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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förändring av material påverkar varseblivning-

en av objekt när formen lämnas oförändrad. Detta kan vara av intresse då spel med realistisk 

grafisk stil blir mer och mer högupplöst vilket samtidigt ställer högre krav på de grafiska ut-

vecklarna att framställa verklighetstrogna material.  

 

Jag har utfört en kvalitativ undersökning med personintervjuer av sex personer. Dessa sex 

personer har fått se tre objekt där de fått definiera objektets syfte. Intervjupersonerna fick 

sedan se objekten med olika material där mina frågor haft som mål att få respondenten att 

motivera uppfattat material samt det uppfattade materialets egenskaper. De intervjuades 

motiveringar om objekt och material har jag sedan tolkat utifrån litteratur om psykologi, 

främst om kategorisering som George Lakoffs bok ”Women, Fire, and Dangerous Things” 

(1990) beskriver. 

 

Min undersökning har visat att uppfattningen av textur kan förändra ett objekts syfte och 

funktion. Detta kan behöva undersökas vidare i en interaktiv digital miljö för att se påverkan 

både i rörlig bild och möjligen spelsammanhang.  

 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, grafik, varseblivning, objekt, material. 
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1 Introduktion 
Datorspel med realistisk grafisk stil blir mer och mer verklighetstrogna, bland annat med 

hjälp av texturer. Hur påverkas varseblivningen av ett objekt om man förändrar dess textur 

och material men lämnar dess form oförändrad? 

 

För att kunna upptäcka hur varseblivningen påverkas har jag använt mig av litteratur som 

behandlar kategorisering. George Lakoffs bok, ”Women, Fire, and Dangerous Things” (1990) 

behandlar kategorisering samt hur den klassiska synen på kategorisering fungerar. Denna 

litteratur jag har använt för att kategorisera objekt som inte haft gemensamma egenskaper 

(klassisk kategorisering) för användning som undersökningsmaterial. För att undersöka skill-

naderna på de tre objekt jag skapat har två material framställts för varje objekt. Val av mate-

rial har motiverats utifrån James Gibsons bok, ”The Ecological Approach to Visual Percep-

tion” (1986) som beskriver hur material definieras av deras textur eller texturer. Jag har strä-

vat efter att skapa material som inte har gemensamma egenskaper förutom mjuk- eller 

hårdhet. 

 

Min metod har gått ut på att först visa ett objekt med grå färg utan definierat eller specifice-

rat material för att låta den intervjuade först kategorisera objektet och dess syfte. Jag har 

sedan visat den intervjuade ett material i taget och låtit personen motivera uppfattningen av 

vad det är för material samt om det tidigare syftet påverkas, och i så fall hur. Jag har använt 

mig av en semistrukturerad intervjuform där jag först utförde en pilotintervju. Eftersom pi-

lotintervjun var tillfredställande utförde jag de övriga fem intervjuerna enligt samma struk-

tur vilket medförde att jag även använde pilotintervjun som resultatgrundande. 
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2 Bakgrund 
Ett av de första spelen jag spelade var Crash Bandicoot (Naughty Dog, 1996) till Sony Playsta-

tion. I Crash Bandicoot finns det röda lådor som exploderar när spelaren attackerar eller 

hoppar på dem. Det finns flera olika typer av lådor där alla har samma form men olika textu-

rer och material. Lådorna gör olika saker beroende på dess textur, men formen förändras 

aldrig. När jag var sju år gammal visste jag inte att TNT (som röda, explosiva lådor är märkta 

med) var förkortning av Trinitrotulen och var explosivt. När jag för första gången påträffade 

en sådan låda hade jag ingen tidigare referens till dess syfte baserat på dess textur. Eftersom 

den hade samma form som andra lådor i spelet antog jag att karaktären kunde hoppa på 

dem, men detta medförde däremot att lådan började ge ifrån sig ett konstigt ljud och lådans 

textur ändrades till en siffra som började räkna ner för att sedan explodera. Efter denna för-

sta erfarenhet med de TNT-märkta lådorna visste jag nu att karaktären inte bör hoppa på 

dem. Vad jag däremot inte visste var att om karaktären attackerade dessa lådor detonerade 

lådorna direkt utan någon nedräkning eller ljudvarning. Att lära sig lådornas syfte bara ge-

nom att se på dem var i princip omöjligt, det krävdes att jag interagerade med objektet för 

att lära mig dess syfte. 

 

Figur 1 Vad är syftet med lådorna? Hur kommer lådan med pilen att reagera? (Crash 
Bandicoot, Naughty Dog, 1996) 

 

I figur 2 porträtteras två tunnor ur Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004). En av dem är klart 

märkt med texten Flammable medan de andra två är rostiga och grå. Spelaren kan plocka 
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upp och flytta tunnorna men eftersom spelarens rörlighet inte förändras får spelaren ingen 

riktig känsla för tunnans tyngd. Förutom detta kan spelaren interagera med tunnorna genom 

att använda vapen. Två pistolskott mot den röda tunnan gör att tunnan börjar brinna vilket 

gör att den lever upp till sin varningstext. Texten varnar däremot inte om explosivt material. 

Tunnornas textur anser jag gestalta dess material väl då till exempel rosten på alla tre tun-

norna återspeglar järnets korrosion.  

 

Figur 2 Samma form på alla tunnorna men en är tydligt markerad i två färger och text. 
Vad är deras syfte och funktion? (Half-Life 2, Valve Corporation, 2004) 

 

Figur 3 kommer från Left 4 Dead 2 (Valve Corporation, 2009). Jag har inspekterat objekten 

på bilden men hittar inga varningstexter. Jag blev försiktig kring dessa objekt då spelare kan 

interagera med dem. De röda dunkarna exploderar inte men täcker ett stort område med 

eld. Den gröna tuben exploderar när den blivit tillräckligt skadad av vapen trots avsaknad av 

varningstext. Är tuben färgkodad? Jag anser att texturerna här (till skillnad från tunnorna i 

Figur 2) inte riktigt återspeglar materialet. Gastubens textur visar skador men återspeglar 

glansen i texturen verkligen dess material? Är den gjord av metall eller plast? 
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Figur 3 Vad är syftet med dessa objekt? Vad innehåller tuben? (Left 4 Dead 2, Valve 
Corporation, 2009) 

 

Forskning inom digital grafik och varseblivning inom den virtuella världen finns men jag kun-

de inte hitta forskning om texturers påverkan av varseblivning oberoende av form. Exempel 

på forskning jag hittat inom digital grafik är två kvantitativa undersökningar varav den första 

handlar om igenkänning av objekt i virtuella miljöer (Mania, Robinson och Brandt, 2005). 

Den andra undersökningen handlar om renderingskvalitet (till exempel högupplöst och låg-

kvalitet) och hur avståndsbedömning påverkas av detta (Thompson, Willemsen, Gooch, Cre-

em-Regehr, Loomis och Beall, 2004). Då mitt problem grundar sig i varseblivning är psykologi 

det mest relevanta ämnet jag har att tillgå. James J. Gibsons bok The Ecological Approach to 

Visual Perception (1986) ligger väldigt nära mitt eget kunskapsämne (grafik) då han använ-

der många termer och mycket av det tänkande som används inom den digitala grafiken. 

Gunnar Berefelts bok ABSe - om bildperception (1992) är användbar på grund av hans tankar 

om känselsinnets samarbete med synsinnet. Känselsinnet är nödvändigt när vi med synsin-

net uppmärksammar egenskaper hos en ytas textur som till exempel mjuk, sträv eller varm. 

George Lakoffs bok Women, Fire, and Dangerous Things (1990) är relevant då kategorisering 

av ett objekt sker med hjälp av deras gemensamma egenskaper och kategorisering har hjälpt 

mig att upptäcka hur varseblivningen påverkas. 

2.1 Definition av textur och material 
Enligt James J. Gibson i The Ecological Approach to Visual Perception (1986) visar ett objekts 

textur vad objektet består av, alltså dess material. Gibson (1986) använder bland annat snö, 

lera, trä, papper och plast som exempel när han nämner olika materials textur. Då texturen 

av ett objekt är det enda vi kan klassificera när vi med ögonen uppfattar objektet utan att 
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vidröra det är det svårt att klassificera dess vikt, temperatur eller material då dessa inte be-

höver överensstämma med texturen. Ett exempel jag kan använda mig av är min akustiska 

gitarr. Min gitarr är tillverkad av trä vilket dess textur visar, men den är målad med klarlack 

som gör att den reflekterar mer ljus än vad naturligt trä egentligen gör. Det mörka träslag 

som texturen utvändigt visar är dessutom inte samma som det trä som gitarren faktiskt är 

tillverkad av. Utan tidigare erfarenhet av detta eller liknande objekt kan jag inte klassificera 

dess material om jag inte vidrört objektet förr.  

2.1.1 Textur 
Gibson (1986) skriver att ett material kan bestå av flera texturer då till exempel grus aldrig 

består av enbart en typ av sten. Grus kan bestå av flera olika typer av småsten i olika storle-

kar och dessutom i olika densitet. Då jag har använt Autodesk Maya för att skapa digitala 

tredimensionella objekt kan det vara värt att definiera termen textur. Det finns termer och 

tänkande som kan överföras direkt från The Ecological Approach to Visual Perception (1986) 

till Autodesk Maya; Gibsons beskrivning av en texturs strävhet kan appliceras i Mayas color 

attribut, medan en texturs täthet kan appliceras via bump mapping för att ge en illusion av 

mer variation i objektets yta än vad som faktiskt är närvarande i den digitala modellen. Hur 

en person däremot värderar vilken textur som ska göra vad beror på vilket objekt och mate-

rial personen väljer att porträttera. Detta är intressant då val av textur definierar vilken typ 

av material vi antar att objektet består av. 

2.1.2 Material 
För att kunna klassificera ett material krävs det mer än bara färg eller täthet. Vissa material 

absorberar ljus medan andra reflekterar det, sedan finns det även material som själva utstrå-

lar ljus (Gibson, 1986). I Autodesk Maya finns det attribut för detta som heter reflectivity 

(kontrollerar hur mycket av världen som ska speglas i materialet), och specular som är upp-

delat i specular roll off samt specular color där roll off multiplicerar color-texturen. Material i 

digital grafik är väldigt definierade av just specular, hur mycket ljus som ska reflekteras (om 

något). Gibson (1986) skriver att ljus kommer att antingen absorberas eller reflekteras bero-

ende på objektets kemiska sammansättning. Kol absorberar mycket ljus medan krita absor-

berar lite ljus; därför är kol svart och krita vit. Med detta menar Gibson att vissa material (ej 

specificerat om det även gäller framställda material) har en karaktäristisk reflektion eller 

absorption av ljus, till exempel hur mycket ljus trä absorberar eller reflekterar jämfört med 



 

6 
 

metall. Även om vi kan se en texturs yta kan vi inte använda oss enbart av synsinnet för att 

definiera ytans slät- eller grovhet, detta kräver att vi har tidigare referenser från känselsin-

net, eller skapar nya genom att vidröra det. 

2.2 Visuell perception via känsel 
Gunnar Berefelt (1992) tror att de viktigaste bidragen till vår visuella varseblivning kommer 

från känselsinnet (haptiska systemet). Detta verkar korrekt då det kan vara svårt att förutsät-

ta ett objekts tyngd eller yta bara genom att se på det. Efter att vi vidrört ett objekts yta kan 

vi dra slutsatser av täthet, tyngd, temperatur, len- eller grovhet samt mjuk- eller hårdhet. 

Synen kan luras av en ytas textur till att anta att objektet består av ett annorlunda material, 

här kan känselsinnet falsifiera eller verifiera materialet. Om en person ser en blykula över-

dragen med gummi kommer personen förmodligen anta att kulan är helt tillverkad i gummi 

tills personen interagerar med objektet och känner vikten. Det behövs förmodligen mer in-

teraktion än att enbart vidröra objektet, som till exempel att personen lyfter, kastar eller 

knuffar objektet för att verkligen känna hur objektet reagerar på interaktionen. 

2.3 Kategorisering 
George Lakoff skriver i Women, Fire, and Dangerous Things (1990) att den klassiska synen på 

kategorisering utgick från gemensamma egenskaper. Exempel på överliggande kategorier är 

fågel, verktyg och transportmedel där dess underliggande kategorier i hierarkin har gemen-

samma egenskaper. I respektive överliggande kategori som jag nämnt (fågel, verktyg och 

transportmedel är överliggande kategorier) kan vi finna gråsparv och svala, hammare och 

skruvmejsel och till sist cykel och buss. En del av de underkategorier som jag nämnt har egna 

underkategorier. Lakoff menar att vi kategoriserar varje gång vi ser något som en typ eller 

som en typ av sak, som till exempel träd, stolar eller känslor och vi gör detta kontinuerligt 

och för det mesta omedvetet. Vad Lakoff fortsätter att beskriva är dock att den klassiska 

synen på kategorisering inte är helt fel, däremot finns det teorier som påstår att människans 

kategorisering bland annat beror på erfarenhet som innefattar bland annat varseblivning och 

kultur. Som en del av de nya teorierna nämner Lakoff bland annat Brent Berlin (1974) och 

Eleanor Rosch (1975) (inte forskat tillsammans) som gjort efterforskningar om något som 

kallas ”basic level category”.  
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2.3.1 Basic level category 
Basic level category beskriver bland annat hierarkin vi använder vid kategorisering. Lakoff 

(1990) skriver om Roschs forskning om basic level som i kategoriseringshierarkin finns mellan 

super- och subordinate. Lakoff ställer upp exemplet på följande sätt på sida 46 i Women, 

Fire, and Dangerous Things: 

Superordinate Animal Furniture 

Basic Level Dog Chair 

Subordinate Retriever Rocker 

Tabellen visar att kategorin basic level innehåller alla saker som har gemensamma egenska-

per. Till kategorin hund, tillhör till exempel även labrador, pudel och tax. Lakoff fortsätter 

med att beskriva vad basic level är enligt Rosch. Basic level är den högsta nivån där katego-

rimedlemmarna har liknande uppfattade skepnader, det är även den nivå människan snab-

bast identifierar objekt med. Om en person ser en labrador kommer personen förmodligen 

identifiera labradoren som hund snabbare än labrador. Lakoff nämner även: 

"The basic level depends upon percieved part-whole structure and corresponding knowledge 

about how parts function relative to the whole." - George Lakoff, Women, Fire and Danger-

ous Things, s. 56 (Lakoff, 1990). 

2.3.2 The Psychology of Everyday Things 
Donald A. Norman förklarar begreppet conceptual models i The Psychology of Everyday 

Things (1988). En conceptual model skapas när vi ser ett objekt och simulerar dess handling 

mentalt. Detta fungerar bäst om delarna är synliga. En bil fungerar som utmärkt exempel; 

den har hjul, alltså kan vi anta att den rullar, vi ser däremot inte hjulupphängning, motor, 

bensin eller något annat som kan hjälpa till att skapa en mental simulering av objektet. Till 

conceptual models beskriver Norman constraints. Constraints innebär att ett objekts form 

förhindrar vissa handlingar och förespråkar andra. En hammare visar genom sin form att den 

har handtag och har ett tungt huvud som fungerar utmärkt att slå med. Physical constraints 

innebär att det finns fysiska begränsningar till möjliga handlingar och är som mest användba-

ra om de är lätta att se och tolka (se hammare som exempel igen). Cultural constraints förli-

tar sig på vad som är kulturellt accepterat som till exempel om en röd lampa ska sitta fram 

eller bak på ett fordon eller att fotgängare har rätt passera över en väg vid övergångsställe 

vid ”grön gubbe”. Logical constraints baseras på att det inte finns några fysiska eller kulturel-
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la begränsningar utan baseras istället på komponenters funktionella layout. Ett exempel kan 

vara skåp- och hylldörrar i ett kök. Är handtaget placerat på höger eller vänster sida öppnas 

skåpet åt motsatt håll. Är handtaget placerat i mitten av dörren innebär det oftast att hand-

taget dras utåt. 

 

"Semantic constraints rely upon the meaning of the situation to control the set of possible 

actions." - Donald Norman. The Psychology of Everyday Things s. 85 (1988) 

2.3.3 Perceptuella set 
Alampay och Bugelski (1961) skriver att en form i en bild (detta är vad de använde sig av i sitt 

experiment) kan uppfattas olika beroende på de omgivande formerna. Testpersonerna i de-

ras experiment kunde urskilja en gammal man samt en råtta ur samma form beroende på 

just de kringliggande formerna. När bilden var omgiven av bland annat en anka, en fisk och 

en kanin svarade testpersonerna att de såg en råtta. När bilden var omgiven av bland annat 

en ung pojke, en vuxen man och en vuxen kvinna svarade testpersonerna att de såg en 

gammal man (värt att nämna kan vara att testpersonerna hade svårt för att bryta mönstret i 

efterhand).  



 

9 
 

3 Problemformulering 
I digital grafik är det möjligt att skapa saker som i verkligheten skulle vara omöjliga, det är 

även enklare att förändra något i spelets grafiska värld än det är i verkligheten. I ett spel kan 

spelaren inte röra vid ett objekt för att känna dess vikt eller kornighet, detta måste förmed-

las visuellt med hjälp av texturer (möjligen även med ljud). Om texturerna inte förmedlar 

objektets syfte (se tunnorna på bilden i min bakgrund) är objektet inte längre användbart, 

och kan till och med bli missvisande. Om vi antar att ett spel försöker efterlikna vår verklig-

het och att det i detta spel finns en spis vars textur och material består av ek och gul tvätt-

svamp, är syftet fortfarande matlagning eller har det förändrats? Min frågeställning i detta 

arbete är: 

 

Hur påverkas varseblivningen av ett objekt om man förändrar dess textur och material men 

lämnar dess form oförändrad? 

3.1 Metodbeskrivning 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod samt personintervjuer eftersom jag anser att en 

kvantitativ undersökning inte ger lika personlig information. Syftet med kvalitativ forskning 

är inte att säkerställa generaliserbara resultat utan lämpar sig bättre för teoribildning (Bry-

man, 2008). Bryman (2008) skriver att kvalitativa metoder är mer intresserade av orden som 

framkommer medan kvantitativa metoder är inriktade på att tillämpa siffror och statistik. Jag 

har använt mig av de intervjuades beskrivning av objekten och de intervjuades beskrivning 

av förändring i syfte för att besvara hur varseblivningen påverkas.  

 

Enligt Bryman (2008) kan en fokusgrupp själv lyfta fram den viktigaste frågeställningen sam-

tidigt som gruppen oftast har erfarenhet inom ämnet. Fördelen med att utföra intervjuer på 

fokusgrupper är att flera personers åsikter yttras vid samma intervjutillfälle. Däremot kan 

individers åsikter influeras av gruppen. För att samordna gruppintervjuerna hade alla med-

verkande i gruppintervjuerna behövt medverka vid samma tillfälle, planering vilket kunde ta 

tid. Detta hade kunnat medföra att gruppintervjuerna skett väldigt sent under arbetets gång. 

Därför ansåg jag att individuella intervjuer skulle vara mer intressanta för mitt arbete. Indivi-

duella intervjuer gav mig respondenternas ickeinfluerade åsikter. 
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Med hjälp av semistrukturerade individuella intervjuer har jag undersökt andra personers 

uppfattning av mitt problem. Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudinspelningsutrust-

ning och sedan transkriberats. Fördelen med denna metod har varit att jag fått höra vad de 

intervjuade sagt samtidigt som jag fått höra hur de sagt det (Bryman, 2008). Bryman (2008) 

nämner att det kan uppstå problem med en sådan metod om någon av de intervjuade inte 

känner sig bekväm med att personen spelas in, vilket kan ha skett under mina intervjuer. 

Enligt Bryman (2008) behöver korta intervjuer inte vara dåliga men de kan vara mindre an-

vändbara. Under intervjuerna har jag använt en intervjuguide, en lista som innehöll specifika 

frågor som skulle besvaras av samtliga respondenter. Denna intervjuguide kunde utökas 

med följdfrågor under intervjuernas gång för insamling av ytterligare data då jag använt en 

semistrukturerad intervjuform. 

 

Jag valde att intervjua sex klasskamrater för min undersökning. Jag valde klasskamrater som 

bekvämlighetsurval samtidigt som det fungerade som avgränsning. Fördelen jag ser med 

mitt urval är att vi en likartad kunskapsbas inom digital grafik för dataspel. Undersökningsre-

sultatet kan ha påverkats negativt om försökspersonerna inte svarat sanningsenligt, alltså att 

de enbart givit mig svar som jag önskat höra istället för svar som givit mig god tolkningsbar 

data. Däremot kan undersökningsresultatet ha påverkats positivt om försökspersonerna för-

sökt ge mig god tolkningsbar data genom att ha svarat utförligt och motiverat för att främja 

min forskning.  

 

För intervjupersonerna har jag visat tre bilder av digitala tredimensionella objekt där varje 

objekt haft två specifika material. De digitala objekt jag valde att skapa var en hammare, en 

stol samt en cykel. Under intervjutillfällena visade jag först objekten utan specifika material 

(lambert1) i ett försök att fastställa objektens kategorisering utifrån syfte. För respondenter-

na visades sedan objektens specifika material där respondenterna fick motivera uppfattat 

material, materialets egenskaper samt om det tidigare fastställda syftet bevarades. Den gra-

fiska stil jag valt att porträttera kan kallas för realistisk, den är däremot inte högupplöst nog 

för att efterlikna fotorealism. Jag specificerar att jag eftersträvat en realistisk grafisk stil i 

                                                      
1
 Lambert – I Autodesk Maya ett material som appliceras på alla nya geometrier, oftast med en monokrom grå 

färg samt en yta som reflekterar ljus likformigt i alla riktningar. 



 

11 
 

både modell och textur då skillnader i olika grafiska stilar kan vara stora men att detta inte är 

fokus för min undersökning men hade kunnat vara en felkälla. 
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4 Process 
För att utföra min undersökning behövde jag tre objekt som tillhörde olika kategorier. De 

objekt jag valde har influerats av Lakoffs (1990) beskrivning av klassisk kategorisering, att 

kategoriseringen fastställs av objektens gemensamma egenskaper. Jag valde en hammare, 

en stol samt en cykel då de saknar gemensamma egenskaper och därför kategoriseras olika. 

Det kan argumenteras för att cykeln och stolen har en gemensam egenskap (ett säte) men 

detta är inte tillräckligt för att kunna kategorisera cykeln som en fungerande möbel. För att 

försökspersonerna skulle kunna skapa en mentalt fungerande simulering av objekten jag 

valde försökte jag utforma objekten med utmärkande egenskaper. De objekt jag valde att 

porträttera anser jag inte ha komplicerade former som gjorde det svårt att simulera dess 

funktion, alltså att skapa en conceptual model, då mekaniken är synlig vilket Norman (1988) 

beskriver. 

4.1 Programvara och tilläggsprogram 
För att skapa digitala modeller av objekten jag valt har jag använt Autodesk Maya 2011. Jag 

har goda kunskaper om denna programvara då jag har använt det under större delen av min 

studietid. För att texturera mina objekt har jag använt mig av Adobe Photoshop CS5. För att 

få illusionen av att en modell innehåller mer detaljer har jag använt mig av normal maps. 

Normal map är en bild som ger illusionen av detaljer som gropar, kanter eller bulor utan att 

applicera fler polygoner på en modell genom att färgkoder används för att applicera detal-

jerna enligt bilden som används. För att skapa dessa normal maps har jag använt mig av Nvi-

dias tillägg till Adobe Photoshop som omvandlar en bild till en normal map, detta har jag 

demonstrerat längre fram i arbetet.  

4.2 Digitala modeller 
För att kunna förklara mitt tillvägagångssätt vid skapandet av mina digitala modeller har jag 

förklarat en del terminologi som min programvara använder. Jag har förklarat de engelska 

funktionernas benämningar då jag inte har någon bra svensk översättning för alla funktioner 

i programvaran. På grund av detta har jag i arbetet använt de engelska benämningarna för 

funktionerna samt att dess benämningar är kursiverade. 

 

En del funktioner har varit svåra att förklara med stillbilder då jag inte fullt ut förstått tekni-

ken eller programmeringen bakom funktionen men av erfarenhet vet vad funktionen gör.  
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4.2.1 Face, vertice och edge 

 

Figur 4 Från vänster; Faces markerade, vertices markerade, edges markerade. 
 

En face kräver minst tre edges. På figur 4 är bland annat två faces markerade. Dessa faces är 

definierade av dess edges. För att skapa en egde krävs det minst två vertices. Vid modelle-

ring anpassat för spelmotorer bör en face inte ha mer än fyra vertices vilket skapar faces i 

form av fyrhörningar. Vissa spelmotorer kräver däremot att modellen är uppbyggd av triang-

lar istället för fyrhörningar. Jag förändrar inte mitt tillvägagångssätt vid skapande av model-

ler uppbyggda av trianglar då en diagonalt dragen linje förändrar en fyrhörning till två triang-

lar. Objekten är inte uppbyggda av trianglar. Orsaken till att modeller helst inte ska ha mer 

än fyra vertices är att fel och/eller problem kan uppstå om en face inte är tillräckligt plan.  

 

Figur 5 Från vänster; fler än fyra vertices i varje face jämfört med samma modell upp-
byggd av trianglar samt utan linjer. 

 

Figur 5 demonstrerar problemen om faces har för många vertices (linjer som bryts på väns-

ter kub har för många vertices) samt om en face inte är tillräckligt plan. Om vertices i en face 

är dåligt placerade (se vänster kub i figur 5) kan fel bland annat uppstå i skuggning. För att 

lösa dessa problem finns det möjlighet att be programvaran triangulera alla faces som inne-

håller fler än tre vertices. Denna funktion heter triangulate. Funktionen triangulate är inte 
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alltid optimal och kan behöva rättas manuellt i efterhand. Höger kub i figur 5 är automatiskt 

triangulerad men inte manuellt rättad. Som mellersta samt högra kuben i figur 5 visar upp-

står det markanta skillnader i hur formen definieras på grund av skuggningen. Den vänstra 

kubens form gör det svårt för programvaran att bland annat räkna ut skuggor. För att hjälpa 

programvaran att kasta skuggorna rätt trianguleras kuben som visas på mellersta samt högra 

kuben. Trianglar är alltid platta. 

 

Figur 6 Från vänster; min exempel-kub i subdivSmoothness 1 samt samma exempel-
kub i subdivSmoothness 3. 

 

I Autodesk Maya finns en funktion som enbart simulerar att modellen innehåller fler polygo-

ner. Via snabbtangenter går det att snabbt skifta mellan funktionerna att antingen ha denna 

simulering avstängd (vänster kub i figur 6) eller aktiverad (höger kub i figur 6). Figur 6 visar 

att funktionen interpolerar mellan de edges som finns på vänster kub för att få objektet att 

verka rundare med jämnare kanter. Detta fungerar utmärkt även vid rendering för att ge 

intryck av att modellen är högupplöst. Vid förändring av formen är det enklare med en mo-

dell med lågt polygonantal då det är mindre faces/vertices/edges som behöver markeras och 

manipuleras. Denna funktion har jag använt på alla mina digitala objekt för att simulera hög-

detaljerade modeller. 

4.3 Modellering 
Det är inte intressant att beskriva hur jag utgått från en kub och manipulerat dess form med 

hjälp av faces, edges och vertices. Det som däremot är intressant är tidseffektiviserande tek-
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niker som har använts på alla objekt jag skapat. För att demonstrera mina tekniker har jag 

använt stolen som exempel och tagit skärmdumpar vid olika steg i skapandet men demon-

strerat cykelns texturering. Jag anser att olika val av demonstrationer (stolens modellering 

men cykelns texturering) är oviktig eftersom mitt tillvägagångssätt varit samma för alla ob-

jekt. 

 

Figur 7 Demonstration av halva stolen samt tillhörande UV-karta. 
 

Alla objekt jag skapat är symmetriska eller innehåller delar som är symmetriskt placerade. 

Figur 7 demonstrerar detta då den innehåller halva ryggstödet och sitsen samt benen. Lägg 

märke till de tjocka linjer som delar ryggstöd/sits samt som benen står på. Eftersom rygg-

stöd/sits är delad längs Y-axeln kan den speglas i negativ X-axel. Detta gör att andra halvan 

inte behöver modelleras för hand. Jämför UV-kartan i figur 7 (som för tillfället representerar 

halva stolen) med figur 8. 



 

16 
 

 

Figur 8 Samma stol från figur 7 men speglad i negativ X-axel. Jämför UV-karta med fi-
gur 7. 

 

Jämfört med figur 7 är stolen nu speglad och är identisk på både höger och vänster sida av Y-

axeln samtidigt som UV-kartan inte är förändrad. UV-kartan är inte förändrad då ena sidan 

speglats över. För att beskriva processen enkelt dupliceras UV-kartan och ligger exakt över 

originalets UV-karta vilket innebär att halva stolen textureras men appliceras på båda stol-

halvorna då UV-kartorna ligger över varandra. 

 

Figur 9 Från vänster: stolens modell i SubDivSmoothness 1 jämfört med SubDivSmo-
othness 3. 

 

Figur 9 demonstrerar SubDivSmoothness och hur den ändrar den hårda formen (vänster) till 

mjuk och interpolerad (höger). Detta har jag använt på alla objekt då jag snabbt kunde byta 

mellan simulerad högdetaljerad (höger stol på figur 9) eller lågdetaljerad. Den lågupplösta 

modellen anser jag vara enklare att manipulera då jag har bättre kontroll över faces, edges 
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samt vertices vilket efter manipulering visar sig på modellen när jag har aktiverat SubDivS-

moothness.  

4.4 Texturering 

 

Figur 10 UV-karta över cykel. 
 

Efter skapandet av varje digital modell krävs det sedan skapande av en tvådimensionell karta 

över modellen. Kartan som skapas markerar alla edges för att hjälpa vid texturering. I figur 

10 är det svårt att se vad de vita linjerna i UV-kartan representerar på den tredimensionella 

modellen som kartan tillhör. Eftersom jag har skapat både den tredimensionella modellen 

samt delat upp modellen i UV-kartan vet jag vad på kartan som representerar vad på model-

len. Kartan som skapats kan beroende på exporterat filformat användas i ett bildbehand-

lingsprogram som till exempel Adobe Photoshop CS5 för att applicera färg och/eller andra 

detaljer som ska finnas på modellen. Jag valde att exportera kartan i ett format (.png) med 

en alpha-kanal (transparens) utöver RGB-kanalerna (färg) för att UV-kartan inte skulle ha 

svart bakgrund. 
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Figur 11 UV-karta med trätextur i mitten för att användas med Clone stamp tool. 
 

För applicera texturerna över UV-kartan använde jag mig av clone stamp tool. Clone stamp 

tool kopierar en bild från en plats till en annan genom att först placera ut en punkt som fun-

gerar ungefär som en kamera. Din pensel (musmarkör i Adobe Photoshop) fungerar sedan 

som projektor som projicerar bilden från kameran direkt på den plats du väljer. Kameran 

kommer att följa varje rörelse som användaren gör med penseln för att kopiera en bild. Jag 

har valt att texturera på detta sätt då jag tillsammans med min digitala ritbräda (Wacom 

Intuos3 A5) har bättre kontroll över textureringen. Clone stamp tool har fungerat utmärkt för 

att texturera mina objekt då jag har försökt få variation i de olika delarna. Istället för att en-

bart importera en textur och applicera över min UV-karta har jag använt clone stamp tool då 

texturen (träbilden mitt i UV-kartan i figur 11) har behövt anpassas för vissa delar av cykeln, 

däremot har inte texturen i figur 11 behövt anpassas. 
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Figur 12 Textur med fiberriktning och färgplacering efter UV-karta. 
 

Figur 12 visar den färdiga färgtexturen för cykelmodellen. Precis som i figur 11 har jag använt 

Clone stamp tool men vridit och blandat tre olika trätexturer för att ge intrycket av variation. 

Förhoppningsvis är det tydligt på figur 12 att träfibrernas riktning ändrats på vissa delar. Från 

denna textur går det sedan att enkelt skapa normal maps samt specular map. Mitt tillväga-

gångssätt för att skapa de nämnda texturerna (normal-, diffuse- och specular map) är inte 

det enda eller optimala sättet men är fullt tillräckligt och tidseffektivt för mitt syfte.  
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Figur 13 Från vänster: bild omvandlad med Nvidias normal map filter samt normal map 
efter flera förstärkningar. 

 

Vänster normal map i figur 13 visar en omvandling av bilden i figur 12. Vänster normal map 

saknar tydliga skillnader i färg som högra bilden i figur 13 visar. I bilden är höjdskillnader 

färgkodade för att digitala modelleringsprogramvaror som till exempel Autodesk Maya ska 

kunna simulera bulor, jack och andra ojämnheter i en modell utan att addera faces, edges 

eller vertices för att förändra formens yta. 

 

För att åstadkomma skärpan till höger i figur 13 duplicerade jag vänstra bilden flera gånger. 

Jag vet inte hur blending modes olika funktioner fungerar, jag vet enbart att detta är en tek-

nik som fungerar. Jag vet att om blending mode i Adobe Photoshop CS5 ändras till overlay på 

alla dupliceringar av originalbilden (vänster normal map i figur 13) men lämnar originalbil-

dens blending mode oförändrad blir färgskillnaderna i en normal map tydligare vilket gör att 

skillnaderna i formens yta blir tydligare efter rendering. 
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Figur 14 Bild från figur 12 omvandlad till gråskala och förändrad med levels för att få 
tydligare skillnader mellan mörka och ljusa parti. 

 

En specular map definierar vilka delar av en modell som ska reflektera ljus. Vita delar i en 

specular map representerar full glans medan svart representerar noll glans. Texturen defini-

erar enbart vilka delar som ska reflektera ljus, texturen definierar inte om materialet ska 

spegla omvärlden. 

 

På alla modeller jag skapat har jag använt samma textureringsmetod (pälsen är ett undan-

tag). Denna textureringsmetoden är tillräcklig för de resultat jag behöver till min undersök-

ning. Alla bilder jag använt för att texturera mina objekt finns med i bilaga. 
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5 Undersökningsmaterial 
Objekten jag valt har sin motivation i Lakoffs (1990) beskrivning av kategorisering. Innan 

skapandet av objekten påbörjades utgick jag från basic level category, detta då basic level 

kategoriseras snabbast. Utifrån objekt i min omgivning skrev jag ner möjliga alternativ för att 

sedan välja ut objekt vars superordinate-kategori var olika. Resultatet blev en stol, en cykel 

samt en hammare då deras superordinate-kategori skiljer sig samtidigt som de saknar ge-

mensamma egenskaper.  

 

Norman (1988) skriver att conceptual models kräver enkla former och förmedlas enklast 

med synliga delar. Jag strävade efter att skapa digitala modeller som jag ansåg vara enkla. 

Exempelvis finns det mer komplicerade konstruktioner av cyklar än den jag valde att porträt-

tera. En såkallad mountainbike innehåller oftast stötdämpare, flera kugghjul och numera 

även skivbromsar. Jag ansåg att detta kunde bidra till en för komplicerad form av objektet 

vilket kunde vara en felkälla. Jag simplifierade därför formen till vad jag ansåg vara det mest 

väsentliga för objektet, detta för att respondenterna på skulle kunna skapa en mental simu-

lering av dess funktion utifrån formen. 

 

Lakoffs (1990) beskrivning av kategorisering influerade även val av material. Jag strävade 

efter att skapa material som jag ansåg sakna gemensamma egenskaper. Däremot har egen-

skaper som mjuk- eller hårdhet varit undantag. Jag har strävat efter att skapa material som 

skiljer sig i hård- och mjukhet för undersökningens skull. Tillsammans med kategoriseringen 

influerades jag av Gibson (1986) då texturerna behövde gestalta olika material. Jag valde att 

skapa flera olika material applicerade på olika objekt för att få stort antal utfall. Enbart ett 

litet antal material hade varit utmärkt för undersökningen om jag haft som avsikt att specifi-

cera ett resultat, det lilla antalet hade kunnat fungera som avgränsning. 
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5.1 Stol 

 

Figur 15 Stol utan undersökningsmaterial. 
 

I min undersökning användes denna första bild för att undersöka vad testpersonerna uppfat-

tade för objekt utifrån formen. Jag valde att framställa stolen i två olika material som jag 

själv ansåg ej ha gemensamma egenskaper. Vid skapandet begrundade jag vilka beståndsde-

lar som var väsentliga för en stol. Jag ansåg att en stol krävde sittdyna, ryggstöd samt någon 

typ av stativ. Samtidigt som stolens form behövde vara enkel enligt Normans (1988) concep-

tual models försökte jag sätta min egen artistiska prägel på möbeln, utformningen är därför 

influerad av vad jag själv ansåg vara estetiskt tilltalande. Till Normans (1988) conceptual mo-

dels tillkommer constraints, avgränsningar som antingen förespråkad eller förhindrar vissa 

handlingar. Jag anser att physical constraints kan tillämpas på detta objekt om man enbart 

ser till objektets form (objektet på figur 15 saknar definierande material). Objektet innehål-

ler en vinkelrät utformning som är tillsynes horisontellt förankrad och upphöjd av en kon-

struktion bestående av fyra stavar praktiskt utplacerade för stabilitet. Detta förespråkar för 

mig möjligheten att sitta på objektet samtidigt som det ger stöd för min rygg. 
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5.1.1 Material 

 

Figur 16 Från vänster; stol med lädermaterial, stol med stenmaterial. 
 

Jag utgick från basic level category när jag valde dessa material. Jag ansåg att läder och sten 

var två material som inte delade egenskaper, men hade en motsatt egenskap. Jag anser att 

läder är mjukt medan sten är hårt. Jag anser även att läder inte är kapabelt till att bibehålla 

konstruktionens syfte till skillnad från sten, lädret saknar bärande egenskaper. Trots att Gib-

son (1986) skriver att material definieras av textur valde jag först vilket material som skulle 

gestaltas och valde sedan vilka texturer som skulle definiera materialet. Då jag valt att por-

trättera objekten i en realistisk grafisk stil ansåg jag det även lämpligt att använda fotografier 

av verkliga material. Vid skapandet av lädermaterialet användes två fotografier tillskillnad 

från stenmaterialet som enbart består av ett fotografi, detta var ett medvetet val för att ge 

större skillnad mellan de två materialen. 

5.2 Cykel 

 

Figur 17 Cykel utan undersökningsmaterial. 
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En cykel är mer komplicerad i form men är fortfarande enkel nog för att en betraktare ska 

kunna simulera delarnas rörelser och funktion. Jag har även här valt utformning med hjälp av 

Normans (1988) conceptual models tillsammans med vad jag ansåg vara estetiskt tilltalande. 

Då physical constraints även kan förespråka möjliga handlingar fungerar det även som moti-

vering för utformning. Jag anser att formen kräver hjul, ram, sadel samt styre för att kunna 

vara kapabel till att fungera som fordon, åtminstone för att fordonet ska vara kapabel till 

rörelse. Enligt Norman (1988) behöver rörliga delar av mekaniska objekt vara synliga för att 

en person ska kunna simulera funktion och syfte (conceptual model). 

5.2.1 Material 

 

Figur 18 Från vänster; cykel med tygmaterial, cykel med trämaterial. 
 

Jag valde att porträttera cykeln i tyg och trä utifrån klassiska synen på kategorisering samt av 

praktiska skäl. Jag ansåg att fibrerna som fanns i texturerna av tyg och trä var tillräckligt små 

för att uppfattas på formens yta. Exempelvis hade detaljerna i lädermaterialets texturer varit 

för stora för att uppfattas på cykelns små ytor. Om nu material definieras av textur som Gib-

son (1986) skriver ansåg jag att det var viktigt att texturens detaljer framhävdes. Exempelvis 

hade lädermaterialets detaljer varit svåra att framhäva på cykelns ram. För att framställa 

dessa material använde jag tre texturer av varje material, jag ansåg att detta bidrog till varia-

tion. Liknande materialen applicerade på förra objektet, anser jag att tygmaterialet saknar 

bärande egenskaper till skillnad från trämaterialet. Jag har även här använt fotografier för 

att skapa båda texturerna till materialen. 
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5.3 Hammare 

 

Figur 19 Hammare utan undersökningsmaterial. 
 

Om man ser till Normans (1988) physical constraint bör hammarens form förespråka specifi-

ka handlingar. Jag anser att formen förmedlar en greppvänlig plats. Jag kan inte säga att 

formen förmedlar vikten i hammarhuvudet då physical constraint här ser till form, inte mate-

rial. Formen förmedlar, för mig, inte vikt. Jag har strävat efter att skapa objektet med tydliga 

egenskaper och naturtrogenhet för att göra det enkelt för de intervjuade att mentalt simule-

ra dess funktion. Jag övervägde om handtaget på hammaren skulle vara skild från halsen 

eller om handtag och hals skulle sitta ihop (hammare med gummihandtag jämfört med trä-

handtag). Jag kom fram till att formen som hammaren har i figur 19 tydligare framhäver 

formen av ett handtag.  

5.3.1 Material 

 

Figur 20 Från vänster; hammare med köttmaterial, hammare med päls. 
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För att skapa köttmaterialet valde jag att använda tre texturer varav två föreställer malet 

kött och den tredje föreställer någon typ av köttstycke. Orsaken att jag valde kött som ett 

material var att kött fullständigt saknar både hållfasthet och bärande egenskaper i rå form. 

Då en hammare oftast är konstruerad av någon typ av metall strävade jag efter ett mycket 

mjukare material.  

 

Som de tidigare materialen, ville jag ha olika kategoriserade material, här finns det däremot 

en stor medveten skillnad. Inga av de tidigare materialen förändrade formens siluett. Jag 

kom underfund med att det existerar material som förändrar siluett men inte form. Jag valde 

att försöka porträttera päls då jag ansåg att materialet bröt min egen referens av objektets 

verkliga material, att hammaren var tillverkad i metall. Gibson (1986) skriver att textur defi-

nierar material, men han nämner inte material som förändrar siluett. För att ge intrycket av 

att pälsmaterialet verkligen är päls ansåg jag att pälsen behövde vara supplement till for-

mens siluett, inte en applicerad textur som de övriga materialen. Hammarens form föränd-

rades inte när jag applicerade texturer. Detta kunde missuppfattats när jag visade hamma-

ren med mitt tänkta pälsmaterial då materialet ändrade objektets siluett. 
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6 Undersökningar 
Varje intervju har haft samma struktur men eftersom jag utgått från en semistrukturerad 

intervju kunde jag lägga till frågor vid behov. Jag använde mig av olika frågor vid visande av 

grå lambert och de skapade materialen då bilderna hade olika syfte. Eftersom bild på grå 

lambert hade som syfte att fastställa objektets syfte och materialens syfte i undersökningen 

var att visa möjliga skillnader i uppfattning var frågorna uppbyggda på följande sätt: 

 

Grå lambert: 

 Vad är det för objekt? 

 Vad är dess syfte? 

Material: 

 Vad är det för material? 

 Vad är materialet/materialens (om flera material uppfattats) egenskaper? 

 Förändrar materialet objektets syfte? 

 

Dessa intervjufrågor har inte alltid varit tillräckliga för insamling av data vilket kunde hjälpas 

med semistrukturen jag valt.  

6.1 Stol 
Samtliga intervjuade ansåg att objektet med grå lambert var en stol samt att objektets syfte 

var att sitta på. En av de intervjuade tolkade material ur denna gråa lambert där rygg- och 

sittstöd upplevdes bestå av plast medan benen var tillverkade i metall.  

6.1.1 Stol – material 1 
Det tänkta lädermaterial på stolen uppfattades av de flesta som just läder eller alligator-

skinn. Vissa ansåg även att det var olika material på stolens ben jämfört med sitt- och rygg-

stöd. Av dem som påpekade skillnaden mellan dessa två stoldelar ansåg en av dessa perso-

ner att benen var gjorda av sten ”… det ser lite räfflat ut, nästan som marmorliknande 

sten…”. En annan intervjuperson ansåg att benen var tillverkade av hårdmetall ”… benen är 

hårdmetall, stål möjligtvis”. En tredje person som påpekade materialskillnader på stolens 

ben ansåg att då ytan som texturen var applicerad på var för liten kunde han inte se om det 

var läder ”jag kan inte se lädertexturen på dem så jag kan inte säga direkt om det är läder 

men de (benen) ser skrovligare ut. Det ser ut som mycket grövre metall…”. När det gäller 
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materialegenskaper ansåg fyra av sex intervjuade att lädermaterialet var hårt medan de 

andra två såg materialet som mjukt eller styvt. Av de sex intervjuade refererade fem av des-

sa till materialet vid beskrivning av hård- eller mjukhet medan den sjätte ansåg att materia-

lets hårdhet förändrades efter att han tänkt sig lädermaterialet klätt runt ett hårdare mate-

rial. Förutom denna person ansåg två andra också att lädermaterialet var klätt runt ett hår-

dare material med bärande egenskaper ”… det känns som att det finns en träskiva inuti själ-

va stolsryggen och stolsdynan men att lädret är lagt liksom runtomkring…”. Alla intervjuper-

soner ansåg att stolens syfte var att sitta på, detta syfte förändrades väldigt lite eller fick 

ytterligare syfte ”… det går fortfarande att sitta på det men det blir som ett konstverk…”. Tre 

av de intervjuade beskrev materialet som grovt eller strävt.  

6.1.2 Stol – material 2 
Det andra materialet jag applicerade på stolen försökte efterlikna sten. Fem av de sex inter-

vjuade ansåg att det applicerade materialet var sten medan den sjätte personen ansåg att 

det var trä efter en eldsvåda. Den sistnämnde intervjupersonen ansåg då även att stolen 

blivit ömtålig ”… den är rätt ömtålig, skulle man sätta sig på den och luta sig bakåt skulle nog 

ryggstödet brytas av…”. Av de fem som ansåg att materialet var av sten ansåg alla att mate-

rialet var hårt, vissa kommenterade även tyngd och/eller komfort. De som kommenterade 

komfort ansåg att stolen verkade vara obekväm att sitta på. Tyngd var något som också på-

verkades då en person ansåg att stolen inte var tung medan en person ansåg att det för 

tungt för att kunna leva upp till sitt syfte ”Den hade varit så pass tung att stolsbenen inte 

hade kunnat hålla uppe”. De andra fem personerna ansåg att stolen fortfarande hade kvar 

sitt syfte men att det hade blivit mer av ett konstverk, något som hellre bestraktas än an-

vänds som komfortabel möbel. Till skillnad från lädermaterialet där vissa ansåg stolen vara 

klädd i läder ansåg ingen här att stolen var klädd eller täckt av sten, istället ansåg alla att 

stolen var tillverkad av sten. Två av de intervjuade beskrev materialet som strävt eller räfflat. 

6.2 Cykel 
Den digitalt renderade bild av cykeln med grå lambert som jag visat alla intervjuade fick av 

alla samma syfte, att användas som transportmedel. En av de intervjuade kommenterade att 

cykeln har pakethållare och på grund av det fick cykeln även ytterligare en funktion, att kun-

na frakta paket och/eller ytterligare en människa. 
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6.2.1 Cykel – material 1 
Det material jag visat först för intervjupersonerna efter cykeln med grå lambert har varje 

gång varit mitt tänkta tygmaterial. Alla intervjuade har uppfattat materialet och texturerna 

som tyg, en del har även uppfattat det specifikt som jeanstyg. En av de intervjuade ansåg att 

materialet även innehöll delar av trä men motivering eller vidareutveckling saknas. Av de 

intervjuade ansåg alla att materialet är mjukt, det finns däremot ingen ordagrann motivering 

till om själva objektet blir mjukt. Den närmaste tolkningen jag kan göra om objektets mjuk-

het är objektets förändring i syfte hos två av de intervjuade som ansåg att objektets nya syf-

te var gosedjur respektive leksak. Fem av de sex intervjuade ansåg att cykeln med tygmate-

rial även kunde fungera som konst, utsmyckning eller utställningssyfte, ”… det är nog inte 

något som är tänkt att cykla på […] den är nog tänkt att vara någon typ av konstverk.”. Två av 

de intervjuade beskriv materialets egenskaper med termer som kan beskriva känselintryck 

som strävt, en av dessa två beskrev även materialet som varmt. 

 

Av de intervjuade var det enbart en som ansåg att cykeln var klädd i tyg medan tre stycken 

ansåg att cykeln var tillverkad i tyg, de två övriga intervjuade har inte kommenterat detta. 

Förutom förändring i syfte som lyfts fram av alla sex intervjupersoner ansåg även tre av des-

sa att dess funktion inte längre fungerar, alltså att det inte längre går att cykla på objektet. 

6.2.2 Cykel – material 2 
Det andra materialet jag försökt framställa på cykeln var tänkt att föreställa trä vilket alla 

intervjuade uppfattade. Vissa påpekade glansen i materialet men motiverade glansen med 

att trämaterialet var lackerat. Till skillnad från förra materialet där en intervjuperson ansåg 

cykeln vara klädd i tygmaterialet ansåg ingen detta om trämaterialet, två av de intervjuade 

ansåg däremot var att cykeln var snidad eller byggd ur ett trästycke. Alla intervjuade uppfat-

tade trämaterialet som hårt, en av de intervjuade valde att använda ordet ’fast’ ”… ett gans-

ka fast material men inte lika fast och hårt som metall …”, men jag väljer att tolka detta ord-

val som synonym för hårt. Uppfattning av syfte med trämaterialet har gett olika svar som 

varierar från att dess syfte kvarstår till att det inte kvarstår. Cykelns ursprungssyfte med 

denna cykel har varit att cykla, denna åsikt har alla intervjuade haft. Cykeln har däremot fått 

nya syften av fem av de intervjuade där tre av dem anser att cykeln är ett konstverk, de två 

andra intervjuade ansåg att cykeln blivit en leksak respektive mer estetiskt ändamål. För en 

av de intervjuade förändrades även storleken på objektet ”den känns genast mindre, att det 
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är något som skulle stå på en hylla någonstans i huset”. Av de sex intervjuade anser tre av 

dem att materialet verkar vara slätt. En av dem anser att synintrycket är slätt medan de 

andra två anser att materialet känns slätt. 

6.3 Hammare 
För alla de intervjuade hade hammaren som syfte att slå i samt dra ur spik. Som på de förra 

objekten visade jag objektet med en grå lambert först för att få syfte fastställt och alla ansåg 

att det var en hammare. Denna grå lambert ansåg en av de intervjuade var metall men moti-

verade det inte vidare. 

6.3.1 Hammare – material 1 
Det första materialet på hammaren jag visade för varje intervjuperson var tänkt att vara 

kött. Bara två av de intervjuade uppfattade hammaren, eller delar av hammaren, som kött 

medan de andra fyra personerna uppfattade andra material på olika delar av hammaren. 

Fyra av de intervjuade (även en av dem som uppfattade material av kött) uppfattade delar 

av hammaren som metall, oftast hammarens huvud men även hammarens hals har nämnts 

och varje gång metall har nämnts har det beskrivits som rostig. Andra uppfattningar har varit 

godis, trä, sten samt jordgubbe som motiverats av vita fläckar på hammarens handtag som 

en av intervjupersonerna sagt såg ut som frön. Förutom köttmaterialet har alla andra mate-

rial beskrivits som hårda, även godismaterialen ”… den känns väldigt hård som en godis…”. 

Objektets syfte har av alla uppfattats som verktyg, att slå i spik. En förändring i syfte som jag 

upptäckt är att en av de personer som uppfattade en del av materialet som kött även ansåg 

att objektet fick utställningssyfte men enbart om hela objektet var skapat i kött ”… då är vi 

inne på konst igen eller att man helt enkelt gjort en hammare av kött som troligtvis skulle 

brytas av sin egen tyngd om du skulle försöka lyfta upp det…” – Intervju - C. För tre av de 

andra intervjuade har försämring i objektets funktion skett, alltså försämring i dess funktion 

att kunna slå i spik. Försämringen har skett genom att materialen inte längre ger stabilitet, 

kontroll eller hållbarhet. Två av de intervjuades syfte var varandras motsatser då första an-

såg att syfte fortfarande var detsamma medan andra ansåg att syfte inte alls fungerade läng-

re. Tre intervjuade kommenterade materialet med känselintryck där de ansåg att materialet 

skulle vara klibbigt eller ”inte skön att hålla i”. 
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6.3.2 Hammare – material 2 
Det sista materialet var inte applicerat på objektets yta utan förändrade istället objektets 

siluett. Mitt tänkta material var päls vilket enbart en person uppfattade medan resten av de 

intervjuade uppfattade och motiverade mest materialet som gräs eller alger. Fyra av de fem 

intervjuade som uppfattade materialet som gräs på objektet uppfattade vad jag tolkar som 

ett nytt objekt med nytt syfte ”ser ut som att någon har klippt om sin häck till en form av en 

hammare”. De två som inte ansåg att objektet eller objektets syfte ändrats ansåg att ham-

maren var överväxt med gräs eller uppfattade hammaren som klädd i päls. Båda dessa två 

påpekade att det fanns ett underliggande material av metall, mer specifikt stål, där en av de 

intervjuade motiverade materialet med att det gråa underliggande materialet syns vilket den 

andra intervjuade inte påpekade. Den andra intervjuade uppfattade det underliggande ma-

terialet som metall efter referens tillbaka till den hammare jag visat först som enbart bestod 

av en gråa lambert ”det är nog för att när jag såg första bilden som var i vanlig lambert […] så 

tänkte jag att den var i metall …”. Denna person ansåg att hammarens syfte var oförändrat 

även om objektets hållfasthet var försämrad, det gick alltså fortfarande att slå i spik med 

hammaren. Samma person som ansåg hammaren vara klädd med päls ansåg att syftet inte 

levdes upp till lika bra och beskrev det som ”helt klart störande att den har päls”. Termer för 

känselintryck användes enbart av en av de intervjuade som ansåg att ”man får ont av om 

man tar i den” då materialet verkade taggigt. 

 

Hammarens storlek ansågs ha förändrats. Till skillnad från cykeln med trämaterial som an-

sågs vara liten ansågs hammaren med pälsmaterial vara större, till och med kanske större än 

en människa. Motiveringen till hammarens storlek var hur stor busken eller häcken var 

tvungen att vara för att kunna klippas till den formen. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultat 
Då min undersökningsmetod har varit kvalitativ har syftet inte varit att frambringa generali-

serbara resultat, utan att skapa hypoteser och öppna upp ämnet för vidare forskning. För att 

se hur varseblivningen påverkats utgick jag från respondenternas motivering av hur objek-

tens syfte förändrades med mina skapade material. Tydliga exempel på förändring är ham-

maren med pälsmaterial samt båda materialen på cykeln. Hammaren med det tänkta päls-

materialet uppfattades som en buskstaty tillskillnad från det fastställda syftet. Cykeln tolka-

des av flera som möjlig konst med de båda specifika materialen. Den data jag fått har även 

visat att ett objekts funktion inte behöver förändras utan även kan enbart försämras. Här 

bör det däremot ses till objektets funktion jämfört med objektets syfte. Jag anser, och har 

tolkat det på följande vis, att objektets syfte är en av dess funktioner. En av intervjuperso-

nerna ansåg att cykeln var ett transportmedel men att cykeln på grund av pakethållaren 

även kunde frakta paket. Cykelns syfte är däremot inte att frakta paket, detta är en utökad 

funktion av objektet. En förlängd tolkning kan även vara pakethållarens syfte att frakta paket 

men dess funktion att transportera ytterligare en person. 

 

Jag har dragit slutsatsen att uppfattning av textur påverkar uppfattning av material vilket i 

sin tur påverkar uppfattning av objektets syfte. Detta är däremot inte en slutsats som är ge-

neraliserbar. Om denna slutsats skulle stämma utanför mitt arbete borde det innebära att 

funktion hos ett objekt i digital grafik kan påverkas av hur de använda texturerna uppfattas 

av en betraktare. Som exempel har respondenterna ofta fokuserat på att beskriva ett mate-

rial utifrån hur texturen uppfattas, till exempel sträv eller hård. Cykeln med tygmaterialet 

uppfattades specifikt som ”jeanstyg” av vissa respondenter. Detta stärker Gibsons beskriv-

ning av hur textur definierar material. Vad Gibson inte nämner är hur det appliceras eller 

uppfattas inom digital grafik. Trots att Gibson skrev The Ecological Approach to Visual Per-

ception 1986 ser jag tendenser till att hans beskrivningar även fungerar inom digital grafik. 

Även om grafiken i spel är konstgjord, men menad att efterlikna verkligheten, anser jag att vi 

fortfarande relaterar texturer till referenser vi har i verkligheten. Detta låter möjligen själv-

klart då en realistisk grafisk stil försöker efterlikna verkligheten för varseblivningens skull. 
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Därför är strävan för en dataspelsutvecklare är att skapa en trovärdig miljö för spelaren, och 

en trovärdig miljö kan en spelare relatera till.  

 

Min insamlade data visar att det kan finnas en tendens att varseblivningen påverkas person-

ligt. Det påverkas då personligt av hur textur/texturerna uppfattas och det material som an-

ses applicerat på objektet. Ett möjligt sådant scenario är mitt tänkta köttmaterial där mate-

rialet uppfattades av några intervjuade som godis. Motiveringen kom från den uppfattade 

texturens vita prickar som antogs vara frön i en jordgubbe. Det kan vara så att texturen 

anknöts till en tidigare referens hos den intervjuade.  

 

Eftersom några av de intervjuade poängterade att de materialen som ansågs vara mjuka var 

klädda runt hårdare material tror jag att personer strävar efter att bibehålla objektets funk-

tion. Detta arbete visar att varseblivningen påverkas av materialen genom att syftet och 

funktionen kan påverkas. Även om funktionen ansågs vara försämrad hos vissa objekt för-

sökte vissa respondenter ändå motivera ett fungerande syfte. Exempelvis ansågs cykeln vara 

klädd i tyg av vissa men kunde ändå fullfölja sin funktion att cyklas på.  

7.2 Diskussion 
Jag anser att psykologi kan relateras väl till spel då varseblivning, hur spelare upplever en 

digital miljö, enbart kan undersökas med hjälp av psykologi. Det är individers uppfattningar 

och åsikter som är intressanta vid sådana undersökningar. Women, Fire, and Dangerous 

Things har varit viktig för mitt arbete, framförallt vid val av objekt och material. Kategorise-

ring hjälpte mig välja objekt som jag själv ansåg ha varken gemensamma egenskaper eller 

superordinate-kategori. 

 

Jag anser att syftet i sig kan vara en kategorisering, möjligen även materialet, då klassisk ka-

tegorisering enligt Lakoffs utgår från gemensamma egenskaper. Om kategorisering påverkas 

av gemensamma egenskaper borde det även innebära att om cykeln anses vara tillverkad av 

trä är den även tillämpad under denna kategori (trä). Jag anser detta eftersom objektet då 

blivit tillägnad en egenskap av materialet, detta borde göra att objektet kan kategoriseras 

efter materialet. Cykeln med trämaterial blev kallad ”träcykel” av en intervjuad vilket är ett 
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exempel på när kategorin kan bestämmas av materialet. Samma cykel blev även tillägnad ett 

konstsyfte vilket i sig också är en kategori med både över- och underkategorier. 

 

Eftersom jag studerar dataspelsutveckling med grafisk inriktning ligger James Gibsons The 

Ecological Approach to Visual Perception i ett fält som jag förstår. Gibsons beskrivning av 

texturer och material har hjälpt mig förstå texturer och material utanför arbetet och har för-

klarat saker inom textur som jag inte tänkt på tidigare som kan appliceras i digital grafik. 

Trots att denna bok inte legat i fokus för mitt arbete har det varit den bok jag känt att jag 

kunde relatera till mest och förstå. Gibsons bok behandlar inte texturuppfattning inom digi-

tal grafik. Jag anser ändå att Gibsons beskrivningar kan anpassas till digital grafik, åtminstone 

datorspel med realistisk grafisk stil. 

 

Gibson går inte genom material som förändrar siluett, han nämner inte heller om material 

(eller textur) kan påverkas av objekt. Min undersökning stärker som sagt Gibsons beskriv-

ning, även inom digital grafik, frågan är om den är ensidig. Enligt Gibson uppfattas material 

beroende på textur, kan textur uppfattas beroende på objekt? En tendens har visat i mina 

undersökningar att objekt kan påverka hur texturerna uppfattas, åtminstone i digital grafik 

med realistisk grafisk stil. Det kan däremot behöva undersökas på objekt som generellt sett 

anses bestå av mjuka material, exempelvis ett kramdjur. Spel försöker ofta gestalta verklig-

heten, även science-fictionspel. Material gestaltas därför också realistiskt, möjligen på grund 

av referenserna vi har i verkligheten till dessa material. Hur påverkas spel om materials 

egenskaper förändras radikalt? Hur förändras spelupplevelsen om exempelvis papplådor är 

skottsäkra? Gibson skriver inget om texturuppfattning över grafiska stilar. Kan det vara så att 

vi, exempelvis i tecknade serier, antar objekts material beroende på objekt? Om material då 

uppfattas beroende på objekt, bör det räknas som undantag till vad Gibson säger?  

 

Gunnar Berefelts ABse – Om bildperception har inte varit väsentlig men den har visat intres-

sant fakta i form av känselintrycks samarbete med synintryck. Det har inte visat hur varse-

blivning påverkas, det har visat att vi kan uppfatta och beskriva materialyta (även om det är 

digitalt). Tillsammans med Gibsons beskrivning av materials texturer kopplar jag Gunnar Be-

refelts antaganden om varseblivning via känsel. Jag tycker det är intressant att responden-

terna ofta beskrev materialen utifrån uppfattad textur. Texturens egenskaper beskrevs 
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ibland även utifrån vad jag tolkar som känselintryck. Egenskaper som mjukhet eller strävhet 

är möjligen inte enbart känselintryck då detta även används för att beskriva materialytor 

med synintryck. Jag tror däremot att det inte skulle kunna beskrivas utan känselsinnets refe-

renser.  

 

Jag tycker det är svårt att se om vad som framförs under conceptual models ur Donald Nor-

mans bok The Psychology of Everyday Things stärks i min undersökning. Alla intervjuade 

uppfattade mina tänkta objekt, men var det conceptual models som gjorde att responden-

terna uppfattade objekten eller var det formerna som återkopplades till tidigare referenser? 

Jag eftersträvade att hitta objekt vars former var tillräckligt enkla för att kunna uppfattas 

direkt, men jag tror att jag kunde välja mer komplicerade objekt och utfört undersökningen 

med samma material och fått liknande resultat. Något som inte riktigt har framkommit ur 

undersökningarna har varit Normans beskrivningar av constraints. Kan det vara så att cultu-

ral constraints eller physical constraints omedvetet har applicerats på objekten med dessa 

material? Jag ser inget som tyder på detta i mina undersökningsresultat men om detta har 

skett omedvetet kan det vara orsaken till att det inte syns i resultatet. Jag tror att objektens 

utformning (physical constraints) omedvetet influerat respondenterna. Jag tror även att de 

uppfattade materialen påverkats av constraints, att materialen på något sätt varit begränsa-

de på grund av utformningen av objekten. Det kan även vara så enkelt att uppfattning av 

texturer förmedlat materialen, oavsett objekt.  

 

Alampay och Bugelskis (1961) undersökning kan vara av nytta i framtida forskning inom äm-

net. Jag har inte använt mig av bildset då jag inte velat frammana varseblivning som Alampay 

och Bugleski gjorde i sin undersökning. Jag har istället valt att enbart visa objekten utan om-

givande former eller miljöer. Det finns en chans att andra objekt eller miljöer hade fram-

bringat ett svar om varseblivning, ett svar som inte influerat. Det kan däremot argumenteras 

för att mitt sätt att visa undersökningsmaterialet varit ett bildset. Då jag visat ett objekt i 

taget med sina två material kan följden ha skapat ett bildset som influerat svaren. Jag vet 

däremot inte hur svaren hade blivit annorlunda om jag varierade undersökningsmaterialet 

genom att inte visa objekten med applicerade material efter varandra. Materialvalen har sin 

grund i James Gibsons bok och hans beskrivning av textur som definierar material. Jag valde 

att skapa två specifika material för varje objekt för att få mångfald i undersökningsresultat. 
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Jag tror att det hade bildats en felkälla om jag använt exempelvis trä- och tygmaterialet på 

alla tre objekt, detta då det kunde uppfattas som ett bildset som influerat ett mönster hos 

respondenterna.  

 

Jag tror att uppfattning av material påverkas personligt utifrån egna referenser, möjligen 

även kultur. Detta verkar för mig troligt då det fanns skillnader i uppfattning av texturer och 

material, alltså att alla intervjuade inte uppfattade precis samma material. Orsaken till att 

alla intervjuade inte uppfattade samma material kan dels bero på att jag misslyckats med att 

förmedla det tänkta materialet men det kan även bero på att ett specifikt material tillsam-

mans med ett specifikt objekt förmedlar en specifik uppfattning. Det finns även en möjlighet 

att objekten i sig påverkat hur texturerna uppfattats.  

 

Hammarens form har påpekats i undersökningen som hård på grund av dess kanter. Jag tror 

däremot att detta influerats av det digitala objektets referens till verkligheten. Hammaren 

med det tänkta köttmaterialet var det enda materialet som var oklart för respondenterna. 

Detta oklara material tolkades oftast som hårt. Kan detta ha med formen att göra? Då min 

undersökning enbart innehåller objekt som vanligtvis tillverkas i hårda material kan den 

omständigheten influerat resultaten. Detta kan kanske även vara orsaken till att responden-

terna uppfattade hårda material klädda med mjuka material. Kan formen bidragit med phy-

sical constraints som förespråkar, eller förhindrar, att objektet består av vissa material? 

 

Jag har en teori om varför storleken förändrades på två av materialen. Cykeln ansågs bli 

mindre, som en modell som ska stå på en hylla men det motiverades inte mer än så. Jag tror 

att det har med texturen och dess detaljrikedom att göra. Detsamma gäller hammaren med 

mitt tänkta pälsmaterial där den av några ansågs vara större men det motiverades med hjälp 

av ett krav som krävde att busken var tvungen att vara av tillräcklig storlek för att kunna 

klippas till formen. Kan uppfattningen påverkas av texturens storlek? Med texturens storlek 

menar jag i fallet av trämaterialet hur stora fibrerna i träet ser ut att vara jämfört med for-

men eller objektet som materialet är applicerat på. 
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7.3 Framtida arbete 
Även om detta arbete ger en grund till hur varseblivning påverkas av förändrade material 

finns det saker som kan testas på kort tid. Fullföljning på kort sikt kan vara att använda fler 

material som påverkar objektets siluett som mitt tänkta pälsmaterial gjort men med andra 

egenskaper i materialet som färg, densitet, längd på strån och så vidare för att se hur objek-

tens syfte förändras. Eftersom jag enbart kommit fram till att material påverkar syfte och 

kategorisering anser jag att det även kan behöva utföras en kvantitativ undersökning med en 

större omfång av material och objekt. Om det ska göras en kvantitativ undersökning anser 

jag även att urvalsgruppen kan utökas till mer än bara studenter vid dataspelsutveckling med 

grafisk inriktning för även få uppfattning av vad personer med mindre grafisk kunskapsbas 

uppfattar. Vid kort tidsspann kan de material jag skapat användas men undersökas på enbart 

ett av de objekt jag skapat, det fungerar även självklart att använda alla objekt men applice-

ra om materialen. Ett förslag på vidare forskning jag själv skulle vilja utföra är att undersöka 

materials påverkan av varseblivning på mer komplicerade objekt som till exempel bilar, flyg-

plan eller annat valfritt objekt där rörliga delar är vitala för ett fungerande syfte/funktion 

men som inte tydligt syns (se conceptual models i Bakgrund). 

 

Vidare forskning som kan kräva längre tid att utföra vore att undersöka skillnader i varse-

blivning över grafiska stilar. Detta hade kunnat utföras med samma material på olika objekt, 

exempelvis läder på en stol men konverterad till två olika grafiska stilar. Det vore även in-

tressant om objekt med olika material testats interaktivt men fortfarande digitalt. Exempel-

vis skulle en hammare av kött i ett spel kompatibelt med exempelvis Nintendo Wii rörelse-

kontroll för att undersöka interaktion. Det hade också varit intressant att undersöka i spel-

miljö om material påverkar uppgift. Exempelvis en platta anpassad för en kub där spelaren 

har två olika kuber till sitt förfogande, båda av samma storlek men av olika material. Bero-

ende på uppgift, vilken kub väljer spelaren och varför? Om plattan kräver ett tryck på 20kilo, 

väljer spelaren kuben av metall, eller kuben av is? 

 

Varseblivningen jag använt i min undersökning har varit via syn och känsel, men hur spelar 

auditivstimuli in på varseblivning? Hur hade varseblivningen påverkats om en stålhammare 

som slås mot stål ger ifrån sig ljud skilda från verkligheten? Detta hade också kunnat tilläm-

pas med rörelsekontroll. 
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Detta arbete har haft undersökningsmaterial som skapats i realistisk grafisk stil som digitalt 

renderats och undersökts utskrivet på papper av A4-format. Det hade varit intressant att 

undersöka om det uppfattas skillnader i rörlig bild jämfört med stillbild, både utskrivet och 

projicerat. Detta hade varit intressant fakta för att bli mer medveten om felkällor samt möj-

ligtvis hur felkällan bör undvikas. 

 

En av mina hypoteser handlade om hård- och mjukhet och om form hade större betydelse 

än material. Jag har inget konkret exempel på hur detta kan testas men jag anser att hypote-

sen kan vara värd att utforska framför allt vid design av fordon till digitala spel. Räcker det 

med form som förmedlar hård- eller mjukhet eller krävs det även material som förmedlar 

det? Tänk en bil med hårda kanter med ett applicerat material som påminner om plast, hur 

kommer objektet att uppfattas? 
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