artefakten i denna undersökning inte krävde interaktion från testpersonerna, så var tillgång 

till reaktion och samtalssätt inte nödvändig. En dialog med testpersonerna behövde inte 

heller äga rum, då datan som samlades in baserades på enbart om personerna t ex. såg 

skillnad på artefakten och de olika texturerna.  

3.1.3 Urval 

Resultatet av denna undersökning kommer att vara användbart för personer inom 

spelbranschen och för deras arbete i liknande områden, men artefakten i sig kommer att 

vara något som användaren (spelaren) upplever och analyserar. En person som har en insatt 

kunskap om hur utvecklingen av dataspel fungerar (i detta fall, speciellt grafiker) har en 

tendens att upptäcka saker som en användare inte hade lagt märket till, relaterat till i ämnet. 

På grund av detta så verkade det mest logiskt om fokusgruppen inte var av gruppen 

spelutvecklare, eller studenter i spelutveckling, utan bestog av användare av produkten.  

 

 

 

I detta fall menar jag “användare” som en person som spelar dataspel och därefter kan 

referera till liknande grafiska artefakter utan ett “professionellt öga”. 
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Målgruppen var personer i ålder 20+ och undersökningen riktar sig mot folk som kunde ge 

mogen kritik byggd på erfarenhet eller oerfarenhet inom spelgrafik. Dessa personer nåddes 

genom internet med en anpassad internetenkät genom tjänsten Google Drive (Google:2012). 



 18 

4 Projektbeskrivning 

Detta kapitel kommer redogöra arbetsprocessen gällande skapandet av artefakten. Kapitlet 

inleds med en förstudie där en kort analys utgörs gällandes de två grafiska stilarna som 

artefakten ska ta inspiration från. Sedan följer en redogörelse av arbetsprocessen vid 

tillverkningen av artefakten där arbetsätt, tekniker och designval förklaras. Avslutningsvis 

kommer en personlig sammanfattning av arbetsprocessen samt en pilotstudie att redovisas. 

4.1 Förstudie 

Vid arbetets inledning samlades referensmaterial in gällande verk föreställande tomtar men 

även bilder på kläder från svenskt tidigt 1900-tal. Referensbilder ansågs nödvändiga då 

tomten som skulle skapas skulle ha en visuell koppling till sitt folkhistoriska ursprung.     

Ett bra exempel på adaption av gamla svenska sägner till modernt medium är den japanska 

animeserien “The Wonderful Adventures of Nils” (Toriumi:1980). Den tecknade serien är 

baserad på Selma Lagerlöfs verk “Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” (1906) 

och är mestadels trogen till originalet. Här finner vi en stor grafisk skillnad på äldre svenska 

illustrationer som gjorts till Lagerlöfs verk och den moderna mangastilen som används i den 

japanska adaptionen. 
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Illustration av John Bauer från Selma Lagerlöfs “Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige” (1906) (till vänster) och “The Wonderful Adventures of Nils” av Hisayuki Toriumi 

(till höger) 

 I den första bilden finner vi en presentation av det gamla, svenska bondesamhället, både i 

miljö samt i kläder. Vi finner något vackert och realistiskt. Bild nummer två är nästintill 

motsatsen av bild nummer ett. Bilden framställer likt den första bilden en ung pojke i liknande 

kläder, den målar också upp gäss. Den presenterar tillräckligt för att man ska förstå en 

koppling till bild nummer två, men i ett helt annat färg- och formspråk. I bild nummer två 

finner vi en gladare stil med starka färger, enkla detaljlösa ytor och ett övergripande uttryck 

som talar om att detta är menat för en ung publik. Då dessa två bilder presenterar två helt 

olika stilar, och kan vara vid första ögonkast sina två motpoler. Men de har en stark gemensam 

nämnare; narrativet. Bilderna är huvudreferenser och grundstenar för de två grafiska stilar 

som användes under artefaktens tillverkning.  
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4.2 Arbetsprocess  

4.2.1 Skulptering och Design 

Det praktiska arbetet startades med en process att skissa fram tomtens kropp och överliggande 

fysik i Zbrush. Det byggdes upp enkla former som sedan kunde utvecklas till mer advancerade 

genom vidare skulptering av skissen. Denna process skulle leda till en färdig högpoly-modell 

som skulle bli grundpelaren i tillverkning av lågpoly-modellen samt textureringen. 

En bildföljd som visar evolutionen av tomtens kroppsliga utseende (utan kläder), från skiss 

till slutligt resultat. 
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Kläder skulpterades efter tomtens fysik var helt klar. Detta var på grund av att ifall ändringar 

gjordes i tomtens fysik i ett senare skede skulle också kläder behöva ändras på och skulle ha 

lett till dubbelt med så många ändringar under arbetets gång. 

En naken kropp talar inte lika kraftigt om vilken tidsålder, livssituation eller personlighet en 

karaktär har som dess kläder gör, därför var kläderna de objekt under arbetet som skapades 

ifrån flest referenser. Det var viktigt att ge tomten korrekta kläder, men det var lika viktigt att 

med hjälp av dessa objekt ge karaktären en tilltalande siluett. Därför gjordes ändringar i 

design för att i helhet ge ett starkare formspråk. 

Tomtens kläder och accessoarer, utan och med kropp. 

Eftersom tomtar är betydligt kortare än människor och karaktären i slutändan skulle betraktas 

ovanifrån av åskådaren, lades mer detaljrikedom på den övre halvan av karaktären. Detta 

också på grund av att åskådarens ögon inte skulle ha svårt att fokusera på viktiga delar som 

exempelvis karaktärens ansikte när denna talar eller uttrycker sig. Med storlek i fokus gjordes 

också vissa saker, som knappar och stygn, överdrivet stora för att höja illusionen av tomtens 

storlek. 
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Med den grafiska stilen i tanke tillverkades stora ytor på karaktären och dessa gavs inte för 

mycket detalj. Detta, samt de stora ögona, skulle förstärka manga-stilen men skulle också 

senare underlätta att hålla karaktären i ett lägre polyantal. Stora ytor av hud var viktiga att 

behålla, då själva undersökningen handlade om SSS och hur hud representeras.  

Huvudstorleken på karaktären förstorades relativt till karaktärens kropp. Detta är vanligt 

inom grafiska stilar som riktas åt yngre publik, speciellt i manga. Det ger karaktären ett mer 

barnsligt utseende och i detta fall förstärker uppfattningen av att karaktären är mycket mindre 

än en vuxen människa.  

4.2.2 Modellering 

Efter högpolymeshen tillverkades en lågpolymesh av karaktären. Denna drogs över högpolyn 

med hjälp av speciella verktyg som tillåter högplymodellen att fungera som en referens för de 

nya tillförda polygonerna. Fokuset låg på att finna en balans mellan att hålla meshen i lågt 

polyantal och att få med så mycket detalj som möjligt. En gräns på 10000 polygoner hade satts 

för karaktären. Detta på grund av att den var menad för mobila enheter och att överstiga denna 

gräns kunde leda till en negativ påverkan på prestandan. Karaktären skulle i slutändan 

animeras, så det var viktigt att den hade ett bra edgeflow och en animationsvänlig topologi.    

      

Bilder från arbetet med lågpolymodellen och hur den tillverkas ovanpå högpolymodellen. 
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Lågpolymodellen låg i slutändan på 6350 polygoner och då detta nästan var hälften av den 

satta gränsen fanns tillfället att lägga till ytterligare detaljer. I folktro, tog tomten hand om 

bönders gårdar och eftersom de levde bland gårdarnas alla djur gjordes valet att ge karaktären 

en djurkompanion i form av en råtta. För att kompanionen skulle bli en del av helheten sattes 

denna i en ryggsäck, buren av tomten. Den slutliga modellen låg på 9432 polygoner. 

 

 

Den färdiga lågpolynmodellen med den tillsatta väskan med råtta. 
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4.2.3 UV-mapping och texturering 

Efter att modelleringen var klar var det dags för UV- mapping och texturering. Eftersom själva 

texturerna var grundstenen för artefakten och projektets problemformulering, var UV- 

mappingen viktig att få rätt. En UV-map är som Michael McKinley (2005) skriver i The Game 

Artist Guide to Maya en 2D bild med information om ett 3D objekts koordinater för varje 

vertispunkt, denna bestämmer alltså i slutändan hur och var textureringen läggs ut på 

modellen (2005:86). 

När UV- mappingen hade skett bakades detaljerna från högplymodellen till en så kallad 

normal map, en 2d-textur som representerar djup. Denna textur för med sig informationen 

(ytans detaljer) från högpolymodellen till modellen texturen sedan appliceras på, i detta fall 

lågpolymodellen. Det bakades också nödvändiga texturer för senare textur-arbete i Quixel, 

texturer som object-space normals och ambient occlusion. 

Lågpolymodellen utan och med normaltextur. 

Innan textureringen av material startade, handmålades en så kallad id-textur för att bättre 

förstå sig på var olika material skulle läggas på karaktären, och för att se hur många material 

som karaktären kunde ha innan det blev för kaotiskt. På detta sätt var det lättare att finna en 

balans i textureringen redan innan den påbörjats. Texturering av karaktären gjordes i 

programvaran Quixel DDO och en lista på material hade förberets och med hjälp av referenser 

valdes material passande en tomte men också material som var tillgängliga i bondesamhällen 

i sverige på tidigt 1900-tal. Material som exempelvis läder, bomullstyg, järn och säcktyg. 
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Tomten med id-textur. 
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På grund av att SSS senare skulle tillägas hade tomtens hud i detta stadie bara givits några 

grundfärger, men inga tecken på blod under huden (se bild ovan).  

När alla material var tillverkade och pålagda på karaktären var det dags att påbörja artefaktens 

två viktigaste delar: tillverkningen av en SSS textur och tillverkningen av illusionen av en SSS 

textur. 
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4.2.4 Texturering av SSS 

En SSS textur består av gråskala, där det vita står för högst aktiv subsurface scattering och det 

svarta för ingen subsurface scattering. Under tillverkningen av tomtens SSS textur använde 

jag mig av karaktärens albedotextur (innehållandes materialens färginformation). På så sätt 

var det enkelt att finna delar av kroppen som skulle innehålla SSS-information, områden där 

hud är tunn och områden där blod syns som mest. Dessa områden, som exempelvis öron, näsa, 

kinder och läppar, blev täckta av vit färg. I bilden nedan finner vi till vänster karaktärens 

albedotextur och till höger den handmålade SSS texturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

4.2.5 Texturering av illusionen av SSS 

Med hjälp av Quixels maskningsverktyg handmålades en mask på 3D-modellen. Denna mask 

bestämde var den röda färgen sedan skulle placeras på albedotexturen. Eftersom syftet var att 

ge illusionen av den riktiga SSS-textur som tillverkades tidigare så lades masken på samma 

ställen där det vita hade placerats på den riktiga SSS-texturen. I bilderna nedan finner vi till 

vänster maskningsprocessen samt karaktärens albedotextur och till höger den nya 

albedotexturen som med hjälp av maskningen har fått pålagd röda färg, som ska ge illusionen 

av SSS.  
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4.3 Sammanfattning av arbetsprocess 

Nedan är de slutliga resultaten av artefakten. Bild 1 presenterar karaktären med den riktiga 

SSS-texturen och bild 2 med SSS implementerad i albedon. Båda bilderna är tagna från 

renderingsprogramvaran Marmoset Toolbag 2, och är renderade i realtime.   

1. 

 

2. 
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Arbetsprocessen gick utan några stora problem. De största motgångarna var små problem i 

den tekniska delen, problem som dock ledde till ett bättre resultat och mer kunskap om ämnet 

när det väl löstes. En av de största motgångarna var att högpolymodellen inte var tillräckligt 

optimerad i sin form för tillverkning av en lågpolymodell. Det fanns en del advancerade former 

i den förstnämda modellen som gjorde det svårt att på ett estetiskt tilltalande sätt tillverka den 

sistnämnda. I slutändan fick dessa områden ett extra polyantal för att inte bilda fula artefakter 

i modellen. Dessa antal polys hade kunnat lagts på fler detaljer, eller inte lagts in alls för att 

optimera lågpolymodellen, om högpolymodellen hade förberets bättre från början.    

Samarbetet med KLUB har vart till en stor hjälp då riktlinjer sattes ut (tema på karaktär, 

grafisk stil, polycount etc.) och med hjälp av dessa kunde en större del av det estetiska arbetet 

planeras från början, vilket ledde till att det kunde läggas mer tid åt de mer tekniska delarna 

och hur dessa skulle lösas. 
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5 Utvärdering 

I följande kapitel kommer utformningen av pilotstudien samt den slutliga studien att 

presenteras. Dessa kommer att följas upp med dess resultat och anaylser. 

5.1 Pilotstudie och förändringar inför slutlig studie 

Pilotstudien genomfördes i form av en enkät som skickades ut till 4 personer.  

Enkäten bestod av två videos och 3 frågor. Båda videoklippen bestod av artefakten roterandes 

i en 3d-miljö, där videoklipp 1 (namngett figur 1) innehöll texturerna med riktig SSS och 

videoklipp 2 (namngett figur 2) innehöll texturerna som gav illusionen av SSS. 

 

Testet utformades utan att ge någon information om vad det var för skillnad, eller om det 

ens var någon skillnad på dessa figurer och målet med pilotstudien var att testa om 

skillnaden var märkbar och om så, vilken av dessa figurer som informanterna ansåg var mest 

önskvärda. Pilotstudien separerade på begreppen realistisk och tilltalande där det ena inte 

nödvändigtvis utesluter eller medföljer den andra. Pilotstudien visade att frågorna behövde 

förbättras avseende de begrepp som användes.   
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Pilotenkätens frågor var följande: 

 

 Ser du skillnad på modellerna? 

 

Denna fråga lade grunden på enkäten. Med ett negativt svar behövde de följande frågorna 

inte svaras på och studien skulle då visa att illusionen av SSS var lyckad.  

 

 Vilken av modellerna finner du mest realistisk?  

 

Psykologi- och datorgrafikforskaren James A. Ferwerdas skriver om i sin artikel Three 

Varieties of Realism in Computer Graphics (2003) om att det finns olika sorter av realism. 

Han menar skriver att när vi talar om just fotorealism brukar det betyda att vi vill skapa en 

bild som är omöjlig att skilja från ett fotografi av en scen. Detta betyder dock inte att själva 

scenen eller objektet i sig måste vara realistiskt. Då studien undersöker SSS, en effekt som är 

tagen från verkligheten, var en fråga om realism viktig att ha med. Samtidigt är objektet 

effekten testats på orealistiskt, så en definition av vilken slags realism det talades om var 

nödvändig. Felet med denna fråga var dock att den använde termen realistisk och inte 

termen fotorealistisk. Ett objekt kan vara renderat realistiskt i 3D-grafik men i själva verket 

vara orealistisk i sin mening och att i detta fall framställa en figur som i den verkliga världen 

är orealistisk och fråga om realism kan leda till förvirring. I den slutliga enkäten användes 

begreppet fotorealistisk. 

 

 Vilken av modellerna finner du mest tilltalande? 

 

Misstaget med utformningen av denna fråga var att fråga någon om vad denna finner mest 

tilltalande. Detta kan vara missledande då frågan inte gör det klart om det är objektet eller 

vad objektet föreställer som är i fokus. I detta fall var det den grafiska aspekten som hade 

fokus, och inte karaktären i sig. Frågan skulle istället ha gällt om vilken av modellerna 

informanten finner mest grafiskt tilltalande. Grafiskt tilltalande användes i den slutliga 

enkäten. 
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Svarsresultaten var blandade, där 1 person föredrog figur 1 som både mest tilltalande och 

realistisk, 2 personer fann figur 2 bäst i dessa kategorier och 1 person fann ingen skillnad på 

figurerna. Dessa resultat gav hopp om att den studerade tekniken fungerade, men det gav 

ingen information om hur bra den var jämfört med den äkta SSS-tekniken. Detta var den 

största bristen på pilotenkäten; att frågorna gav möjligheten till att bara välja en av figurerna 

i sina svar. Pilotstudien handlade om vilken teknik som var “bäst”, när undersökningen 

egentligen skulle handla om illusionen av SSS var bra nog att använda som ett substitut för 

äkta SSS. Detta åtgärdades i den slutliga enkäten. 

5.2 Enkätens slutliga form  

Som nämts tidigare var testpersoner för undersökningens enkät personer utan någon 

erfarenhet av dataspelsutveckling. Det handlade om personer som inte hade samma “öga” 

för grafik som de flesta som studerar dataspelsutveckling eller är aktiva inom spelbranschen 

har. Personerna nåddes ut till online och tilldelades länkar till enkäten som gjordes via 

tjänsten Google Drive.  Enkäten introducerades med två frågor angående testpersonens kön 

och angående hens spelvanor (se bild nedan).  
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Det ansågs intressant att samla in mer data om fokusgruppen, ifall ett mönster kunde finnas 

i svaren angående genus och spelvana. 

 

Under tillverkning av den slutliga enkäten rättades de fel som hade gjorts i pilotstudien. 

Testpersonerna fick denna gång möjligheten att välja på en skala mellan 1 till 7 om vad de 

tyckte om figur 1 och 2, under samma frågeställningar som pilotstudien. Se bild nedan. 
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Dessa skalor lades till för att leda till mer ingående information om den testade tekniken 

fungerade. Även om illusionen av SSS inte skulle ge lika positiva resultat som den äkta och att 

tekniken inte visade sig vara ett perfekt substitut, så kunde resultaten med hjälp av skalan 

fortfarande ge information om illusionen var ett godtagbart substitut. 
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5.3 Presentation av undersökning 

5.3.1 Antal testpersoner, fördelning och bortfall 

Enkäten besvarades av 27 personer var av 10 kvinnor, 16 män och 1 i kategorin “annat”. På 

grund av att enkätens resultat behandlades i form av ett genomsnitt och bara en person som 

svarade på enkäten var av könskategorin “annat” så blev denna ett bortfall från den 

slutligauträkningen. Majoriteten av personerna var vana med att spela datorspel och fler 

spelade ofta än sällan (se bilder nedan). 
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5.3.2 Genomsnittligt resultat relaterat till kön 

Dessa resultat visar ett genomsnitt på poängen testpersonerna gav de två figurerna i de två 

frågekategorierna. Genomsnittspoängen är relaterade till kön. 

 

Resultaten visar att båda figurerna har ett mer positivt intryck hos kvinnor i båda 

frågekategorier, men marginalen mellan männens och kvinnornas genomsnittliga poäng är 

liten, då den är några decimaler i skillnad på varje fråga. Resultatet visar i totalt genomsnitt 

att båda figurerna uppfattas lika grafiskt tilltalande, dock uppfattas figur 2 i genomsnitt 0.23 

poäng mer fotorealistisk. 
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5.3.3  Genomsnittligt resultat relaterat till spelvana 

Dessa resultat visar ett genomsnitt på poängen testpersonerna gav de två figurerna i de två 

frågekategorierna. Genomsnittspoängen är relaterade till spelvana. 

 

Resultaten visar att de personer som aldrig spelar dataspel har gett båda figurerna i båda 

frågekategorier högre poäng än de som spelar dataspel. I genomsnitt finner vi att poängen 

som gavs av de som sällan spelar dataspel och av de som spelar ofta inte var långt ifrån 

varandra, bara några decimaler.  
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Den högsta poängskillnaden hos dessa personer var att de som spelar sällan tyckte figur 1 var 

betydligt mindre grafiskt tilltalande än figur 2, jämnfört med de som spelar ofta.   

5.3.4 Totalt genomsnitt 

Slutligen gjordes en matematisk uträkning för att få en procentsats av poängskillnaden 

mellan de två figurerna.  

 

Hur grafiskt tilltalande finner du figur 1? 

Genomsnittspoäng totalt: 5,19 

 

Hur grafiskt tilltalande finner du figur 2? 

Genomsnittspoäng totalt: 5,19 

 

Figur 1 och 2 fick lika genomsnittspoäng i grafiskt tilltalande. 

 

Hur fotorealistisk finner du figur 1? 

Genomsnittspoäng totalt: 4,23 

 

Hur fotorealistisk finner du figur 2? 

Genomsnittspoäng totalt: 4,46 

 

Figur 2 fick 5,43% högre genomsnittspoäng än figur 1 i fotorealism (se uträkning nedan). 

 

4,46 / 4,23 = 1,0543  

4,23 = 100% 

4,46 = 105,43% 

105,43% - 100% = 5,43% 
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5.4 Analys 

Enkätens svar har resulterat i relativt lika svar från testpersonerna, dessa svar visade att 

informanterna fann båda figurerna lika när det kom till dels fotorealism och dels grafiskt 

tilltalande. Den största skillnaden var att de fann båda figurerna mer grafiskt tilltalande än 

vad de fann dom fotorealistiska. Tidsbrist för projektarbetets genomförande tillät inte 

tillräckligt mycket arbete för att göra en mer fotorealistisk modell. Eftersom studien var 

ämnad för enheter medrelativ låg prestanda, samt baserad på en rendering som sker i real-

tid och inte off-line, så var brist på fotorealism i svarendock förväntat. Modellen texturerna 

testades på gjordes i samarbete med projektet KLUB och föreställde därför en varelse från 

sagornas värld, detta kan också ha spelat en stor roll i testpersonernas svar i enkäten. 

Människoögat är betydligt mer van att se effekten av SSS i verkligheten, på människor i sin 

vardag, än på en fantasyvarelse.  Att ha framställt en 3D-modell föreställande en människa 

hade kunnat höja effekten av affordance och därigenom förbättrat samverkan med de 

studerade texturerna. På det sättet figurerna framställdes på i enkäten kan också ha lett till 

viss brist på realism. Att framställa figurerna utan en passande miljö och i en onaturlig 

posering kan ha medfört att det bildades en hypermediacy (se kapitel 2.4.3 och referenserna 

till Bolters & Grusins teorier kring remediernig), alltså att testpersonen blev så pass 

medvetna om mediet och av brist på immersion (immediancy, Bolter & Grusin) härigenom 

fick svårare att ge passande kritik på ett objekt som egentligen borde ha framställts aktiv i en 

miljö. 

 

Kön och ålder visade sig i slutändan inte speciellt relevant, då inget särskilt tydligt mönster 

gick att finna relaterat till dess svarsresultat. Det visade sig dock att spelvana hade en 

påverkan. Folk som aldrig spelar dataspel gav i genomsnitt högre poäng än de som hade 

vana att spela. Detta kan förmodligen bero på att de inte är lika vana att uppleva datorgrafik 

möjligen är mindre kritiska när det kommer till ämnet.  

5.5 Slutsats 

Efter analys av testpersonernas svar görs tolkningen att det går att återskapa effekten av 

subsurface scattering i albedo texturer. Genomsnittet av poängen från enkäten visar att en 

modell med en fingerad effekt av SSS inbakad i dens albedotextur är lika grafiskt tilltalande 

som en med en äkta SSS-textur. Analysen visar också att modellen med äkta SSS-textur i det 

här fallet anses mindre fotorealistisk än den med illusionen av SSS. Det visar att en modell, 

renderad i real-tid, med en SSS-effekt inbakad i sin albedotextur kan framstå lika grafiskt 

tilltalande och fotorealistisk som en med en äkta SSS textur. Tekniken att återskapa effekten 

av SSS i albedotextur har en teknisk nytta i situationer där den kan användas istället för en 
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SSS-textur, då denna inte kan användas på grund av prestandakostnad. Den kan också 

användas i lägen där en grafisk stil eller ett speciellt tema leder till att illusionen av SSS 

tillämpas bättre grafiskt än en äkta.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Arbetet har undersökt om det går att ge illusionen av subsurface scattering i albedotexturering 

av karaktärer som används i lågprestanda enheter som smartphones.  Detta undersöktes 

genom att två identiska 3D modeller tillverkades föreställandes en tomte från svensk folktro. 

Figur 1 tilldelades en tillverkad äkta SSS-textur och figur 2 en tillverkad albedotextur med 

inbakad SSS-effekt. Figurerna visades ut i samband med enon line-enkät för 27 personer i 

åldern 20+ och med blandad spelvana. Dessa personer bads poängsätta de två figurerna i en 

poängskala 1-7 under två frågekategorier; hur grafiskt tilltalande samt fotorealistisk de fann 

figurerna. Analysen av resultatet visade i genomsnitt att de två figurerna gavs lika poäng i 

grafiskt tilltalande och att den figur med illusionen av SSS ansågs en aning mer fotorealistisk 

än figuren med äkta SSS-textur. 

6.2 Diskussion 

I slutändan går det att diskutera hur effektiv denna studie egentligen blev. Tyvärr innehöll 

artefakten vissa distraktioner som troligtvis påverkade enkätens svarsresultat negativt. Att 

testa texturer som är kopplat till realism på en varelse från sagornas värld, som nämndes i 

analysdelen, skapade möjligen en del förvirring hos testpersonerna, speciellt vid frågan om 

fotorealism På en positiv sida har studien visat att en remediering av ett gammalt sagoväsen 

kan finna grafiskt samverkan med en realistisk och avancerad teknik som SSS, men på grund 

av den grafiska stilen är det större chans att en form av hypermediacy bildats (Bromley:34), 

där användaren blir medveten om själva mediet i användning, och genom att karaktären inte 

var placerad i en miljö fattades även ytterligare element som annars kunde stärka 

åskådarens immersion. Dessa faktorer kan möjligtvis ha påverkat enkätens svarsresultat.  

 

Innehållet av artifakten, själva adaptionen av tomten samt tillverkade texturer, var i 

slutändan lyckad. Själva förändringen i mediet däremot, det som Bolter och Grusin beskriver 

som remediering (1999), hann tyvärr inte bli fulländat på grund av tidsbrist. I 

undersökningen framställdes artefakten i en förrenderad sekvens, utan tillgång till 

interaktivitet från användaren. En förrenderad artefakt är inte garanterad att ge samma 

resultat som en interaktiv sådan och ett mer relevant test hade kunnat vara en interaktiv 

studie i sammanband med artefaktens ämnade medium; augmented reality.  
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Denna studie är inte tillräckligt stor för att bevisa att denna teknik är generellt bättre att 

använda i stället för äkta SSS i alla sammanhang men resultaten var i slutändan positiva och 

gav indikationer om att fortsatta studier i området kan finna ännu bättre tekniker för att 

optimera texturering. I väntan på att smartphones och AR-teknologi ska kunna hantera mer 

prestandakrävande artefakter, så visar denna studie att tekniker som dessa är bra substitut 

för sådana tekniker. 

 

Det är möjligt att betydelsen av termer som fotorealistism och grafiskt tilltalande hade varit 

nödvändiga att tydliggöra i enkäten. En stor vikt låg på att testpersonen förstod vad dessa 

termer innbar, då poängen som de gav figurerna var motiverad av denna kunskap. En kort 

beskrivning av dessa termer i enkätens inledning hade kunnat eliminera eventuella 

missförstånd i svarsresultaten.      

 

När det gäller etiska och samhälleliga aspekter kan det vara svårt att vid ett första ögonkast 

se några tydliga effekter av studien som nu gäller relativt tekniska frågor. Genusmässigt 

visade informanterna inga direkta skillnader i hur de uppfattade artefakten. En företeelse 

finns att notera som möjligtvis skulle kunna studeras vidare och det gäller skillnad i hur 

grafiken uppfattas beroende på om informanten är van spelare eller icke spelare . Detta 

skulle kanske kunna skilja sig beroende på motiv, det vill säga vad som är avbildat men kan 

också möjligen kopplas till vad James J. Gibson beskriver som affordances (1986), och i 

detta fall eventuellt en brist på förståelse för affordance. Det vill säga en erfarenhetsmässig 

förståelse för ett föremåls eller företeelses beskaffenhet och möjliga användningsområde. I 

det här fallet var de som var mer ovana spelare också mer positivt inställda och det kan då 

diskuteras om en brist på erfarenhet mellan person och dataspel kan påverka uppfattningen 

av 3D-grafik och beslut i undersökningen angående ämnet. Serieforskaren Karin Kukkonen 

använder begreppet media affordance i Studying Comics and Graphic Novels (2013). Hon 

menar att olika mediers egenskaper ger varierande förmågor/styrkor eller 

begränsningar/svagheter för kommunikation. Den här studien handlar om detta, om olika 

tekniska plattformars prestanda och att försöka jämna ut skillnader mellan dem. Mer vana 

spelare är vana vid en viss standard och kräver kanske mer för att uppfatta något som 

högkvalitativt, medan mer ovana blir mindre krävande och positivt överraskade av vad som 

faktiskt kan göras? Det här är spekulationer, men också något som skulle kunna studeras 

vidare i framtida arbete. 
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Frågan om en fingerad mindre prestandakrävande grafisk teknik ger visuellt godtagbart 

gensvar hos betraktare som en mer krävande teknik kan ses som främst ekonomisk. 

Samtidigt kan detta givetvis medföra effekter inom samhället. Går något snabbare och 

enklare att tillverka kan det också bli mer användbart och synligt i människors vardag. Och 

detta på en mängd olika plan eftersom det här dessutom gäller ett digitalt 

kommunikationsmedium. 

6.3 Framtida studier 

Att studera och finna nya tekniker inom dataspelsutveckling som hjälper till med att sänka 

användning av datorprestanda, så kallad optimering, är en väsentlig del av datorspelens 

utveckling, och har varit ett genomgående tema i detta arbete. Utveckling handlar inte bara 

om att finna nya sätt att öka datorprestanda, utan också nya sätt att sänka krävandet av denna 

prestanda. Att det är viktigt att optimera är något man får lära sig tidigt som spelutvecklare.  

Att belysa metoder som gör det möjligt att ge illusionen av att grafik använder mer avancerad 

teknologi än den faktiskt gör, leder till att spel på enheter med låg prestanda, kan uppnå grafik 

som kommer nära nivåer av den på enheter med högre prestanda.  

Ett vidarebygge på denna studie skulle kunna använda en mer realistisk 3D-modell (i detta 

fall kanske en människa) för att förstärka känslan av fotorealism i renderingen, samt 

affordance i samarbetet mellan modellen och texturerna. Modellen skulle också kunna 

framställas för och testas i en mer avancerad och trovärdig miljö, en miljö modellen är menad 

att visas i, för att öka realism och affordance. Denna studie skulle även kunna undersökas 

gentemot fler testpersoner och använda sig av en kvalitativ studie som uppföljning av den 

kvantitativa, med mer ingående intervjuer. Som nämnts tidigare kan det t ex. vara nödvändigt 

med kvalitativa intervjuer om testpersonerna får tillgång till artefakten och kan använda och 

testa den med AR teknologi. Denna framtida studie skulle kunna använda sig av 2 olika 

enkäter/intervjuer där den ena introduceras med information om vad arbetet faktiskt studerar 

och på så sätt jämföra med resultat från de som inte tilldelas den informationen. 

Vid de här testerna skulle det också vara intressant att studera den skillnad i positiv 

mottagande av grafiken som märktes i studien. Det vill säga att de icke spelande 

testpersonerna var mer positivt inställda, eller mindre kritiska än de spelande. Detta med 

tanke på att användningsområdet för den grafiska tekniken går utanpå det rena spelandet. 
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