
Avatarbygge ht 2011

UPPGIFT:

Bestäm vilken slags avatar/maskot du vill göra
och välj vilken grupp den hör till:

1. Sport
2. Spel
3. Företag
4. Produkt
5. Annat

Rita din figur framifrån, bakifrån och från sidan.
Tänk in den i olika situationer. 
Överdriv gärna viktiga attribut och skala bort mindre intressanta.
Tänk på färger och ytskikt.

Jobba ensam eller i grupp om två personer. 
Alla arbeten visas och kommenteras på lektionen. 

Lycka till!
/ Eva-Marie Wadman



AVATARBYGGE HT 2011

Ordet avatar har flera moderna betydelser:
•   En elektronisk representation eller visualisering av en person eller spelare (spelarobjekt) inom science fiction, datavetenskap 
och MUD, Multi User Dungeons eller Multi User Dimension som är en typ av textbaserat rollspel i realtid med deltagare från hela 
världen på Internet.
•   En bild för att representera en användare på ett forum, community eller liknande.

Delar ur rapporten "Formella VR-möten", http://cid.nada.kth.se/pdf/cid_58.pdf 

DESIGN AV AVATARER 
En liknande indelning som för miljöer kan göras för avatarer. De kan klassificeras i tre huvudtyper, människoliknande, figurlik-
nande och fritt skapade. Människoliknande avatarer försöker avbilda en verklig människa så bra som möjligt. De behöver dock 
inte likna någon särskild individ (se personliknande avatarer nedan). Med figurliknande avatarer avses att de har en mänsklig 
grundform: ansikte, armar, ben, etc. men snarare liknar en seriefigur än en riktig människa. Fritt skapade avatarer kan skilja sig 
avsevärt från människoformen - i en virtuell miljö är det i princip möjligt att ha vilken grafisk representation som helst. Gränserna 
mellan de tre avatartyperna är flytande d.v.s. det går inte alltid att entydigt placera en avatar i en definitiv kategori.

EXEMPEL PÅ AVATARER AV OLIKA TYPER
Begreppet "individuell avatar" syftar på att varje deltagare representeras av en unik avatar som på något sätt är personlig utan 
att nödvändigtvis vara person- eller människoliknande. En personliknande avatar, däremot, liknar den person som den represen-
terar. I varierande grad är detta naturligtvis möjligt för alla tre typerna av avatarer, men begreppet är mest tillämpbart på avatarer 
som också är människoliknande. Men om vissa drag överdrivs hos representationen för en person närmar man sig en figurlik-
nande avatar, en karikatyr.

KLASSIFICERING AV AVATARTYPER:  Människa Figur Fritt skapad
 Individuell Personliknande Karikatyr Unik
 Allmän, anonym Docka Ikon Symbol 

IGENKÄNNING OCH IDENTIFIERING
Identifiering av personen bakom en avatar är givetvis enklast för personliknande avatarer. Men en viktig fråga är om denna typ av 
analog representation verkligen är nödvändig. Frågan är viktig på grund av att den arbetsinsats som för närvarande är förknippad 
med att skapa individuella, människoliknande avatarer är avsevärd. Detta måste vägas mot det eventuella mervärdet. För igen-
känning i olika mötessituationer med få deltagare som redan känner varandra är, åtminstone logiskt sett, individuella avatarer och 
inte avatartypen avgörande. Frågan om användaracceptans är troligen betydligt viktigare. 

ANVÄNDARACCEPTANS 
Det är viktigt att användare ges möjligheten att välja och att anpassa sina representationer och det är avgörande att användare 
accepterar sina (och andras) representationer. Här är framförallt användargruppen och mötessituationen viktiga faktorer. 
Erfarenheten talar för att tidsfaktorn har betydelse. Till en början tenderar ovana användare att kräva så människoliknande avata-
rer som möjligt men detta tycks bli mindre och mindre viktigt allteftersom erfarenheten ökar. Empiriska studier saknas dock inom 
detta område. 

ANONYMITET 
En hypotes är att figurtypen också i viss mån kan påverka känslan av anonymitet i ett möte och därmed också i vilken grad alla 
deltagare kommer att uttrycka sig fritt eller om mönster från den fysiska världen kommer att överföras direkt till den virtuella 
miljön. En fritt skapad avatar bör ge lite större anonymitet än en människoliknande. Det är dock möjligt att hur individuell avata-
ren är påverkar anonymiteten mer än avatartypen. Känslan av anonymitet bör också påverkas av vilka interaktionsformer som 
används. Röstkarakteristika bör t.ex. minska känslan av anonymitet vid ljudkommunikation, och vid avancerad detaljstyrning av 
avatarer kan rörelsemönster ha samma effekt. Återigen: en kartläggning behövs av eventuella sådana effekter och deras inver-
kan på ett möte. 

POSER OCH RÖRELSER 
Vad gäller poser och rörelser hos avatarer är en grundläggande fråga huruvida specifika poser ska användas för att förmedla 
information (t.ex. en uppsträckt arm för att meddela att man vill säga något) eller om användaren ska tillåtas styra avataren fritt. 
Det första fallet innebär en jämförelsevis låg belastning på användaren i interaktionshänseende, men kan upplevas onaturligt och 
stereotypt. I det senare fallet kan, beroende på gränssnittet, interaktionsbelastningen på användaren bli alltför hög så att själva 
mötesuppgiften blir lidande. Generellt är det dock viktig att avatarer enkelt kan förmedla önskningar och känslor. Till exempel bör 
man kunna nicka, skaka på huvudet och visa engagemang på olika sätt. Slumpmässiga mikrorörelser, t.ex. ögonblinkningar, kan 
användas för att ge avatarer ett mer levande intryck. 

FÖRFLYTTNING 
Här är frågan om man behöver kunna styra avataren fritt i den virtuella miljön eller om man kan agera utifrån fasta positioner som 
bara ändras om användarens får en ny uppgift, t.ex. när en användare ska tala flyttas avataren automatiskt till en talarstol. Samma 
resonemang vad gäller belastning som ovan kan tillämpas. Förmodligen är det fördelaktigt att tillhandahålla båda alternativen när 
det gäller förflyttning.


