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Sammanfattning 
Många av dagens datorspel innehåller omgivningar designade med utopisk eller 

dystopisk karaktär. Det är en 3D-grafikers jobb att skapa grafikobjekt till dessa 

miljöer och det är därför viktigt att definiera vad de båda begreppen innebär rent 

grafiskt samt hur utopiska och dystopiska grafiska attribut påverkar en miljös 

utseende när de appliceras på en verklig förlaga. 

Det här examensarbetets syfte var att ringa in och sedan använda dessa utopiska och 

dystopiska grafiska attribut, för att därefter undersöka hur betraktarna uppfattar 

förändringen som sker i en miljö. 

Först gjordes en genrestudie om begreppen utopi och dystopi, dess uppkomst och 

användningsområden. Därefter skapades två 3D-miljöer modifierade av utopiska och 

dystopiska attribut baserade på en verklig förlaga, stadsdelen Shibuya i Tokyo. 

Slutligen undersöktes hur dessa modifierade miljöer uppfattas av en grupp 

människor, satt i förhållande till den verkliga förlagans utseende, genom en 

kvantitativ enkätstudie. 

Nyckelord: Utopi, Dystopi, grafiska attribut, Tokyo, 3D-miljö, datorgrafik 
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1 Introduktion 
Utopi och dystopi är två vanligt förekommande begrepp inom litteratur-, film- och 

datorspelsbranschen, där de används som berättarverktyg för att skapa en stämning i en 

omgivning (Tulloch, 2009). Trots att orden har politiska rötter har de på senare år kommit att 

associeras till olika typer av framtidsscenarion (Gordin, Tilley, Prakash 2010). Datorspel som 

underhållningsprodukt skiljer sig från till exempel film och skönlitteratur. I datorspel tar 

konsumenten inte del av händelserna på avstånd, utan spelar själv en roll i sammanhanget 

(Kelman, 2005). 

Det finns studier kring vad som gör att en karaktär i ett datorspel uppfattas på olika sätt (till 

exempel som maskulin/feminin, ond/god), men liknande studier kring den virtuella 

omgivningens innebörd är sällsynt. Eftersom Kelman (2005) och Tulloch (2009) menar att 

dystopiska och utopiska inslag är vanligt förekommande i datorspel är det relevant att 

studera de båda begreppen, se varifrån de kommer, se hur de appliceras inom 

datorspelsbranschen och se hur de rent grafiskt visualiseras för att uppnå den påstådda 

effekten. Detta för att ta reda på mer kring vilken typ av signaler som en omgivning kan 

sända med sin grafik, hur en grafiker kan berätta historier med hjälp av dem och hur 

åskådaren direkt kan se att en omgivning är till exempel dystopisk, även om han inte vet 

någonting om bakgrundshistorien. Denna tankegång leder till följande problemformulering: 

Vad karaktäriserar en utopisk och dystopisk 3D-miljö, utifrån de grafiska attribut som hör till 

respektive genre? Kan dessa attribut användas för att sända en viss typ av signaler? 

 

För att kunna svara på detta har jag ägnat mig åt faktasökning i relaterade romaner, filmer, 

datorspel, artiklar och avhandlingar, och ringat in de attribut som dessa verk har 

gemensamt. De tillhör alla sina respektive genrer och har därför redan någonting 

gemensamt som distanserar dem från andra verk i andra genrer. Målet med detta 

examensarbete har varit att ringa in och använda den grafiska biten av denna distinktion. 

Syftet har varit att applicera dessa attribut på två stycken 3D-miljöer, en utopisk och en 

dystopisk miljö, baserad på en verklig plats. Verken har därefter visats för en vald mängd 

människor för att testa de utopiska/dystopiska attributen och för att se om den hypotes som 

upprättas höll (se del 3). Resultatet har nåtts genom att respondenterna deltagit i en 

kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag och där fått avgöra om attributen har lyckats 

att ge omgivningen en utopisk eller en dystopisk karaktär. 
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2 Bakgrund 
Utopi och dystopi är två ord som används för att beskriva två olika typer av statsskick, ofta 

(men inte alltid) beskrivna som raka motsatser till varandra. Orden har politiska rötter, men 

har på senare år kommit att användas inom litteratur-, film-, och datorspelsbranschen för att 

beskriva olika typer av fantasy- eller science fiction-samhällen (Gordin, Tilley, Prakash 2010). 

Det ena, utopi, beskriver tanken om en perfekt drömvärld, och det andra, dystopi, tanken 

om något mardrömsliknande och oönskat. Bakgrunden syftar till att först beskriva dessa två 

ord och förklara varifrån de kommer, vad de betyder och hur de har använts historiskt för att 

beskriva en viss sorts omgivning eller politisk situation. När ordens innebörd har utretts följs 

detta upp med en genomgång som visar hur dystopi och utopi har använts som 

berättarverktyg i olika typer av underhållningsmedia, till exempel film och skönlitteratur. 

Detta sammanhang är relevant då orden senare använts av liknande anledningar inom det 

yngre underhållningsmediet datorspel. Eftersom effekten av användningen av dystopi och 

utopi skiljer sig mellan datorspel och andra underhållningsmedier (Tulloch, 2009) (Kelman, 

2005) dediceras också ett stycke åt dystopi/utopi inom just datorspelsmediet. Slutligen 

ägnas ett segment åt att beskriva de dystopiska och utopiska grafiska attribut som ovan 

nämnda forskning ringat in och hur dessa används för att skapa en viss typ av stämning i en 

3D-miljö av datorspelskaraktär. 

2.1 Relaterad forskning 
Den här rapporten baseras till stor del på forskning från andra akademiska grenar än den 

som tillhör datorspel. Detta val har gjorts på grund av att det valda ämnet, utopi och dystopi 

ur en grafisk synvinkel, förvisso är vanligt förekommande inom datorspelen, men inte har 

särskilt många akademiska referenser att tillgå i just det avseendet.  

För att reda ut bakgrunden kring dessa två ord, vad de stått för historiskt, hur de använts i 

andra delar av underhållningsbranschen och hur de på senare år har återfunnits i datorspel 

har fokus i stället legat på läsning av böcker av politisk eller samhällskommenterade 

karaktär, som förklarar ordens uppkomst och deras bakgrund. Här har böckerna Fantasin till 

makten! Utopiska idéer i västerlandet under fem hundra år (Ambjörnsson, 2004), Thinking 

utopia: steps into other worlds (Roth, 2001) och Utopia/dystopia: conditions of historical 

possibility (Gordin, Tilley, Prakash, 2010) varit mycket bra referenser. Dessa verk innehöll 

tydliga källor till ordens ursprung och vad de betytt för historisk politik, men även en del 

information om hur de använts i skönlitteratur och film, något som också undersökts.  

När ordens betydelse och historia stod klar, inleddes forskningen kring hur de använts i olika 

berättelser, vilket ledde till studier av främst film och romaner inom de olika genrerna. Bland 

andra kom romanerna News from Nowhere (Morris, 1890) och Nineteen Eighty-four (Orwell, 

1949) med flera, samt filmer som till exempel Blade Runner (Scott, 1982), The Terminator 

(Cameron, 1984), och Minority Report (Spielberg, 2002) till stor användning. Film är ett äldre 

akademisk ämne än datorspel, och det fanns därför bra tillgång till källor om dystopi i film 

som kunde användas eftersom principerna för hur orden används grafiskt är besläktade 
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branscherna emellan (Kelman, 2005). Här var böckerna American science fiction film and 

television (Geraghty, 2009) och Cyberpunk and cyberculture : science fiction and the work of 

William Gibson  (Cavallaro, 2000) mycket användbara. 

Själva datorspelsvinkeln utgår endast från en akademisk bok (dock med stöd från flera 

artiklar), Video game art (Kelman, 2005), som är en forskningsrapport på datorspel och konst 

som går igenom ämnen som konsthistoriska influenser och användandet av fotoreferenser 

för att skapa grafik till moderna datorspel. Det finns även ett avsnitt som tar upp 

utopi/dystopi och hur de använts för att sända signaler till spelaren via en omgivnings 

utseende. Det är i synnerhet de styckena som kommit till användning. Utöver det har en del 

avhandlingar och artiklar som behandlar delar av ämnet, eller ämnen som är snarlika, 

kommit till användning i några delar av rapporten, till exempel Hellerung, (2005) eller 

Tulloch (2009). 

En rad olika datorspel med inslag av utopi och dystopi har också studerats. Detta för att se 

hur andra i branschen ser på temat, hur deras produkter står sig rent grafiskt mot varandra, 

vilka drag som är gemensamma och vilka som skiljer sig.  

2.2 Utopi och dystopi 
Orden utopi och dystopi kommer från den antika grekiskan och betyder rent ordagrant 

”ingen plats” respektive ”dålig plats”. 

Begreppet utopi härstammar från boken Utopia, av Thomas More, som skrevs år 1516 och 

handlade om en påhittad drömstat i Amerika, som vid tidpunkten var en relativt okänd 

kontinent och därför i stor utsträckning användes som en scen för olika drömscenarion 

(Ambjörnsson, 2004). Thomas More var vid tidpunkten lordkansler, politiskt engagerad och 

en kyrkans man. Därför kan många bibliska och samhällsrelaterade referenser hittas i hans 

verk, men även i efterföljande definitioner av ordet. Bland exempel förekommer jämförelsen 

mellan det utopiska samhället och edens lustgård i stor utsträckning (Ambjörnsson, 2004). 

Det är ett faktum att det utopiska tankesättet fanns innan men det var först i och med 

Mores bok som det gemensamma drömlandet fick ett etablerat namn (Ambjörnsson, 2004).  

Därefter har ordet förekommit i olika sammanhang, men 1800-talet anses vara det 

århundrade då tankarna kring en utopi fick sitt riktiga genomslag (Ambjörnsson, 2004). 

1700-talets många förändringar i de stora europeiska länderna (till exempel den franska 

revolutionen i Frankrike, 1789, den inledande industrialiseringen i Storbritannien och så 

vidare) levde kvar in i nästa århundrade och påverkade människors syn på sin tillvaro. Det 

utopiska samhället är raka motsatsen till det människorna på den tiden såg när de tittade ut 

genom sitt fönster; kraftigt industrialiserade och urbaniserade storstäder med stora 

samhällsklyftor och utbredd fattigdom, där vackra naturlandskap bara fanns tillgängligt i 

minnet eller i fantasin. Många av de texter som skrevs om utopiska samhällsformer vidrörde 

därför tanken om en bättre tillvaro, en plats där allt det mörka och smutsiga bytts ut mot liv, 
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ljus och perfektion (Ambjörnsson, 2004). En utopi är ett fantasiland, och därför finns inga 

gränser för hur bra den kan beskrivas (Paik, 2010). 

I utopin är samhällsklyftorna bortblåsta, alla arbetar för att de vill och för att de får ut glädje 

av det och alla går likadant klädda. Rikedom i synnerhet anses som orättfärdigt eftersom den 

anses uppstå på andras bekostnad. Alla former av större egendom delas därför av massan, 

medan enstaka lösören kan ägas av enskilda personer. Utan samhällsklasser finns inget 

värde i statusegendom, och järnet är därför till exempel högre värderat än guldet, eftersom 

det är ett mer användbart material till det dagliga arbete som den utopiska samhällsformen 

kräver av sina invånare för att kunna fungera (Ambjörnsson, 2004). 

Termen dystopi har rent politiska rötter, och det första dokumenterade användandet av 

ordet inträffade år 1868. Det var filosofen och nationalekonomen John Stuart Mill som 

använde det för att beskriva ett regeringsstyre i sämsta tänkbara tillstånd, i sammanhanget 

använde han det precis som ordet senare har kommit att tolkas, som en motsats till utopi 

(Roth, 2001). Begreppen beskrivs ibland som raka motsatser, där utopin utgör ett perfekt 

och ouppnåbart drömsamhälle och dystopin utgör ett maktkontrollerat och ensidigt 

samhälle som ofta bara fungerar genom massans gemensamma underkastelse (Geraghty, 

2009). Detta skall dock inte tolkas som en odiskutabel sanning, eftersom det finns aspekter 

av dystopin som kan tolkas som utopiska, och segment av dystopiskt tänkande som har 

utopiska inslag (Roth, 2001). Huruvida en dystopi är det sämsta tänkbara stadsskicket, eller 

bara ett fungerande stadskick med många nackdelar för en stor del av befolkningen varierar 

åsikterna kring, och det brukar anses att det beror på vilken sida av makten som individen 

står på (Roth, 2001). En förekommande syn på saken är också att en dystopi är en utopi som 

gått snett, att tanken kring perfektion och effektivitet från det utopiska stadsskicket har 

missbrukats över tiden och att demokratin har glidit allt närmare diktaturen (Gordin, Tilley, 

Prakash 2010). Klart är att det trots vissa likheter finns en tydlig skillnad mellan de båda 

begreppen (Geraghty, 2009). 

1800-talet har kallats utopiernas tid, medan 1900-talet är känt som dystopiernas, vilket har 

att göra med att 1800-talets drömtänkande hade haft sin tid och människor fick en mer 

negativ syn på staten, samhället och den allmänna tillvaron(Ambjörnsson, 2004). Detta i 

samband med de stora politiska maktskiften som ägde rum och de krig som härjade i världen 

under århundradet, samt det faktum att världen i stort sett var upptäckt och att tanken på 

ett avlägset drömland bortom havet blev allt mer orealistisk (Ambjörnsson 2004). Människor 

vävde in mer vemod och tragedi i sina tankar om framtiden, och då begreppen hade flyttat 

ifrån den politiska scenen och in i det skrivna ordet blev de mer igenkända som genrer inom 

till exempel science fiction, än som politiska begrepp (Gordin, Tilley, Prakash 2010). 
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2.3 Utopi och dystopi i böcker och film 
I egenskap av att vara en yngre underhållningsform har datorspel många naturliga 

kopplingar till filmmediet (Tulloch, 2009). Förutom likheter som till exempel att vissa 

regissörer arbetar med både datorspel och film, eller att vissa kända skådespelare 

extrajobbar som röstskådespelare till större datorspelsproduktioner, finns det flera exempel 

på datorspel där filmer varit en inspirationskälla. På samma sätt som vissa filmer baseras på 

skrivna förlagor finns det spelserier som antigen helt, eller bitvis, baseras på en film inom 

samma genre. Nintendos storsäljande science fiction-serie Metroid hade aldrig existerat om 

inte Ridley Scott först hade gjort filmen Alien, så tydliga är kopplingen dem emellan, utifrån 

de argument som Tulloch (2009) lägger fram. Detta är ett vanligt fenomen och en naturlig 

del av dagens transmediala populärkulturella samhälle (Kelman, 2005).  

För begreppen utopi/dystopi blev detta relevant först när orden fick en koppling till 

fiktionen, i stället för den sedan innan vanligare kopplingen till politiken. Under 1800-talet 

skrevs flera verk som alla baserades på utopiska tankegångar, där de mest kända är Looking 

backward: 2000-1887 av Edward Bellamy (1888), och William Morris bok News from 

Nowhere (1890), båda två utopiska romaner där huvudpersonen hamnar i en drygt 

hundraårig dvala och vaknar upp i en utopisk framtid styrd av harmoni och demokratiska 

ideologier. Tidigare hade de utopiska texterna skrivits som satirer, men i och med dessa två 

böcker blev det mer skönlitterära historier med en politisk underton. Båda böckerna gick 

hem hos massan och är idag ansedda som klassiker i sin genre (Ambjörnsson 2004). 

Dessa två verk skrevs och slog igenom under 1800-talet, och som tidigare nämnts anses 

1900-talet vara dystopiernas århundrade, något som också speglades i dess litteratur (och 

senare även dess film, och datorspel). Brave new world (Huxley, 1932), Nineteen Eighty-four 

(Orwell, 1949) och Fahrenheit 451 (Bradbury, 1953) är alla dystopiska verk som har 

definierat genren och som har påverkat efterföljande verk inom den (Hellerung, 2005). Likt 

de utopiska texterna har de dystopiska en politisk underton, i det faktum att de ondskefulla 

maktorganen i historierna kan ha en verklig förebild av något slag, och att världen i boken 

speglar en del av författarens verklighet, fast i mardrömsform och i framtiden (Tulloch, 

2009). Dystopi har därför använts som tema för att skapa spänning och en känsla av förtryck 

och uppgivenhet, egenskaper som gör det lättare för läsaren att relatera till karaktären och 

intresseras sig för hans situation. Ett mer aktuellt exempel är Neuromancer, (Gibson, 1984) 

en grundsten i cyberpunk-grenen av science fiction, som tog de dystopiska tankegångarna in 

i en mer aktuell nutid, en närmre framtid där existensen av en teknologisk makt i form av ett 

världsomspännande datornät som alla kan ta del av blev en viktig faktor (Cavallaro, 2000). 

Neuromancer fick ett så stort genomslag att många senare kända verk inom genren (t.ex. 

The Matrix-trilogin, eller rollspelet Shadowrun) erkänt sig ha inspirerats av Gibsons bok. 

Neuromancer lade även fokus på faran med att låta datorteknologi ta över delar av 

människans liv, något som sedan har blivit en del av fortsatt populärkultur samtidigt som 

datorer har blivit en del av vardagen (Cavallaro, 2000). 
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I takt med att filmindustrin har vuxit har utopiska och dystopiska verk blivit vanligare, och likt 

litteraturen rör det sig främst om science fiction-berättelser, där framtiden tycks oviss och 

hopplös (Geraghty, 2009). Detta i sig är inte konstigt, eftersom science fiction, med sina 

berättelser om framtiden, och utopi/dystopi med samma grund passar varandra väl (Paik, 

2010). Metropolis (Lang, 1927) Blade Runner (Scott, 1982) och The Matrix (Wachowski, 

1999) är tre exempel på film som utspelar sig i en dystopisk framtids lägre samhällsklasser 

och där intrigen bygger på en förhoppning om förändring, en mindre del av ett stort 

sammanhang som gör uppror mot förtrycket (Geraghty, 2009). Samtidigt vittnar de 

dystopiska elementen i filmen om ett utopiskt tankesätt, Blade Runner (Scott, 1982), målar 

upp en version av Los Angeles som ger intryck av att en gång ha varit en utopi, innan det av 

okänd anledning rasade samman, och världen i The Matrix (Wachowski, 1999) uppfattas av 

maskinerna som den bästa tänkbara, tills det att människorna som vaknat gör uppror. Precis 

som i litteraturen används här bilden av ett förtryck, och drömmen om en bättre tillvaro, för 

att skapa känslor hos åskådaren för karaktärerna och deras situation. Ett gammalt 

berättarverktyg som kom att ha betydelse för nästa stora underhållningsform; datorspelen 

(Kelman, 2005). 

 

2.4 Utopi och dystopi i datorspel 
Datorspel som underhållningsmedia skiljer sig från till exempel film och skönlitteratur, 

eftersom konsumenten inte bara är en betraktare av händelserna utan själv spelar en roll i 

sammanhanget (Tulloch, 2009). Spelaren lever sig in i en annan persons situation och knyter 

därför starkare band till rollfiguren än vad han hade gjort om det till exempel hade rört sig 

om en film (Kelman, 2005). Eftersom spelaren själv är den som sätter rollfigurens gränser, 

och själv är den som utsätts för de utmaningar och situationer som rollfiguren utsätts för, 

hamnar ansvaret för lösningen på spelarens axlar. 

   Det är på grund av detta som många av dagens datorspel utspelar sig i farliga fiktiva 

världar, där omgivningen i sig ofta är en antagonist vänd mot spelarens rollfigur. Kelman 

(2005) menar att utmaningen blir mer intressant om världen är både främmande och direkt 

fientlig, att det skapar intresse och motivation att fortsätta och ger en känsla av prestation, 

ett syfte att följa (Tulloch, 2009). 

Av samma anledning är det vanligt med dystopier och utopier i dagens datorspel. Många 

titlar innehåller någon typ av dystopisk stad och ibland används stereotypen av ett utopiskt 

samhälle som blir attackerat för att direkt visa vilka aktörer i historien som är goda/onda. 

Hur det onda (ofta en dystopisk makt) ger sig på det goda (ofta ett utopiskt, eller i alla fall 

mycket fridfullt samhälle) är en vanlig syn i inledningen av många datorspel. Bland exempel i 

olika genrer hittar vi Final Fantasy VII (Square-Enix, 1997), Half-Life 2 (Valve Corporation, 

2004), American McGee's Alice (Rogue Entertainment, 2000), Bioshock (Irrational Games, 

2007), Mirror's Edge (Dice, 2008), Enslaved: Odyssey to the West (Ninja Theory, 2010) och 

Borderlands (Gearbox Software, 2009), samtliga datorspel med någon typ av förtryckande 
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makt som gått in och förstört det tidigare fungerande samhället. Vissa av dessa, till exempel 

Mirror's Edge och Final Fantasy VII, låter också spelaren vara en del av motståndsrörelsen 

som kämpar mot det dystopiska styret, även det ett vanligt förekommande sätt att snabbt 

skapa stämning och inlevelse hos spelaren (Kelman, 2005). 

Eftersom grafiken är datorspelens bildspråk är det ofta med hjälp av den som 

datorspelsutvecklare förmedlar viktiga budskap (Kelman, 2005). Med det visuella sätts direkt 

en stämning, och precis som i film går vissa färger, vissa ljussättningar och viss användning 

av till exempel symboler hand i hand med vissa teman (Geraghty, 2009). Genom studier av 

ovan nämnda (samt många fler) datorspel, har vissa gemensamma egenskaper hittats som 

rent grafiskt kopplas samman med den dystopiska och den utopiska tematiken som råder på 

de virtuella platserna i de olika datorspelen. Nästa stycke tar upp dessa attribut i ett försök 

att sammanställa gemensamma drag datorspelen emellan, för att ringa in grafiska attribut 

som hör dystopin/utopin till. 

 

2.5 Grafiska attribut i utopi och dystopi 
Dystopiska och utopiska verk tillhör sina respektive genrer, och inom dessa finns det attribut 

för sådana saker som handling, musik och grafik och så vidare som avgör vilket fack ett verk 

hamnar i, det som sammanslaget definierar verkets karaktär. Grafiska attribut för utopi och 

dystopi finns i olika verk från olika tider och olika medier vilket inte är en tillfällighet, utan de 

har använts för att sända en viss typ av signal. Dessa signaler baseras på människors 

associationer när de bemöts av bilder som påminner om gamla normer från samhället, från 

film, från böcker och så vidare (Kelman, 2005). Ofta speglas det samtida samhällets extrema 

poler (rikedom mot fattigdom, storstad mot förort, i-land mot u-land, demokrati mot 

diktatur etcetera) mycket tydligt i de utopiska och dystopiska visionerna (Tulloch, 2009). 

Något som visas nedan genom en rad bildexempel.  Detta stycke ämnar ta upp några av 

dessa gemensamma grafiska attribut, knyta dem till sina respektive genrer och identifierar 

dem som antigen utopiska eller dystopiska. 

2.5.1 Grafiska attribut i utopi 
Ett utopiskt landskap skapar med sitt perfekta yttre inte lika stort intresse hos åskådaren, 

och det är därför som dystopi med tiden har kommit att bli den populärare av de två 

(Ambjörnsson, 2004). Jämförs källmaterialet inom de olika genrerna och fiktiva 

utopiska/dystopiska samhällen som förekommer i dessa tillhör en majoritet den dystopiska 

genren (Ambjörnsson, 2004). Däremot är det vanligt att en dystopisk stad, som till exempel 

den isolerade undervattenstaden Rapture, i datorspelet Bioshock (Irrational games, 2007), 

tidigare har varit en utopi. I det fallet är det invånarnas egna missbruk av det som står 

utanför utopin som blir dess fall, vilket i sig är ett exempel på hur tunn gränsen mellan vad 

som är en utopi och vad som är en dystopi faktiskt är (Irrational games, 2007). 
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Som nämnts ovan används utopiska samhällen och utopiska grafiska element i mindre 

utsträckning än dystopiska, men det finns ändå attribut som skiljer dem åt och som används 

för att förstärka känslan av trygghet och harmoni i omgivningar där detta behövs, eller i vissa 

fall, för att förstärka känslan av förtryck i ett dystopiskt samhälle (genom att till exempel visa 

en liten bit av utopiskt tänkande i ett annars totalitärt styre). 

Ett av de mest prominenta grafiska elementen som kan ses i många olika utopiska verk är 

arvet från den av bibeln kända edens lustgård, eller paradiset, där allt levande existerar i 

gemensam harmoni med naturen (Ambjörnsson, 2004). Tanken om naturen som en del av 

stadsbilden har förekommit i flera utopiska verk (däribland tidigare nämnda News from 

Nowhere) (Ambjörnsson, 2004) men också som ett litet hopp i all förtvivlan i dystopiska verk. 

I datorspelet Final Fantasy VII (Square Enix 1997) till exempel, är en trädgård i en kyrka den 

enda naturen som finns i en mörk dystopisk storstad, och används därigenom som ett tecken 

på vad som funnits där innan, och som ett hopp om en ljusare framtid. 

Staden, människan och naturen i ett fungerande samspel har utopiska rötter och bygger på 

önskan om en samverkan mellan staden och landsbygden, ett system bortom urbanisering 

eller ruralisering, där de båda parterna är jämlika och fyller varandras behov (Ambjörnsson, 

2004). I samspel med trädgården och livet syns ofta långt fortskriden teknologisk utveckling, 

som gör livet enklare för människan och som har tagit bort de värsta mödorna från det 

gamla sättet att leva. Ett exempel på detta är människorna i Disneys Wall-E (Pixar, 2008), 

som lever i ett samhälle där de inte behöver göra någonting alls själva. Ett annat exempel är 

människorna i filmen Surrogates (Mostow, 2009), som ligger hemma uppkopplade mot 

datorstyrda robotar som lever deras liv åt dem, och som utsätts för de faror som 

människorna själva annars utsatts för.  

En annan aspekt är det jämlika levnadssättet, som inte sätter något värde till enskilda 

individer eller objekt, utan lägger fokus på massan och samhället, tanken om att människan 

är som starkast om man alla tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Avsaknaden av 

egendom och masskonsumtion gör således att reklam och liknande inte syns till särskilt 

mycket i utopiska miljöer (Ambjörnsson, 2004).  
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Figur 1 ”The Citadel”, en teknologisk utvecklad storstad i form av en rymdbas. Byggd vid okänd 
tidpunkt av en mytomspunnen utomjordisk ras, och därför designad med utopiska grafiska attribut för 

att skapa en typ av legendarisk drömkänsla i omgivningen (Bioware, 2007). 
 

Även städer som inte nödvändigtvis är utopiska använder dessa inslag för att ge ett 

sofistikerat och organiserat intryck, till exempel rymdbasen ”The Citadel” (se figur 1) i 

datorspelet Mass Effect (Bioware, 2007), som delas mellan vackra parker och 

högteknologisk, avrundad arkitektur. Allting är upplyst och harmoniskt och ingenting 

befläckar den perfekta bilden av det framtida rymdsamhället. Ljuset som en ikon för utopin 

är också vanligt förekommande, och skillnaden mellan utopin som ljusets rike och dystopin 

som den mörka motsatsen (där i stället mörkret är en ikon) är ett tydligt grafisk attribut för 

de båda (Kelman, 2005).  

Utopin ses i vissa skildringar som något så overkligt att det inte går att nå, det vill säga att 

protagonisten i historien inte tillhör den krets som har tillgång till utopin, men är medveten 

om dess existens och lever i en värld belägen under den (Kishiro, 1990). Detta kan visas 

genom att det utopiska samhället är avskuret från den övriga världen, genom att den 

antigen skyddas av någon typ av ogenomtränglig barriär, eller finns belägen på en plats som 

inte går att nå utan de resurser som utopin erbjuder.  Mores utopi var till exempel belägen 

på en avlägsen ö, och andra exempel som finns på den här typen av utopi är samhällen 

belägna på svävande öar (Chrono Trigger, Square-enix, 1995) eller som ett teknologiskt 

komplex byggt på tryggt avstånd från övrig befolkning (Gunnm, Kishiro, 1990). Detta kan 

kopplas till tanken om utopin som en drömvärld, det vill säga att platsen i dessa historier 

förvisso existerar, men samtidigt är något som de som historien kretsar kring endast kan 

drömma om att få besöka. 



 

 10 

 

 

 

Figur 2  Ovan, den utopiska staden Salem/Tiphares från Gunnm (Kishiro, 1990), en svävande 
teknologisk plattform avskuren från den dystopiska staden scrapyard som syns under den, formad 

som en skräphög.  Nedan, utopin Zeal från Chrono Trigger (Square Enix, 1995), en samling svävande 
magiska öar bebodda av människor som behärskar magi, något de som lever nere på jorden inte gör. 

Notera återigen inslagen av naturlandskap i kombination med bebyggelse. 
 

 

2.5.2 Grafiska attribut i dystopi 
Mer vanligt förekommande, och därigenom också med källmaterial förekommande i större 

mängd, är grafiska element av dystopisk karaktär (Kelman, 2005). Bilden av en dystopi 

beskrivs i många olika verk inom många olika branscher, flera kända har redan nämnts ovan, 

men i det här stycket läggs fokus på den visuella delen, snarare än den historiska. Eftersom 

fokuset i rapporten ligger på den visionen av en dystopi då makten innehas av antingen ett 

totalitärt politiskt styre, eller någon typ av megaföretag, får närvaron av olika typer av regler 

och lagar en mycket framträdande roll. Makt med järnhand kräver hårda regler och en 

befolkning som underkastar sig regimen, och det är därför vanligt att dystopierna övervakas 

med teknologiska medel som till exempel kameror samt av en hårdhänt poliskår (Orwell, 

1949). 
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Städerna i sig påminner om dagens kåkstäder där hus efter hus bara staplats på varandra, 

tills förfallet har kommit naturligt (Square Enix, 1997). Eftersom samhället är underkastat 

den politiska regimen är klyftorna mellan överklass och underklass mycket stora, och 

majoriteten av invånarna bor på den smutsiga och mörka marknivån medan den sociala 

eliten håller till i städernas övre skikt (Lang, 1927). Dessa höjdskillnader i förhållande till 

klasskillnader kan liknas vid den klassiska synen på skillnaden mellan himlen och helvetet, 

och vid flera tillfällen har den liknelsen gjorts (Square Enix, 1997) (Irrational Games, 2007) 

(Kishiro, 1990). 

Städernas mörka och hotfulla yttre i perspektiv sett från gatunivå är en vanligt 

förekommande bild inom dystopin, de stora fasaderna som lyses upp av kommersiellt neon 

och ett aldrig slocknande nattliv har kommit att associeras helt med den dystopiska genren 

(Kelman, 2005). Megastaden som förfallit och aldrig rimligtvis kan ta sig tillbaka till sin forna 

storhet är en vanlig syn i många verk inom genren, och figur 3 nedan visar några kända 

exemplen från datorspels- och filmbranschen. 

 

Figur 3 Från vänster till höger, uppifrån och ned: Rapture i Bioshock (Irrational Games, 2007), Los 
Angeles i Blade Runner (Ridley Scott, 1982), Midgar från Final Fantasy VII (Square Enix, 1997) och 

Omega från Mass Effect 2 (Bioware, 2010).  
 

En annan grafiskt distinktion i det dystopiska samhället är närvaron av politiskt propaganda 

(för den totalitära dystopin) eller monopoliserad varumärkesplacering (för megaföretags-

dystopin), i form av symboler, företagsnamn, bilder på ledares ansikten i perspektiv 

underifrån, och ett offensivt bildspråk (Tulloch, 2009). I Blade Runner (Scott, 1982) finns till 

exempel scener, särskilt i filmens inledning där stämning sätts, som visar hur en mörk 

framtidsversion av Los Angeles täcks av reklampelare och neonljus, med asiatiska motiv för 

att peka på det faktum att Asien i allmänhet och Japan i synnerhet var en ekonomiskt 

växande kontinent vid tidpunkten då filmen gjordes (Scott, 1982). Även detta ett tecken på 

den tidigare nämnda poängen om att dystopiska verk ofta skildrar skaparens samtid 
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(Tulloch, 2009). Även om scenen som sådan inte är provocerande eller obehaglig för 

åskådaren vittnar den om en värld skild från vår egen, där masskonsumtionen har gått 

bortom rimliga gränser.  

Ett annat exempel på användandet av propaganda i dystopiska skildringar är tidigare 

nämnda Bioshock (Irrational games, 2007), vars dystopiska stad Rapture (se figur 3, övre 

vänstra hörnet) fullkomligt täcks av affischer, banderoller och stora skärmar där stadens 

ledare Andrew Ryan och hans politiska åsikter hängs ut för att intala stadens invånare att allt 

är som det skall, och att det är det mest önskvärda för alla. Samma användande av ett partis 

ansikte utåt, samt ett partis symboler kring makthavaren, har sina rötter i klassisk 

propaganda (liknelsen med Nazi-tyskland är till exempel mycket tydlig, se figur 4) och 

återfinns i flera verk inom genren (se figur 4) (Irrational games, 2007). 

 

Figur 4 Fyra exempel på politisk propaganda med ledarens ansikte som fokus, en vanlig syn i fiktiva 
dystopiska samhällen. Från vänster till höger uppifrån och ned: filmen 1984, datorspelet Killzone 2, 

filmen V for Vendetta, datorspelet Half Life-2. Gemensamt för dem alla är även användandet av 
ikoniska banderoller vid sidan av skärmarna. 

 

Grafiska attribut som kan identifieras här är de stora tv-skärmarna med diktatorns talande 

ansikte på, samt den propaganda i form av partsymboler och liknande som hänger vid sidan 

av, och bakom, bilden av ansiktet. Detta är maktsymboler som är vanligt förekommande i 

dystopiska skildringar, men helt obefintliga inom de utopiska. 

Vanligt är också att det ledande partiet/megaföretaget har ett lättigenkännligt och centralt 

placerat högkvarter, som är högt och stort och designat för att sätta skräck i befolkningen. 

Ett stort svart torn, eller en bred och nästan horisonttäckande byggnad är en vanlig syn i de 

centrala delarna av ett dystopiskt samhälle (se figur 5). I datorspel fyller dessa byggnaders 



 

 13 

grafiska aspekt en ytterligare roll, eftersom de används som landmärken i stora 

tredimensionella ytor, och syns i bakgrunden som ett löfte om vad som komma skall 

(Kelman, 2005). 

 

Figur 5 Exempel på högkvarter från dystopiska samhällen. Till vänster syns Half-Life 2:s ”The Citadel” 
som står i mitten av staden City 17 (Valve corporation, 2004), och till höger (ovan) syns nya Babels 
torn från Metropolis (Lang, 1927) och Shinra HQ (nedan) från Final Fantasy VII (Square Enix, 1997). 

 

Där utopin använder sig av ljusa kulörer och ofta har sol och liv i fokus (en koppling till 

naturen även där) är den dystopiska paletten mer grå, mörk och kall. Figur 1, 2, 3, 4 och 5 

visar dessa skillnader från olika verk väl, och tillsammans med övriga nämnda element som 

hjälper till att sätta en stämning i en omgivning är detta de båda begreppens grafiska 

attribut, något som blir tydligt vid studerande av framstående verk inom de olika genrerna.   
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3 Problemformulering  
Dystopiska inslag används för att ge spelaren en känsla av prestation, en känsla av att slåss 

mot omöjliga odds men att ändå komma vinnande ur striden (Geraghty, 2009). På liknande 

sätt används utopiska inslag som det högsta målet (Kishiro, 1990), eller som den ”goda 

sidan”, det vill säga antingen som slutet på hjältens färd, eller som det goda samhället han är 

en del av (Square Enix, 1995) och som han måste försvara mot ett externt hot. Dessa inslag 

är, som tidigare nämnt, vanligt förekommande även i filmbranschen, där det finns riktlinjer 

rent berättarmässigt för vad som gör att en omgivning uppfattas som utopisk eller dystopisk. 

Genrerna existerar av en anledning, det finns något som sänder signaler till åskådaren som 

säger att Blade Runner (Scott, 1982) är en dystopisk film, att den tillhör den genren. Som 

nämns ovan i bakgrunden finns det vissa grundattribut som historien bör ha för att den skall 

uppfattas som utopisk eller dystopisk. Med dystopi som exempel hittas ofta ett totalitärt 

styre med stor kontroll och hårda straff mot dem som inte vill rätta sig i ledet, stora 

teknologiska framsteg som till slut vuxit från sig själva och resulterar i ett okontrollerbart 

teknologiskt överflöd som skadar mer än den hjälper, samt små motståndsrörelser som 

sätter sig upp mot det totalitära styret, ofta med historiens hjälte i en central roll.  

Grafiken i ett datorspel är ett av datorspelsutvecklarnas verktyg för att förmedla en känsla 

till spelaren, detta används både för miljöer och för karaktärer. För karaktärer finns det flera 

studier (Kelman, 2005) som pekar på existensen av grafiska stereotyper som sänder en viss 

signal om karaktärens inställning och på samma sätt finns det identifierbara rent grafiska 

attribut, vid sidan av de narrativa, som pekar på att det spelaren bevittnar är en dystopisk 

eller utopisk 3D-miljö. Därmed avses saker som spelaren direkt, utan att veta något om 

berättelsen bakom eller spelarens position i samhället, uppfattar att vara av dystopisk eller 

utopisk natur. På det resonemanget har följande frågeställning framställts: 

Vad karaktäriserar en utopisk och dystopisk 3D-miljö, utifrån de grafiska attribut som hör till 

respektive genre? Kan dessa attribut användas för att sända en viss typ av signaler? 

 

Baserad på denna problemformulering har följande hypotes tagits fram: 

Det finns grafiska attribut som pekar på att en miljö är utopisk/dystopisk. Genom att 

använda dessa attribut kan en grafiker sända en viss typ av signaler och därmed modifiera 

en befintlig miljö så att den i stället uppfattas som utopisk/dystopisk.  

 

3.1 Metodbeskrivning 
 Metoden för genomförandet av det här arbetet har bestått av två steg: 

 

1. Genom att ha använt de grafiska attribut som fastställts av forskningen i bakgrunden 

har jag gestaltat en 3D-miljö, ur både ett utopiskt och ett dystopiskt perspektiv. 

Miljön i sig är baserad på en verklig förlaga, ett gatuhörn från Shibuya i Tokyo i Japan. 
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Arbetet var ämnat att i färdigt skick tydligt peka på grafiska attribut för båda genrer, 

och effekten de olika begreppen har haft på sin omgivning skulle tydligt gå att urskilja 

gentemot originalversionen av de förändrade omgivningarna. 

2. Jag har valt att arbeta efter en hypotetiskt deduktiv metod (Bryman, 2002), där min 

teori har baserats på ovan nämnda problemformulering, och där fastställandet av 

hypotesen som följer är syftet med forskningen och enkätundersökningen. Jag har 

baserat min teori på att det finns grafiska attribut som kan göra en miljö igenkännbar 

som utopisk eller dystopisk, vilket stärks av tidigare redovisade källor inom litteratur-, 

film- och spel. 

För att utvärdera detta har en kvantitativ undersökningsmetod med kvalitativa inslag 

använts (Bryman, 2002). En enkät med frågor relaterade till ämnet har använts för att 

samla in de data som behövts. Vissa av frågorna i enkäten var av en mer kvalitativ 

natur. Detta för att arbeta över gränserna i enlighet med det som Alan Bryman (2002) 

beskriver om användbarheten av kvantitativ/kvalitativ forskning. Målet har dock 

primärt varit att se hur miljön uppfattas av andra människor vid första anblick. Vidare 

har respondenterna gärna fått komma med egna åsikter kring vad som fick dem att 

uppfatta miljön som utopisk/dystopisk, eftersom deras åsikter kunde skilja sig från de 

grafiska attribut som tidigare hade fastställts i bakgrundskapitlet. 

Bryman (2002) menar att det finns en rad nackdelar vid användandet av enkät som 

insamlingsmetod. Till exempel att forskaren inte kan hjälpa respondenten om han 

inte är närvarande själv eller att det blir ett bortfall vid utskick av enkäter till 

människor som sedan inte svarar. Därför närvarande jag vid enkätutdelningen och 

funnits till hands då det uppstått frågor, således utnyttjades alla fördelar med en 

enkätundersökning (Bryman, 2002) medan några av nackdelarna undveks. 

Enkätundersökningen i sig genomfördes i Göteborg, där två olika grupper tog del av 

undersökningen. En grupp var människor som hade spelat mycket datorspel och 

därför kunde ha lättare att känna igen de utopiska/dystopiska grafiska attributen 

(som tidigare nämnts är dessa vanliga i just datorspel, till exempel Kelman 2005) och 

en grupp var människor som hade spelat mycket lite eller inga datorspel alls och 

därmed hade sämre möjlighet att relatera det de såg till ämnet just därifrån. 

Anledningen till detta var att de dystopiska/utopiska signalerna borde vara mer 

lättare att känna igen för dem som spelat datorspel med dem i (Kelman, 2005), i 

jämförelse med människor som bara fått dessa intryck från till exempel film, bilder 

och litteratur. 

Vad gäller gruppen med människor som har spelat datorspel har ett 

bekvämlighetsurval använts, där jag bett människor i min bekantskapskrets som jag 

vet har den erfarenhet av datorspel som förutsätts att svara på enkäten. Totalt har 10 

personer med den erfarenheten deltagit. 

Den andra gruppen bestod av människor som inte spelar datorspel ofta, eller alls, och 

vars associationer från bilderna i stället bör ha bottnat i de signaler som de fått från 

film och litteratur. Även här har ett bekvämlighetsurval gjorts, där jag sökt mig till 
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teknikstudenter på Chalmers tekniska högskola via en kontaktperson. Även här 

deltog tio personer i enkätstudien.  

 

Enkäten i sig utformades efter Alan Brymans (2002) modell för vertikala enkäter. 

Enkäten tog upp frågor kring vad respondenten sett i bilderna. Orden utopi/dystopi 

förekom i en senare del av enkäten, men mer information än så avsågs inte att 

skrivas ut. De delar av enkäten som avslöjade dessa begrepp täcktes inledningsvis av 

ett papper, som respondenten fick föra ner i takt med att enkäten fylldes i. Vad det 

var som gjorde att respondenten uppfattade bilden som utopisk/dystopisk (det vill 

säga, vilka signaler från de grafiska attributen som de uppfattade) var upp till dem att 

förklara i senare frågor i enkäten. Eftersom de grafiska attributen har applicerats på 

en 3D-grafikmiljö baserad på en verklig förlaga fanns även foton på originalversionen 

av omgivningen med i undersökningen, så respondenterna kunde ta det i beräkning 

när de besvarade frågorna. 

 

Ingen fråga i stil med: ”Anser du att den här miljön är dystopisk/utopisk? Om Utopisk, 

berodde det på förekomsten av träd och grönska i stadsmiljön?” användes, utan i de 

fallen användes i stället en öppen fråga (Bryman, 2002) i stil med ”Är miljön på bilden 

utopisk/dystopisk? Om utopisk, beskriv varför du uppfattar den på det viset? ”. Detta 

för att inte leda frågorna för mycket, respondenternas egna åsikter och reaktioner på 

bildmaterialet skulle bekräftat hypotesen, inte ledande enkätfrågor. 
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4 Genomförande  
Detta kapitels syfte är att beskriva arbetsprocessen bakom skapandet av de två miljöer som 

är det här examensarbetets fokus, en dystopisk och en utopisk tolkning av en gatukorsning 

från stadsdelen Shibuya, i den japanska huvudstaden Tokyo. Själva verket består av en 3D-

omgivning som har modellerats med referensbilder från den verkliga platsen som mall, och 

sedan via skillnader i texturering och användande av ett antal fristående utopiska och 

dystopiska modeller (till exempel en utopisk trädgård, eller en dystopisk rörkonstruktion) 

resulterat i två olika visualiseringar av en i övrigt geometriskt identisk miljö. Slutprodukten är 

alltså två olika scener, baserade på samma verkliga förlaga. 

För att kunna nå önskvärt resultat har tidigare verk inom de respektive genrerna studerats, 

vilket nämns ovan i bakgrundskapitlet. Dessa verk har också haft en roll i det praktiska 

arbetet, och funnits med i arbetsprocessen som en källa för inspiration och som indikator för 

grafiska avgränsningar. Miljöerna i sig har en egen grafisk stil som jag själv valt att designa, 

och grafiska attribut har därefter lyfts från kända verk i genren och applicerats på mina egna 

miljöer, för att påverka omgivningen på ett visst sätt men ändå passa in i den helhet jag har 

varit noggrann med att följa. 

Nedan beskrivs i detalj hur arbetet har fortgått, från konceptuell idé till färdig 3D-miljö. Först 

beskrivs det forskningsarbete som ligger bakom själva byggandet av miljön. Sedan beskrivs 

det skissarbetet som gjorts för att ringa in de attribut som ämnades appliceras på miljön och 

det arbete som ligger bakom den grafiska tolkning som gjorts. Därefter redovisas arbetet 

med modelleringen av 3D-miljön, samt vilka tekniska och artistiska beslut som ligger bakom 

hur miljön formgetts. Slutligen beskrivs arbetet med miljöns olika texturer, samt hur 

ändringar av vissa attribut påverkar miljön på ett sätt som ger den dystopisk eller utopisk 

karaktär. 

4.1 Referensmaterial 
Som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet är det vanligt att utopiska och dystopiska miljöer 

återfinns i framtidsscenarion, till exempel inom science fiction. Det kan röra sig om avlägsna 

utopiska rymdbaser (Bioware, 2007) eller städer från vår verklighet skildrade som dystopier 

endast några år från vår nutid (Scott, 1982). Gemensamt för dem är dock att miljön valts för 

att skapa ett intresse för det exotiska. Dragningskraften rent grafiskt blir skillnaden 

gentemot vår egen verklighet (Kelman, 2005).  

Med detta i åtanke bestämde jag mig för att låta min miljö vara baserad på en verklig plats, i 

stället för att till exempel skapa en egen påhittad miljö, eller basera den på en redan 

existerande fiktiv miljö. Valet föll på stadsdelen Shibuya, i sydvästra Tokyo. Shibuya valdes 

som fokus på grund av att jag tidigare har besökt platsen själv, och därför känner till den 

relativt väl och har tillgång till ett eget arkiv av bilder därifrån, vilket passar väl in med 

Omernicks (2004) och Ahearns (2009) åsikter kring vikten av att själv besöka den plats som 

skall gestaltas, för att fånga dess känsla och få möjlighet att fotografera detaljer. En andra 
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anledning var att Tokyo för mig känns som en sorts framtidsstad, det finns intressanta 

kulturella skillnader som kan utnyttjas i mitt arbete, och på ett teknologiskt och 

infrastrukturellt plan ligger Tokyo ett par år före svenska storstäder. Eftersom jag är bekant 

med det japanska språket i både tal, skrift och läsning fanns det även fördelar att utnyttja 

där, då jag kan analysera och förstå texter och sammanhang från referensbilder. 

När platsen var vald inleddes en sökning efter referenser. Jag hade sedan tidigare en samling 

fotografier från området, men behövde ytterligare material från andra vinklar för att kunna 

studera platsen närmre, och därefter bestämma vilken del av området (Shibuya är en stor 

stadsdel, med många gator, hus och affärer, att modellera hela vore omöjligt på tillgänglig 

tid) som jag skulle lägga min fokus på. För att hitta ytterligare bildreferenser användes 

sökfunktionen för bilder från google.com, samt hemsidan flickr.com och deras databas av 

fotografier tagna och uppladdade av privatpersoner. Fotona jämfördes sedan med 

satellitfotografier av området, för att lättare fastställa vad som ligger var, och hur stora 

byggnaderna är i förhållande till varandra, samt hur gatorna går mellan dem. Detta var ett 

tidskrävande och omständigt arbete, eftersom många av fotografierna var tagna vid olika 

tidpunkter, och då vissa lokala landmärken som till exempel träd- och buskageområden eller 

busshållplatser, bara fanns på vissa fotografier men inte på andra.  

 

Figur 6 En satellitbild av centrala Shibuya, det valda området är markerat med en röd fyrkant. Shibuyas 
centralstation ses i nedre högra hörnet. 

 

Efter studier av referensmaterialet valdes hörnet vid Qfront building (se figur 6), öst om 

Shibuya Nishimura-byggnanden, som fokus för miljön. Qfront building är ett stort 

köpcentrum vars frontfasad utgörs av en stor bildskärm som används i reklamsyfte. 

Byggnaden ligger mitt emot Shibuyas centralstation, och är därför den första byggnaden de 

som kommer ut från tågstationen ser när de kommer fram till Shibuya. Detta har medfört att 

många turister har fotograferat den från olika vinklar (undertecknad inkluderad) och sedan 
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gjort bilderna tillgängliga på Internet. En annan anledning till att just Qfront building och 

omkringliggande affärer valdes som fokus är att de ligger bredvid det stora övergångsstället 

shibuya crossing (se figur 6). Området har därför ett antal mindre gator som leder till 

platsen, samt tunnelbane-ingångar på två ställen. Stadskärna i samspel med infrastruktur har 

grafisk potential i en utopisk/dystopisk skildring. Vidare är byggnaden en av de största och 

högsta i området (se figur 7), vilket också passade syftet med miljöskildringen väl (som 

tidigare nämnts är höga byggnader vanligt förekommande i till exempel dystopi, se figur 5). 

 

Figur 7 Ett fotografi av den aktuella miljön, taget från Shibuya centralstation. Till höger syns Qfront 
building med sin fasadtäckande reklamskärm, till vänster syns Shibuya Nishimura-huset med sina 

ikoniska reklamskyltar på taket.  
 

4.2 Konceptbilder 
För att förbättra visionen av hur miljön skulle modifieras utopisk och dystopiskt valde jag att 

rita några konceptteckningar av miljöer med respektive attribut, innan modelleringen av 

scenen inleddes. Det rörde sig om snabba 30-minutersbilder för att få ner tankar och 

visioner på papper. Även om bilderna inte avbildar den tilltänkta miljön var syftet här att 

fästa färg, ljus och kultur på pappret för att sedan föra över det till den utopiska och den 

dystopiska versionen av ovan nämnda verkliga miljö. Detta visade sig användbart eftersom 

jag kunde testa till exempel hur mycket grönska som passade bra att ha i utopin, eller vilken 

typ av neonskyltar och liknande som passande in i den dystopiska miljön. Figur 8 nedan visar 

två av dessa konceptbilder. 
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Figur 8 Två konceptbilder, den övre en utopi, den undre en dystopi. 

 

4.3 Modellering 
Med referensmaterialet från faktasökandet i referensfasen som grund inleddes 

modelleringen av själva scenen. Referensbilderna lades in som mall för objekten och 

satellitbilden från området användes som golv, för att fånga miljön i en karta som skulle vara 

lätt att följa i ett senare skede (se figur 9). Arbetet inleddes genom skapandet av primitiva 

geometriska former i 3D-modelleringsprogrammet Autodesk Maya 2009, för att få ett 

sammanhang i miljön och korrekt skala objekten emellan på en basisk nivå. De riktlinjer som 

lagts av fotografier och satellitbilden följdes, vilket till slut resulterade i den aktuella 

omgivningen i 3D i primitiv form.  
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Figur 9 Omgivningen i primitiva 3D-former, med inledande detaljarbete på plats. 

 

När detta var gjort delades existerande geometri upp och fler hörn och nivåer lades till, så 

att de primitiva formerna blev avancerade och likheten med den verkliga miljön ökade. 

Eftersom miljöerna byggdes för att de rent teoretiskt skulle kunna figurera i ett datorspel 

hölls den använda geometrin relativt låg. Detta för att spara utrymme och undvika onödiga 

delningar som inte tillförde formen något. Inledningsvis lades ingen tid på detaljarbete, utan 

det rörde sig om basiska attribut som till exempel husets olika våningar, vinkel på väggar, 

förekomst av större reklamskyltar och bärande pelare. Det är viktigt att arbeta från rätt 

grund när objekt av den här storleken modelleras, och mycket tid lades därför på att hålla 

allting skalenligt, byggnaderna jämfördes därför kontinuerligt med en referens i form av en 

människofigur som fanns med i 3D-scenen, vilket är en bra metod för att hålla allt som 

modelleras till samma scen i samma skala (Omernick, 2004). När byggnaderna började ta 

form insåg jag att det inte fanns tillräckligt med referensbilder på deras respektive tak, och 

därför tillbringades ytterligare tid med att söka efter bilder från området, något som löste sig 

genom att helikopterbilder och bilder från högre byggnader i närområdet visade sig finnas 

tillgängliga på internet. Vid några tillfällen stötte jag även på referensbilder som skiljde sig 

från varandra, och vid dessa tillfällen användes det foto som hade en nyare 

datummarkering.  

När byggnaderna stod klara i sin basiska form inleddes arbetet med de viktigare delarna, det 

vill säga detaljerna. Det café som ligger på Qfront buildings andra våning modellerades in i 

fasaden, och entrén till Shibuyas tunnelbanestation modellerades och placerades på rätt 

avstånd framför Qfront building (se figur 9). Caféet väggar utåt skulle vara genomskinliga 

fönsterskivor, så den biten modellerades externt, för att kunna flytta på den i ett senare 

skede av arbetsprocessen. Jag började även kolla närmre på omgivningen, och noterade att 

det till exempel fanns tre olika sorters lyktstolpar i området, samt vilka hus som hade affärer 

på bottenvåningen och vilka som inte hade det. Detta stod sedan som mall när 

modelleringen fortsatte, fokuset skiftade från de mer allmänna formerna till de mer 

detaljrika. Rör, fönster, dörrar, markiser, balkonger och andra typer av externa delar som 

påverkar byggnadernas siluett modellerades och placerades ut på sina respektive platser, för 
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att kunna överblicka helheten och jämföra det som syntes i 3D-omgivning med det som 

syntes på referensbilderna. Vid jämförandet syntes vissa skillnader på taket och jag noterade 

även att en affär hade placerats fel, så en äldre sparad version av filen fick importeras och en 

del arbete fick göras om, vilket dock till slut ledde till ett bättre och mer sanningsenligt 

resultat. 

 

Figur 10 En senare version av objekten som syns i figur 9. Gatuhörnet börjar här få sin distinkta form. 

 

Qfront building (se figur 10, till höger) och Shibuya Nishimura (se figur 10, till vänster) är 

scenens primära fokus, det är dessa huskroppar som ska vara geometriskt identiska i utopin 

och dystopin, där endast texturen ska skilja dem åt rent grafiskt. Detta skulle dock begränsa 

möjligheterna att påverka miljön till en för hög grad, så konceptet utvecklades. För att skapa 

ytterligare skillnad mellan de två scenerna förstärktes de med olika utopiska/dystopiska 

fristående objekt som kunde modelleras vid sidan av huvudscenen (det vill säga, inte utgå 

från referensmaterialet, utan vara av en mer fiktiv karaktär), och sedan appliceras på 

passande ställen för att förbättra scenernas grafiska genretillhörighet. 
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Figur 11 Några fristående moduler tillhörande den utopiska scenen. 
 

Dessa fristående modeller (se figur 11 för exempel från den utopiska scenen) modelleras 

parallellt vid sidan av huvudscenen, vilket gynnade båda delar eftersom de kunde modifieras 

i takt med att scenen färdigställdes. När dessa fristående moduler var klara var även 

huvudscenen klar, och modulerna kunde placeras ut på trovärdiga platser i miljön utan att 

riskera att behöva flytta dem vid ett senare tillfälle (eftersom det blir jobbigt att flytta objekt 

i en färdig fil, då den är tung för datorn att hantera). Dessa moduler kombinerade även sina 

texturer i så kallade atlastexturer (Ahearn, 2009), för att spara utrymme, och för att förenkla 

arbetet med dem i scenens senare skeden. I slutskedet av modelleringsfasen togs även några 

av modulerna isär och delar (som till exempel vissa blad från rabattmodulen, eller vissa rör 

från rörmodulen) av dem användes till att bygga nya former och förstärka mindre 

detaljerade bitar av scenens två huvudbyggnader. Detta beslut sparade tid inför de 

kommande UV-mappnings- och textureringsfaserna. 

4.4 UV-mappning 
Nästa steg i processen var UV-mappning, vilket är det skede i 3D-arbetet då 3D-objektens 

ytor kartläggs på ett 2D-plan, så at dess textur kan ritas i ett tvådimensionellt ritprogram, till 

exempel Adobe Photoshop. Ett tredimensionellt objekt är uppbyggt av polygoner som 

avgränsas av kanter vars vinkel och placering i förhållande till varandra i det 

tredimensionella rummet skapar den form som utgör objektet ifråga.  För att kunna platta ut 

en tredimensionell yta till en tvådimensionell som beskrevs ovan måste en utvald kant 

skäras upp, och därmed skapa en skarv. När en skarv skapats kan objektets polygoner 

vecklas ut och därmed skapa ett UV-skal, som den tvådimensionella texturen sedan 

appliceras på (McKinley, 2005).  

För UV-mappning har programmet UV-layout från Headus använts, eftersom det 

programmet har funktioner som tagits fram för att spara tid åt användaren jämfört med 
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Autodesk Maya 2009:s egen motsvarighet, UV-texture Editor. Varje föremål UV-mappades 

för sig, för att kunna ha god översikt över vilka objekt som var klara, samt se om det gick att 

spara tid genom att till exempel UV-mappa ett objekt och sedan använda delar av dess 

redan UV-mappade struktur till att bygga andra objekt, och därmed slippa UV-mappa dessa 

redan färdiga komponenter. I detta beslutades även hur textureringsarbetet skulle gå till 

väga. Sedan innan var en upplösning på 2048x2048 pixlar planerad, och jag var medveten 

om vilka problem det kunde innebära om till exempel ett helt hus, med alla tillhörande 

affärsentréer, fönster, stuprör och så vidare skulle pressas in på en enda 2048-textur. Jag 

beslutade därför att dela upp mina objekt i mindre delar, tidigare nämnda moduler var inget 

problem eftersom de redan var enskilda komponenter, men de två husen i scenen, samt 

gatan, tunnelbaneingången och de olika lyktstolparna med mera behövde delas upp för att 

de skulle kunna få bättre en upplösning i sina texturer (Ahearn, 2009). För att ytterligare 

förbättra upplösningen pusslades UV-skal på ett sådant vis att skal som liknar varandra (till 

exempel en del av en tegelvägg, som har ett kontinuerligt utseende oavsett från vilken vinkel 

den betraktas) ligger på samma yta och därmed lämnar plats till detaljer (som till exempel 

reklamaffischer, eller ventiler) som inte har samma möjlighet att dela UV-yta (se figur 12). 

När tillfälle gavs, som till exempel med objekt med få detaljer, kombinerades deras UV-

kartor, vilket skapade små atlastexturer, som kunde användas till mer än ett objekt samtidigt 

och därmed sparar utrymme eftersom det gav möjlighet att använda en textur till två objekt 

i stället för att göra en separat textur till vardera objekt. 

 

Figur 12 Ett exempel på UV-mappningsprocessen från en lyktstolpe. Bild 1 visar objektet med 
standardmaterialet i Autodesk Maya 2009, ännu inte UV-mappat. Därefter visar bild 2 hur det färdiga 

objektets UV-karta ser ut, här ligger lyktstolpen på samma textur som en annan lyktstolpe, avgränsade 
från varandra av det avlånga UV-skalet i mitten, skarvar har snittats och objektet har vecklats ut. På 

bild 3 syns UV-mappen i färdigt skick, fäst på objektet. 
 

När samtliga objekt till de båda scenerna var UV-mappade och UV-packade (processen då 

UV-skalen placeras inom texturrutan så att de visar sig korrekt på 3D-objektet) underlättades 

det fortsatta texturarbetet genom genererandet av så kallade ambient occlusion maps till 

samtliga objekt. Ambient occlusion maps är texturer som bakar ut ett ljus som faller över 

objektet, även om objekten i scenen senare skulle ljussättas i en spelmotor hjälpte det både 

trovärdigheten och utseendet på objektet att ha svaga färdiga skuggor i själva texturen, 
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utöver de som sedan tillkommer i och med ljussättningen i motorn. Det definierade även 

mindre detaljer väl. 

 

Figur 13 Tunnelbaneingången. Bild 1 utan ambient occlusion, bild 2 med ambient occlusion. 

 

Bakning är en process som tar relativt lång tid för datorn att räkna ut för stora objekt och 

stora texturer, så därför valdes en bakningsupplösning på 512 x 512 pixeltexturer, vilka 

sedan förstorades, och gjordes oskarpa i Adobe Photoshop manuellt, så att de mjuka 

skuggorna bevarades. Detta ger ett närmast identiskt resultat gentemot om 2048x2048 

ambient occlusion maps hade bakats, med skillnaden att 512x512 tar ungefär 5-10 minuter 

per bild, medan 2048x2048 för ett stort detaljerat objekt som de i den aktuella scenen tar 

mellan 30 minuter till en timme att generera. Båda metoderna testades innan en av dem 

valdes, vilket gjorde det möjligt att lägga märke till detta sätt att spara tid tidigt, vilket i sig 

medförde mycket sparad tid på bekostnad av en upplösningsskillnad som inte syns förutom 

på extremt nära håll. 

 

4.5 Texturering 
Med både modeller och UV-mappar färdiga för samtliga objekt i de båda scenerna följde 

texturarbetet, den del av projektet som tog mest tid i anspråk. Jag hade tidigt valt att låta 

texturerna göra mycket av jobbet i scenen, det vill säga, vissa kanter eller detaljer eller 

liknande hade inte modellerats eftersom de med rätt kontrast och rätt normal maps (mer 

om detta nedan) kan göras lika bra av texturen, vilket sparar både utrymme i scenen (då 

antalet polygoner kan minimeras) och arbetstid (eftersom det går snabbare att texturera till 

exempel en ventil med en fototextur än att modellera den, bit för bit, i 3D). På grund av 

detta val är scenerna vad som i branschen kallas ”low-poly”, det vill säga att de inte 

använder så många polygoner till varje objekt utan låter texturen jobba med detaljerna 

(Omernick, 2004). Det var även i texturerna som de grafiska attributen för utopi/dystopi 

skulle framträda, förutom de extra modulerna som modellerades för respektive genre var 

scenen till utseendet identisk, och arbetet med till exempel färg, ikoner och 

symmetri/asymmetri i texturerna var det som var planerat att ge mest karaktär till vardera 
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miljö. Eftersom textureringen var en sådan tidskrävande process ges den mer fokus och 

delades upp i stycken nedan, först behandlas tankarna kring baserna i texturerna, som till 

exempel färgval. Därefter följer en bit om användandet av fototexturer, och hur de infogats i 

scenen för att hålla miljön kvar i sitt sammanhang. Till sist ägnas en del åt att gå igenom 

användandet av olika maps, till exempel specular maps eller normal maps, för att ge miljön 

ytterligare detaljer och karaktär. 

 

4.5.1 Färgval 
Som bakgrundkapitlet har pekat på är en relativt stor del av de grafiska attributen i 

dystopi/utopi baserade i färg och ljussättning, där utopin representerar ljus och grönskande 

med solen i skyn medan dystopin är mörk och hotfull, ljussatt av nattens neonljus. Detta var 

något jag ansåg mycket viktigt att förmedla, och det är i texturen, och de olika extra mapsen 

(till exempel specular mapen, mer om det i 4.5.3 nedan) som scenens färger bestäms. 

Mycket kan sedan göras även med ljussättningen, men det är fortfarande i texturarbetet 

som basen måste läggas.  

Dystopins samtliga texturer baserades på ett färgschema med en blålila gråaktig färg som 

bas för alla fasadmaterial, det vill säga material som syns på utsidan av ett objekt (till 

exempel väggar, eller gatstenar), och rostbrun som bas för all typ av baksidesytor, det vill 

säga till exempel hydraulik, maskindelar eller andra grövre bitar av material. Utopin 

däremot, baserade jag på ett färgschema med vit och beige som huvudfärg för fasader och 

ytor som syns utåt, med orangea linjer för att väga upp den neutrala vitbeiga färgen och ge 

den närvaro. För metall och hydraulik i utopin valde jag en ljusbrun gråaktig färg. Dessutom 

valde jag att måla alla fönster och liknande blanka ytor i blått, eftersom blå är orange 

komplementfärg. Alla växter etcetera fick vara i olika nyanser av stark livlig grön, för att 

ytterligare peka på utopins rötter i edens lustgård. 

 

Figur 14 Samma plats i den utopiska/dystopiska scenen. Här syns exempel på färgvalen bakom själva 
texturarbetet. 

 

Utopin designades relativt harmoniskt och diskret, även om det finns inslag av starka färger 

finns det en närvarande känsla av avkoppling och semesterort. Dystopin har också inslag av 
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ljusare färger, men då rör det sig främst om färg som kastar fokus på någon av de många 

neonskyltarna och liknande som hänger längs med husets väggar, vilket ger en hotfull 

storstadskänsla och i kombination men den övrigt mörka paletten ämnar peka på att de 

verksamheter som bedrivs i de olika barerna inte är något som invånarna är stolta över. 

 

4.5.2 Användandet av fototexturer 
När basfärgerna var målade inleddes arbetet med fototexturer. Fototexturer valdes, i stället 

för att till exempel måla texturerna från grunden, eftersom den aktuella miljön var förankrad 

i verkligheten. Därför gynnas arbetet dels genom högre trovärdighet och dels genom att det 

skulle gå att hitta texturer från den aktuella platsen som gick att använda direkt (dels från 

mitt eget fotogalleri från Shibuya, och dels från internet). Jag arbetade med en 

sammanslagning av två metoder som Ahearn (2009) och Omernick (2004) nämner. Metoden 

baseras i användandet av texturer med Adobe Photshops stöd för alpha masker, det vill säga 

lagerinformation som gör det möjligt att sudda ut och rita tillbaka en textur under arbetets 

gång. Det innebär att jag själv med hjälp av Adobe Photoshops verktyg kan bestämma hur 

mycket av en textur som skall synas, till exempel hur mycket rost som skall finnas på något 

gammalt metallobjekt, eller hur mycket rynkor som skall synas i bladen i någon av 

rabatterna. Arbetet med varje textur inleddes med att fyra olika fototexturer applicerades, 

olika material beroende på vilket objekt det var men generellt sett rörde det sig om 

metalltexturer eller cementtexturer bara för att ge ytorna lite basiska detaljer. Därefter 

applicerades ytterligare två texturer, ofta en rosttextur eller en smutstextur, och dessa 

ritades fram olika mycket beroende på var på ett föremål det var och vilken typ av föremål 

det rörde sig om (se figur 15 för exempel på detta). 

 

Figur 15 Fyra av de fototexturer som användes, med varierande styrka. Kombinationen av de olika 
färgerna och materialen ger intressanta ytor på scenens objekt. 
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Den andra viktiga aspekten i texturarbetet med fotoreferenser är användandet av reklam 

och logotyper från den aktuella platsen, även här användes fotografier från Shibuya. Många 

av reklamskyltarna är riktiga företag som finns på platsen, vars skyltar har smutsats ner och 

skadats i dystopin, och i de flesta fall tagits bort helt i utopin (i enlighet med beskrivningen 

av en utopi som ett samhälle utan ägodelar och materialintresse, Ambjörnsson, 2004). Mina 

kunskaper i japanska har gjort det möjligt att läsa skyltarna och därigenom kunna göra egna 

versioner, något som underlättat arbetet. I arbetet med dystopin lades även tid på att skapa 

en otrevlig maktkänsla, i stil med den i Nineteen Eighty Four (Orwell, 1949), genom att 

placera en bister japansk politiker på de största reklamskyltarna i området. Kring detta 

ansikte sattes det japanska tecknet för ”lyd mig”, medan skylten i utopin föreställde en 

munter politiker med det japanska tecknet för ”vän” i stället. Det var viktigt att alla dessa 

detaljer blev rätt i scenen, annars kan den förlora trovärdighet. Dessutom var syftet att 

förändra miljön så att dess ursprung fortfarande gick att urskilja, och det var därför viktigt 

att behålla de mest definierande aspekterna, till exempel de stora videoskärmarna, och de 

stora reklamplakaten på shibuya nishimuras tak. Dessa skyltar fick vara kvar även i utopin 

eftersom det gör reklam för ett läkemedel, något som kändes relevant även i en utopi. 

 

Figur 16 Exempel på hur texturer från figur 15 har applicerats på objekt från scenen. Notera hur rost 
och stål syns genom materialet. 

 

 

4.5.3 Användandet av olika maps 
Som den sista biten av texturarbetet arbetade jag med att ta fram ytterligare extramaps till 

mina texturer, nämnvärt specular maps (som visar reflektioner och ljus på ett objekt) och 

normal maps (som ger illusionen av mer djup och topologi än vad som egentligen finns på 

ett objekt) för att ge materialen ytterligare karaktär och detaljrikedom. En specular map görs 

i gråskala där vitt markerar ljus och svart markerar ytor som inte ska reflektera eller ge ifrån 

sig ljus, vilket innebär att dessa maps ritades utifrån de existerande texturerna för objektet. 
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För att underlätta arbetet användes filterfunktioner och alphamasker på samma sätt som 

under arbetet på fotottexturerna, för att bestämma vilka ytor som skulle lysa, och vilka som 

inte skulle det. Eftersom Marmoset Engine, som scenen senare renderades i, inte stödjer så 

kallade glow maps, fick mer ljus och reflektioner läggas in i specular mapen, vilket dock inte 

påverkar scenen negativt. Ett svagt blått sken lades över vissa specular maps, för att ge en 

lite lysande känsla i omgivningen, om än en svag sådan.  Ljus applicerades även på tv-

skärmar, skyltar och liknande, eftersom de ger ifrån sig ett svagt sken. 

 

Figur 17 En Normal map på ett av mina material. Notera hur den vänstra bilden ser ut att bukta något 
inåt, medan den högra ser ut att bukta något utåt. 

 

Den andra viktiga mapen för scenerna var normal mapsen, som är en bildfil som ger en 

illusion av att en textur har mer djup än vad den egentligen har (se till exempel figur 16, 

skyltarna där är bara en polygon, men det ser ut som om texten ligger framför). Normal 

mapsen bakades ut baserade på existerande texturer med nVidia-plugin i Adobe Photoshop, 

som är ett insticksprogram som tar fram en normal map baserat på den textur användaren 

matar in. Nackdelen med detta är att den inte riktigt kan se skillnad på vad som ska peka inåt 

och vad som ska peka utåt, vilket medför att till exempel ett hål i ett material kan bli en bult i 

stället, och en bult kan bli ett hål. Följaktligen fick jag själv gå in och rensa när normal mapen 

hade framställts, därför producera des alltid två versioner, en som buktade utåt och en som 

buktade inåt, sen valdes de bitarna som var korrekta från varje karta, och kombinerades till 

en slutgiltig normal map. 

 

4.6 Rendering i Marmoset Toolbag 
När alla enskilda ovanstående delar var färdiga fanns de båda scenerna och tillhörande 

texturer tillgängliga för rendering, som skedde i renderingsmotorn Marmoset Toolbag, 

eftersom den motorn är lätt att arbeta med och ger ett bra resultat förhållandevis snabbt. 

Samtliga arbetsfiler kombinerades i en enda OBJ-fil, och grupperades i enlighet med vilket 
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material de tillhörde. Därefter knöts alla texturer, normals maps och specularmaps till de 

båda miljöernas 3D-objekt. När det var gjort lades några ljus som passade miljöerna in, 

dystopin fick en mörk ton och utopin en tropisk. Här följer ett par bilder på det färdiga 

verket (se bilaga för ytterligare exempel). 

 

Figur 18 Exempelbilder av de den utopiska och den dystopiska 3D-miljön.  
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5 Utvärdering  
 

5.1 Genomförd enkätstudie 
För att utvärdera den hypotes som examensarbetet bygger på (se del tre) har en kvantitativ 

enkätstudie genomförts. Enkäten utformades på ett sätt som skulle ge svar relaterade till 

arbetets hypotes, och bekräfta om de antaganden som gjort i framtagandet av hypotesen 

stämde. 

Det var viktigt att bilderna av miljöerna talade för sig själva, och enkäten begränsades därför 

till ett fåtal frågor, vars syfte var att komplettera varandra successivt i takt med att enkäten 

fylldes i. Fokus med hela undersökningen var det första intrycket hos respondenten då 

denne tog del av bildmaterialet, det var först efter att hon hade sett en bild, som hon fick 

veta vad den egentligen föreställde, för att se om hennes tolkning stämde väl överens med 

det som var avsett med bilden. För att begränsa respondenternas möjlighet att få reda på 

mer än vad de behövde veta när de började fylla i enkäten täcktes alla frågor utan den första 

med ett annat papper, och när en fråga besvarades, fick respondenten gå vidare till nästa 

genom att dra ned pappret. 

Enkäten innehöll generellt korta frågor med korta svarsrader, detta för att fokusera på de 

första intrycken hos respondenterna, men också för att öka chansen att respondenten fyllde 

i hela enkäten, i enlighet med det Alan Bryman (2002) skriver om korta enkäter. Frågorna var 

fyra till antalet, se bilaga för upplägg. 

Genom detta upplägg gavs respondenten den information de behövde för att kunna svara på 

frågorna med olika mycket kunskap om ämnet inför varje fråga, eftersom förgående bilds 

motiv avslöjades inför efterföljande fråga. 

Enkätstudien utfördes i Göteborg och bestod av två delar, en enkätundersökning med 

människor som spelar mycket datorspel, och en enkätundersökning med människor som 

spelar lite eller inga datorspel alls. Denna uppdelning var inte kopplad till hypotesen i sig, 

men däremot visade den om det var vanligare att de som har en stor vana vid datorspel 

relaterar bilderna i enkäten till utopier/dystopier de sett i andra datorspel, samt om de som 

inte spelar datorspel kunde känna igen attributen också, fast då via intryck de fått från film, 

böcker eller annan media. Detta kan kopplas till hypotesen, eftersom de utopiska och 

dystopiska grafiska attribut som den baseras på också har använts av de 

datorspelsutvecklare vars datorspel tillhör de genrerna (se till exempel Bioware, 2007). 

Gruppen med de som spelat mycket datorspel kontaktades via undertecknads 

bekantskapskrets, eftersom den gruppen krävde att deltagarna skulle ha spelat mycket 

datorspel och därmed stött på några titlar från de utopiska och dystopiska genrerna. Den 

andra gruppen, de som spelar lite eller inga datorspel alls, bestod av studenter på Chalmers 

tekniska högskola, och nåddes via en kontaktperson. Innan enkätstudien inleddes 

fastställdes hur mycket datorspel respondenterna hade spelat, och om det skulle få negativ 
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effekt på deltagandet. Detta visade sig dock vara problemfritt, då det fanns gott om elever 

som hade spelat mycket lite datorspel, och i de enstaka fallen datorspel i casual-genren, det 

vill säga tidsfördrivsspel till en mobiltelefon, eller liknande. 

 

5.2 Analys av insamlad data 
Som nämnts tidigare bestod enkäten av fyra huvudfrågor, med utrymme för uppdelning i två 

mindre frågor vid de tillfällen då huvudfrågan hade två bilder (se till exempel fråga 2, i 

enkäten i bilagan). Respondenterna visste ingenting om projektet, bortsett att det var inom 

datorgrafik, innan de tog del av enkäten. I takt med att enkäten fylldes i avslöjades mer om 

projektets mål. Här följer en redovisning av de svar som gavs i enkätundersökningen. 

5.2.1 Fotografiet av Tokyo 
Enkätens första fråga avsåg att befästa den aktuella platsen, för att sedan se om 

respondenterna kände igen den när den grafiskt modifierades utopiskt eller dystopiskt. 

Därför visades ett fotografi av den aktuella platsen upp för respondenterna (se figur 7), för 

att se om bilden i sig framkallade den typen av associationer till en miljö som arbetet som 

helhet syftar till att visa, fast för utopi och dystopi. Den första frågan var således ett 

pilottest, där respondenternas allmänbildnings sattes på prov genom att se i fall de kunde 

känna igen en känd plats bara genom den visuella information som gick att utläsa ur ett 

vanligt fotografi. Resultatet blev positivt. Fotografiet är kulturellt befäst, har många asiatiska 

tecken på sig och visar bilder av människor med asiatisk utseende, det var därför väntat att 

många av de tillfrågade skulle gissa att fotografiet var taget i Asien, och att en del av dem 

också skulle gissa att det rörde sig om Tokyo. Se figur 19 för ett diagram över resultatet. 

 

 

Figur 19 Antalet av de tillfrågade i de olika fokusgrupperna som kände igen respektive inte kände igen 
platsen på fotografiet. 
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Några anledningar som angavs till varför vissa kände igen platsen på bilden var förekomsten 

av japanska tecken, de stora och teknologiskt utvecklade husen i en storstadsmiljö, den stora 

förekomsten av reklam, samt de människor med japanskt eller asiatisk utseende som syntes 

på reklamskyltarna(notera att bilden respondenterna fick se var större än den som finns att 

se i figur 7). En av de tillfrågade kände även igen platsen som specifikt Shibuya i Tokyo, då 

denne hade spelat ett datorspel som utspelade sig där.  

De som inte kände igen platsen som just Tokyo angav svar som bestod av städer i Asien (till 

exempel förekom Kinas huvudstad Peking vid två tillfällen), så den kulturella aspekten med 

förekomsten av asiatiska tecken och människor med asiatiskt utseende på fotografiet gick 

ingen förbi, vilket tyder på att den typen av kulturella grafiska attribut i sig är starka medel 

för att fästa en miljö i en kultur eller i ett sammanhang. 

5.2.2 Bilder på Tokyo i utopi/dystopi 
Enkätens andra fråga lade fokus på 3D-miljöerna, och gick ut på att se om respondenterna 

kände igen miljön från fotografiet även i en modifierad (utopisk eller dystopisk) 3D-skildring, 

där de grafiska attributen för respektive genre hade applicerats för att förändra hur miljön 

uppfattas. Syftet var dock att göra en utopisk/dystopisk skildring av Tokyo, inte att göra 

Tokyo till något helt annat, så ett resultat där en majoritet fortfarande kände igen miljön 

trots de grafiska förändringarna var målet. Två bilder visades, bestående av överblicksbilder 

av de båda miljöerna från ett fågelperspektiv (se figur 18). 

  

Figur 20 Antalet av de tillfrågade i de olika fokusgrupperna som kände igen bilden av Tokyo i de 
modifierade 3D-miljöerna. 

 

Samtliga respondenter kände igen miljön på de modifierade bilderna. Ett positivt resultat var 

väntat, eftersom miljöns karaktäriserande utseende noga hade bevarats under arbetet med 
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verket, och bara förändrats grafiskt i sådan mån att originalet fortfarande skulle kunna 

kännas igen. Målet med detta var att se om de utopiska och dystopiska attributen kunde 

appliceras på miljön och forma den till en ny version av sig själv, inte till något helt nytt och 

främmande. Sett ur den synvinkeln bekräftade fråga två att de grafiska attributen kan 

appliceras utan att miljön behöver förlora det som var karaktäristiskt med det ursprungliga 

utseendet. 

5.2.3 Respondenternas tolkning av Tokyo i utopi/dystopi 
Den tredje frågan var mer ämnesfokuserad, och syftade till att se om respondenterna anade 

vad undersökningen gick ut på, genom att fråga dem vad de tror har hänt mellan fotografiet 

av Tokyo, och 3D-bilderna av det utopiska/dystopiska Tokyo. Frågan var öppen, men de svar 

som söktes var vilka förändringar i samhället som lett till den version som syns på 3D-

bilderna, samt vilken typ av samhälle respondenterna tror visas. Denna fråga ställdes för att 

se vad de tänkte kring bilderna, samt för att se i fall de utopiska/dystopiska grafiska 

attributen hade gett avsedd effekt, och skapat associationer till utopi/dystopi från datorspel, 

film och böcker. Resultatet går inte att ställa upp i siffror på samma sätt som tidigare frågor, 

då de var samtliga respondenters individuella åsikter som samlades in och analyserades, 

men nedan följer en sammanställning av åsikter som var vanligt förekommande: 

 

Åsikter kring Bild 1 (utopi): Samtliga respondenter ansåg att bild 1 var en bild av ett i 

allmänhet välmående samhälle, det var till exempel ingen som tolkade förekomsten av 

växter till att samhället var förfallet, övergivet och övervuxet, något som tidigare hade 

befarats. Den vanligast förekommande åsikten var att det rörde sig om ett drömsamhälle 

från framtiden. En tid där den teknologiska utvecklingen har gjort att mänskligheten inte 

behöver slita på samma sätt längre. Det var fem respondenter som dessutom använde sig av 

begreppet utopi för att beskriva bilden. En intressant tolkning som två respondenter gjorde, 

och som skiljer sig lite från majoriteten men ändå är knuten till den, var att bild 1 föreställde 

ett förvisso utopiskt samhälle, men lett av någon typ av styrande sektverksamhet. Detta 

berodde på förekomsten av den lugna japanen på reklamskyltarna. Respondenterna menade 

att han förvisso såg snäll och lugn ut, men att den typen av känslor också kan användas för 

att förmedla lögner om ett bättre samhälle i till exempel sekter eller inom religion. Sett till 

litteraturen på ämnet utopi är det inte en långsökt koppling, några av de utopiska samhällen 

som tas upp i till exempel Ronny Ambjörnssons bok Fantasin till makten! Utopiska idéer i 

västerlandet under fem hundra år är samhällen som förvisso består av lyckliga människor, 

men som också är stängda från omvärlden och vars invånare lever under sektliknande 

förhållanden (Ambjörnsson, 2004) . 

Åsikter kring Bild 2 (dystopi): Även bild 2 gav ett odelat resultat, samtliga av de tillfrågade 

ansåg att staden på bilden var en stad i någon typ av misär, även om åsikterna var delade 

kring vad exakt det var som hade hänt. Den mest förekommande anledningen var att det 

rörde sig om ett förtryckt och nedgånget samhälle, precis som avsett med verket. Vissa 
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menade att det rörde sig om ett förfallet före detta fungerande samhälle som nu saknade 

samhällsstruktur eller medborgarrättigheter, och sex respondenter använde dessutom ordet 

"dystopi" för att beskriva det de såg. Motiveringar till detta som förekom var de mörka 

färgvalen, förekomsten av barer, strippklubbar och nedsmutsade gator, något som många 

relaterade till samhällets nedre skikt, samt avloppsrör och andra industriella föremål som 

förekom mitt i stadsbilden. Två andra förekommande teorier var att bilden visade Tokyo som 

en före detta krigzon, det vill säga en plats där det har varit krig och som sedan lämnats 

övergiven. Anledningar som gavs till detta var de krossade rutorna och skadorna på 

fasaderna. Det är en intressant teori, och inte heller långsökt. Städer som utsatts för krig och 

sedan blivit en dystopi förekommer i tidigare verk (Kishiro, 1990) i genren men det var inte 

en avsedd koppling, det intrycket förstärktes troligtvis av att bilden är folktom. En tredje, 

liknande åsikt var att bild 2 föreställde ett övergivet, "misslyckat" framtidssamhälle, efter det 

att människan har lämnat jorden för andra planeter. Även om det inte stämmer överens 

med avsedd tolkning är det likt föregående exempel inte heller långsökt, då dystopier som 

uppstår ur människans utvandring från jorden också förekommit i tidigare verk i genren 

(Scott, 1982, Bioware, 2007, Pixar Animation Studios, 2008). 

5.2.4 Respondenternas vetskap om utopi/dystopi 
Fråga fyra var en "Ja/Nej"-fråga med utrymme för motivering till valet av respondenten. Här 

fick respondenterna slutligen veta att de föregående bilderna var avsedda att uppfattas som 

antigen dystopiska eller utopiska, och sedan fick de frågan om de även tidigare i enkäten 

hade gjort den associationen och i så fall varför de gjort det. 

Här syntes en viss skillnad mellan grupperna, vilket bör bero på det som bland andra Kelman 

(2005) och Tulloch (2006) skriver om att utopi och dystopi är vanligt förekommande i 

datorspel. 

 

Figur 21 Antalet av de tillfrågade i de olika fokusgrupperna som hade associerat bilderna till 
utopi/dystopi innan de fick veta att det var det de föreställde. 
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Som figuren ovan visar var det en klar majoritet som hade gjort associationen bland de som 

spelat datorspel, medan det var en något mindre majoritet bland de som inte spelar. Av de 

som svarade var det dessutom några som redan på tidigare frågor hade gjort associationen 

(några använde termerna utopi/dystopi redan som svar på fråga tre), vilket dock var väntat, 

eftersom undersökningen syftar till att bevisa att de grafiska attributen skapar den här typen 

av association när de appliceras på en miljö. 

På frågan om varför de gjorde associationen, en fråga ställd för att fokusera på om 

respondenterna hade uppfattat några speciella grafiska attribut, svarade många att närvaron 

av grönska och natur på utopibilden hade fått dem att associera bilden till just ett utopiskt 

samhälle. Samma svar gavs angående bildens renhet och ljusa färger, en känsla av harmoni 

nämndes av flera respondenter. Dessa svar stämmer överens med de fakta som tidigare 

nämnts om utopiska grafiska attribut i bakgrundskapitlet. 

På samma sätt var svaren om varför respondenten uppfattade bild två som en dystopi 

fokuserade på grafiska attribut redan nämnda i bakgrundskapitlet, flera respondenter angav 

de mörka färgerna och den smutsiga övergivna omgivningen, ljussatt av neonljus, som en 

bidragande faktor till att de associerade bild två till just en dystopi. Två respondenter 

kommenterade även närvaron av kameror och storbildsskärmar med propagandaupplägg 

och med en bister mans ansikte på som ett "Big Brother"-samhälle, och avsåg då det 

samhälle som beskrivs i George Orwells Nineteen Eighty-four (Orwell, 1949), som tidigare 

nämnts som referens. 

De respondenter som svarade att de inte hade associerat bilderna till begreppen 

utopi/dystopi angav som anledning att de helt enkelt inte kände till begreppen, eller i två 

fall, att de bara inte hade tänkt på det. När dessa informerades om vad orden betyder, via 

exempel från kända filmer och böcker (till exempel så nämndes Blade Runner, Scott, 1982), 

framgick de att de i vissa fall hade gjort associationer till de verken, men inte var medvetna 

om att det fanns begrepp för genrerna. 

 



 

 37 

6 Slutsatser 
Det här arbetets syfte har varit att undersöka om utopiska och dystopiska grafiska attribut, 

som definierar utseendet av de genrer de båda tillhör, går att applicera inom 3D-grafik på en 

existerande miljö. Målet har varit att miljön därefter i stället ska uppfattas som 

dystopisk/utopisk, dock utan att förlora den karaktär som miljön hade sedan tidigare. De 

utopiska och dystopiska grafiska attributen har därmed applicerats och integrerats i en 

existerande miljös redan befintliga utseende, miljön har inte modifierats grafiskt i så hög 

grad att den förvandlats till något helt nytt. 

Arbetet har utgått från en hypotes baserad på en tidigare nämnd problemformulering, 

hypotesen lyder:  

Det finns grafiska attribut som pekar på att en miljö är utopisk/dystopisk. Genom att 

använda dessa attribut kan en grafiker sända en viss typ av signaler och därmed modifiera 

en befintlig miljö så att den i stället uppfattas som utopisk/dystopisk.  

För att bekräfta eller förkasta hypotesen har 3D-miljöer tagits fram i enlighet med aktuella 

grafiska attribut för det valda ämnet, och sedan undersökts genom en enkätundersökning. 

Här följer en sammanfattning av resultatet. 

6.1 Resultatsammanfattning 
För att kunna utvärdera arbetets hypotes krävdes en verklig plats att basera miljön på, så att 

miljön efter appliceringen av de grafiska attributen skulle kunna ställas mot sitt 

originalutseende för att utläsa om attributen modifierat, eller helt förvrängt, omgivningen. 

Platsen som valdes var Shibuya, i Tokyo, detta för att den var intressant på ett arkitektoniskt 

och tekniskt plan, och passade därför väl in med de tankar som fanns om ett utopiskt och 

dystopiskt samhälle. Platsen finns dessutom i verkligheten. Därefter gjordes en studie i de 

båda begreppens bakgrund, detta för att öka min kunskap inom ämnet inför själva 

projektarbetet, och för att ta befintliga grafiska attribut från flera olika källor och 

sammanställa dem i det egna verket.  

Därefter modellerades platsen i 3D-programmet Autodesk Maya 2009. Scenen modellerades 

bit för bit, och jag försökte hålla det relativt låg-poly (det vill säga utan att använda onödigt 

många polygoner för att bygga ett objekt), så att det skulle behandlas och se ut som grafik 

från ett datorspel. Fokus låg på att modifiera de redan existerande färgerna och formerna i 

miljön, ett delmål med undersökningen var att se om respondenternas uppfattning av miljön 

förändras när de grafiska attributen applicerades, och det var därför viktigt att behålla 

grunden i miljöns utseende, så att platsen inte skulle kunna tolkas som någon annan plats 

utan fortfarande vara igenkännlig. En stor mängd texturer och färger användes i miljöerna 

för att de grafiska attributen skulle bli tydliga, vid sidan av detta behölls scenen realistisk och 

detaljrik, för att göra förändringen trovärdig. 
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När arbetet med 3D-miljöerna var genomfört inleddes en enkätundersökning, för att pröva 

arbetets hypotes praktiskt, och se om de antaganden som gjorts om de utopiska och 

dystopiska grafiska attributens påverkan på en 3D-miljö stämde. Enkätundersökningen 

delades ut till 20 respondenter (se bilaga för enkät i sin helhet), där tio hade stor erfarenhet 

av datorspel (och då även av datorspel med dystopiskt/utopiskt innehåll) och tio hade 

mycket liten eller ingen erfarenhet av datorspel. Uppdelningen i sig var inte så relevant för 

hypotesen, utan mer ett sätt att analysera om trenden var extra tydlig bland de som spelat 

datorspel (eftersom mycket av den litteratur den här rapporten använder sig av nämner det 

som något vanligt förekommande, till exempel Kelman 2005 och Tulloch 2006), eller om 

detta är något som är vanligt förekommande åsikter även utanför nischen. 

Undersökningen visade ett tydligt resultat, i linje med de antaganden som hypotesen hade 

gjort. Av de tillfrågade var det en klar majoritet som dels kände igen de utopiska och 

dystopiska grafiska attributen, dels kände igen miljöerna som just en utopi/ en dystopi, och 

vidare kände samtliga av de tillfrågade respondenterna också igen den modifierade miljön 

som en ny grafisk tolkning av den originalplats den var baserad på. 

Enkäten utformades på ett sätt som gjorde det omöjligt för respondenterna att veta vilka 

ämnen undersökningen skulle ta upp, och som avslöjade mer om undersökningen i takt med 

att enkäten fylldes i. Detta gjorde det möjligt att få gott underlag för undersökningen 

baserat på respondenternas första intryck av bilderna som visades, hade enkäten inte varit 

uppbyggd på det sättet hade de kanske sett delar av frågorna innan de svarade på förgående 

frågor, vilket hade påverkat resultatet, och trovärdigheten i uppgifterna negativt. 

Undersökningen visade med önskad tydlighet att den hypotes som upprättades i inledning 

av det här examensarbetet stämde, och att de antaganden som gjordes om effekten av 

användandet av de grafiska attributen för dystopi och utopi för att påverka en miljö också 

stämmer. Detta innebär att dessa medel kan användas inom spelutveckling om grafikern vill 

nå ett resultat som speglar det här arbetets mål och projektdel. 

6.2 Diskussion 
 

6.2.1 Arbetsprocess och utvärdering 
Sett till liknande verk inom genrerna, som agerat som inspirationskällor för det här arbetets 

praktiska del och som har fört fram de tankar som formats dess frågeställning, har arbetet 

och resultatet blivit bra. Grafiska attribut har hittats, analyserats, och applicerats på det egna 

verket, ett verk som sedan utvärderats för att fastställa att den hypotes som formade det 

visade sig vara korrekt. Forskning i tidigt skede av arbetsprocessen ledde till god tillgång till 

bra referenser när arbetet väl inleddes, och därefter kunde miljön formas i enlighet med det 

utseende som andra tidigare verk inom genren har gjort till grafiska genrekonventioner.  

Det fanns dock undantag, där bättre planering och en bättre arbetsmetod hade lett till att 

misstag kunde ha undvikts. I arbetet med 3D-miljön hade med fördel fler moduler och tile-
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texturer (sömlösa) kunnat användas. Jag valde till exempel att UV-mappa och texturera 

husens väggar, och marken scenen är byggd på, som egna separata objekt, med varsin stor 

textur. Eftersom marken bestod av många olika separata markobjekt, till exempel en 

trottoar, olika gatulock och rör, och en mindre bilväg, gick det inte att göra en optimerad 

upprepande textur som sedan kunde placeras ut över hela markytan, utan hela vägg- och 

markytan fick UV-mappas och textureras för sig. Detta ledde till att husväggarna och marken 

fick ett lågupplöst och lite grynig yttre, jämfört med de mindre objektens (till exempel 

tunnelbaneingången, eller rabatterna) utseende, något som ingen respondent 

uppmärksammade men som ändå ger bilderna ett något lågupplöst utseende. 

Ett annat val som hade förenklat arbetsprocessen med den här typen av scen om det hade 

undvikts var valet av renderingsmotor. Marmoset Engine, som användes för att rendera de 

slutgiltiga bilderna på scenen, är en motor primärt framtagen för att rendera bilder av 

karaktärer och mindre omgivningsobjekt, och fungerar därför inte lika bra för att rendera 

stora scener som de som tagits fram som det här arbetets verk. Detta medförde långa 

laddningstider och försämrad möjlighet att flytta till exempel ljus, eller att göra ändringar i 

placering av objekt, i själva motorn. Hade en annan motor mer anpassad för stora scener och 

hela datorspel snarare än bara små karaktärer använts, till exempel Epic Games Unreal-

motor, hade möjligheterna att ljussätta och flytta runt objekt i scenen förbättrats. 

I enlighet med det som tidigare lagts fram om förekomsten av utopi/dystopi i media i 

arbetets bakgrundskapitel, kändes enkätundersökningen korrekt utformad. Jag antog 

inledningsvis att en stor del av de tillfrågade hade så god kunskap om ämnena från intryck 

från annan media att det skulle bli svårt att samla in genuina förstaintryck som bara kom 

från arbetets verk från respondenterna när de fick se de aktuella bilderna. Det fanns en oro 

över att liknande tidigare verk skulle påverka deras syn på de grafiska attribut som 

presenterades i verket, även om det är de associationerna som hela arbetet bygger på så var 

avsikten att det skulle vara verket som framkallade de reaktionerna, inte tidigare 

erfarenheter från genren. Detta undveks genom att enkäten utformades på ett sådant sätt 

som gjorde att frågorna byggde på varandra och gav mer information om projektet i takt 

med att respondenten svarade på frågorna, vilket dels skapade intresse för hela projektet 

hos respondenten (de ville se vilka bilder som kom härnäst) och dels gav ett bättre 

svarsresultat. Detta är en undersökningsmetod som jag inte funnit exempel på i litteraturen 

(till exempel Bryman, 2002) men som fungerade väl för att undersöka den typen av frågor 

som det här examensarbetet har ställt. 

 

6.2.2 Arbetet i en bredare kontext 
De grafiska attribut som det här examensarbetet är centrerat kring, och som det praktiska 

arbetet har utgått från, är bara en liten del av den helhet som utgör en specifik genres 

grafiska ton. I ett datorspel sätts stämningen av många olika komponenter (till exempel ljud, 

ljus, handling och spelmoment), och det är därför intressant att teorisera kring vilken vikt 
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just de grafiska attributen har för helheten. En intressant aspekt som diskuteras inom det 

valda ämnet, men som inte berörts i närmre detalj i arbetet, är synen "den ene mannens 

utopi är den andre mannens dystopi" som bland annat Ambjörnsson (2004) tar upp. I 

korthet menar Ambjörnsson (2004) att en dystopi och en utopi är två olika saker, men att de 

båda innehåller segment av varandra som gör det svårt att markera var den ene börjar och 

den andre slutar. Det som karaktäriserar den ena kan mycket väl karaktärisera även den 

andra, beroende på synvinkel, visualisering och sammanhang. Till exempel ser sannolikt 

ledaren i en politisk dystopi på sin omgivning som utopisk, även om hans undersåtar/slavar 

anser att de lever i en dystopi. Detsamma gäller det faktum som några av respondenterna 

tog upp under undersökningen, att det utopiska levandet kan uppfattas som en slags 

sektverksamhet, där förtrycket istället appliceras genom hjärntvättning och en tanke om en 

bättre tillvaro, snarare än genom öppet och tydligt förtryck och misär som i de 

genredefinierande dystopierna som diskuteras i bakgrundskapitlet. 

Ett intressant exempel där gränsen är svår att dra finns i EA DICE:s datorspel Mirror's Edge 

(2008). I Mirror's Edge spelar man som en rebell i en liten del av en motståndsrörelse i ett 

samhälle som rent visuellt ger en utopisk känsla, trots att det i själva verket rör sig om en 

dystopi, där stadens invånare lever efter strikta regler och i förtryck. Det som är intressant 

här är hur avsaknaden av de dystopiska attributen gör att Mirror's Edge rent grafiskt 

uppfattas som utopiskt vid första anblick, medan spelets handling, ljud och spelmoment från 

start fastställer att det är ett dystopiskt datorspel, även om det rent visuellt inte framställs 

så. Detta visar en intressant kontrast, där de grafiska attributen för utopi/dystopi kan 

användas på andra sätt än de gjort i det här examensarbetet, för att förmedla en ny, 

intressant och oförutsägbar miljö, i kontrast till den rätt stereotypa miljön som gjorts i den 

praktiska delen. På samma sätt kan metoden användas för att avgränsa grafiska attribut som 

kan anses vara av klichéaktig art, om målet med ett spelprojekt är att skapa något nytt och 

originellt. Studien blir då som en slags omvänd referenslista, med saker som bör undvikas 

snarare än saker som ska ge inspiration. Närvaron, samt avsaknaden av de grafiska attribut 

som nämnts kan användas till olika grad och på en bredare front, för att ge andra effekter än 

de som använts i examensarbetet. 

En annan aspekt som det här examensarbetet har varit relevant för är ett spels grafiska 

profil, och vikten av att lätt kunna associera den profilen till det som utvecklaren vill 

förmedla. Examensarbetet har tagit fram grafiska attribut för utopi och dystopi och 

applicerat dem på en miljö av mindre skala. Examensarbetet visar dock på en metod som i 

större skala kan vara relevant för ett företag eller ett skarpt spelprojekt. Det är inte ovanligt 

att man i ett spelprojekt allokerar tid till en lång konceptteckningsfas, följd av en 

modelleringsfas och en byggfas för att testa ett projekts grafiska stil och "art direction" på en 

testningsgrupp. Det finns flera exempel från spelvärlden där det sent i produktionen uppstår 

missnöje från publiken kring artistiska val, som därefter måste korrigeras, en process som i 

sin tur försenar spelet (till exempel Rare, 2001) en tid. Jag menar att det här 

examensarbetets metod, där grafiska attribut för det ämnade bygget först fastställs, och 
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sedan appliceras på en miljö av förhållandevis (om man jämför med ett helt faktiskt spel) 

liten skala, kan användas även i större produktioner för att med fördel testa och fastställa 

om en grafisk profil passar det större projektet. Till exempel kanske en grafiker ställs inför 

arbetsuppgiften att designa en värld i dystopi, det vill säga inte bara en stad som i 

examensarbetets fall, utan även utomhusmiljöer som till exempel en skog eller en 

bergskedja där dystopin har påverkat utseendet. I stället för att designa varje del för sig från 

koncept till färdig modell kan problemet bemötas som i det här examensarbetet, där en 

mindre bit av varje större segment färdigställs och sedan testas på en publik för att se om 

den avsedda grafiska profilen uppfattas som det är tänkt av utvecklarna. Visar det sig 

därefter vara dem otillfreds slipper spelutvecklarna gör om allting från början, utan de kan i 

stället modifiera de små bitarna som färdigställt tills ett resultat som stämmer överens med 

den grafiska profil som avsågs. 

 

6.3 Framtida arbete 
I det här arbetet har två 3D-miljöer baserade på en verklig förlaga tagits fram i syfte att 

modifiera dem med utopiska och dystopiska grafiska attribut, för att undersöka hur mycket 

det förändrar betraktarens tolkning av miljön. Målet har varit att använda attribut som är 

vanligt förekommande i tidigare verk i respektive genre och skapa en egen produkt med 

dessa som bas. Arbetet har utgått från bastanken att utopi/dystopi är vanligt förekommande 

begrepp inom datorspel (Kelman, 2005) och att det därför kan finnas ett mervärde i att 

undersöka närmre för att se om det är något som en 3D-grafiker kan dra nytta av. 

En tänkbar fortsättning av det här arbetet skulle kunna vara att ta de scener som framställts, 

utveckla dem och bygga ut dem till större komplex än de är nu. Shibuya är ett stort område 

med bra tillgång till dokumentation i form av fotografier och kartor, så det skulle bara vara 

att fortsätta från de gatuhörn som nu finns och expandera i alla riktningar. Görs tillräckligt 

många 3D-objekt för att skapa en större helhet kan samma objekt användas flera gånger, 

som redan gjorts på de scener som det här arbetet fokuserat på, och av dem byggs sedan ett 

stort stadskomplex. Med hjälp av personer som har kunskap från andra datorspelsgrenar, till 

exempel programmering, design och ljudläggning, skulle ett datorspel baserat på miljön 

kunna ha tagits fram, där spelaren skulle kunna ta del av olika utmaningar för att komma 

längre in i miljön. Det ansikte som figurerat på dystopibilderna skulle till exempel kunna vara 

en bosskaraktär, och han skulle kunna befinna sig i toppen av något av de höga husen, vilket 

skulle kunna skapa en intressant vertikal progression där spelaren börjar på bottnen av 

samhället och arbetar sig uppåt. En relativt vanlig syn i datorspel (Kelman, 2005). 

Vidare på det spåret hade ett alternativ till den valda metoden varit att också inkludera en 

byggd 3D-version av det basfotografi av Shibuya som använts, och sedan successivt applicera 

de definierade grafiska attributen på den miljön över tid, för att se vilket/vilka av attributen 

som påverkar mest, eller om något visar sig vara ovidkommande för helheten (kanske räcker 

det till exempel med kameror och stora hotfulla propagandabilder för att vilken miljö som 
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helst ska kännas dystopisk) och därmed inte ens behöver användas. De grafiska attributen 

består sannolikt av olika vikt för miljöns framtoning, och i nuvarande version är detta inget 

som behandlas i examensarbetet. Det hade dock varit en intressant aspekt att undersöka 

samt även gett bättre insyn i vad exakt det är som gör att något uppfattas som det gör, 

eftersom en sådan metod hade fokuserat mer på detaljerna och deras budskap än de 

helhetsbilder av miljöerna som använts. 

En annan aspekt som skulle kunna förbättra de båda scenerna är införandet av människor 

och den påverkan på det dagliga livet (till exempel genom uteserveringar eller trafik) som 

det tillför. I det här arbetets fall var det bara främst tidsbegränsningen som höll mig i från att 

skapa människor och låta dem bli en del av scenen. Enhetligt klädda invånare i utopin och 

tarvligt klädda arbetare och uniformerade poliser i dystopin är något som hade tillfört 

mycket liv och karaktär till de nu rätt ödsliga scenerna, samtidigt som de hade tagit fokus 

från just omgivningsattributen, vilka är arbetets fokus. En vidareutveckling hade kunnat vara 

relevant att testa, men i just den här typen av arbete där de grafiska attributen i miljön skall 

påverkas och sedan bedömas av utomstående hade förekomsten av människor, samt trafik 

och liknande i scenen, nog mest varit en distraktion.  

Dessa förslag är dock av större skala, det hade krävts kompetens från andra instanser och 

det hade krävts mycket jobb för att göra ett datorspel av det. I ett mindre perspektiv, om det 

bara hade varit jag själv som fått till exempel en vecka, eller en månad till att arbeta med 

projektet, så hade scenerna kunnats växa så att de inte hade behövt ligga mitt i en statisk 

himmel som de gör nu, utan jag hade modellerat upp moduler av omkringliggande hus och 

infrastruktur (det finns till exempel en tågbana bara några meter öster om den scen som 

visas i arbetet), och därigenom förbättrat scenen som helhet, alla visuella skarvar hade 

gömts och fokus legat på att skapa ett trovärdigt litet samhälle snarare än ett gatuhörn. 

Därefter hade jag lärt mig arbeta i en spelmotor, till exempel Epic games UDK, och renderat 

scenerna i en sådan i stället. I UDK går det att flytta objekt och använda sig av ljus med helt 

andra förutsättningar än motorn som användes i det här arbetets fall. En trolig utkomst av 

ett längre projekt hade varit en större och mer detaljrik scen, där en bättre ljussättning hade 

fått påverka miljön mer än nuvarande version. Jag hade också satsat på att redovisa mitt 

arbete i ett filmklipp med rörelse och tillhörande ljud, för bättre inlevelse än de stillastående 

bilderna som nu utgör mitt verk. I sammanhanget visar de grafiska attributen visserligen en 

bra bild av den aktuella miljön och den undersökning som görs i den, men rörliga bilder och 

dynamiskt ljus hade dels gett ett bättre intryck och dels haft mer likheter med de filmer som 

mycket av inspirationen från arbetet bottnar i. 

Ser man till arbetet i en bredare kontext, som till exempel de valda metoderna eller den 

valda problemformuleringen med tillhörande hypotes finns det mycket som skulle kunna 

göras, om mer tid hade funnits till handa. Det som har testats i det här examensarbetet är 

som nämnts endast hur grafiska attribut för dystopi och utopi påverkar hur en miljö 

uppfattas, en vidareutveckling av den metoden skulle kunna vara att attributen hamnar i sitt 
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sammanhang i ett spel med samma tema och där kompletteras av till exempel ljud eller 

spelmoment som speglar den bild som målas upp. Om spelaren tillåts att gå omkring i miljön 

och själv ta sig från punkt A till punkt B skulle en ny undersökning kunna göras, för att se hur 

de grafiska attributen påverkar spelarens uppfattning av omgivningen, avvägt mot liknande 

dystopiska/utopiska attribut från till exempel ljuddesignen, spelets handling, eller den 

spelmekanik som finns i spelet. Visar det sig till exempel att ljudet i spelet till stor del 

påverkar hur miljön uppfattas (om till exempel ett ambientljud tar för mycket 

uppmärksamhet från omgivningen) kanske spelutvecklarna tvingas balansera om de olika 

bitarna tills en helhet som fungerar bättre hittas. Detta är en metod jag tror hade varit 

intressant som en utveckling av den som presenterats endast för den grafiska delen i det här 

examensarbetet, eftersom ett datorspel består av så mycket mer komponenter än sin grafik. 

En annan vidareutveckling av konceptet vore att applicera den utförda metoden på ett annat 

sammanhang, för att se om det är en god arbetsmetod även för andra sorters arbete. I 

examensarbetet har en utopisk och dystopisk stad undersökts genom grafiska attribut som 

applicerats på en omgivning, men om metoden hade applicerats på en rural miljö, som till 

exempel ett fält eller en skog, hade resultatet kanske sett annorlunda ut. En undersökning 

kring om de associationer som den valda scenen sänder ut till respondenterna även hade 

fungerat för ett annat sammanhang, eller för ett annat ämne hade varit intressant att se. 

Dels för att fastställa om arbetsmetoden bara går att applicera på enstaka specifika 

områden, eller om det är en arbetsmetod som fungerar för många typer av grafiskt arbete, i 

många olika genrer som inte besläktade med de två som tas upp i detta examensarbete. 

Undersökningen visade ju att det var vanligare att människor som spelat mycket datorspel 

associerade bilderna till utopi och dystopi, i enlighet med det som skrivs av bland andra 

Kelman (2005) om deras vanliga förekomst i datorspel, men liknande undersökningar skulle 

kunna göras på ämnen som inte är lika vanliga i datorspel för att se om arbetsmetoden 

fortfarande ger ett positivt resultat, och i sådana fall, om den kan användas till en bredare 

grad inom många olika genrer. 
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Bilaga 

Här följer ytterligare exempel på renderade bilder från min utopiska och min dystopiska 

scen, bilderna är tagna från samma vinkel för att ge en god bild om skillnaderna miljöerna 

emellan. Under bilderna finns även enkäten i sin helhet. 



 

 48 



 

 49 



 

 50 



 

 51 



 

 52 



 

 53 



 

 54 



 

 55 



 

 56 

 



 

 57 

Enkätstudie Examensarbete - Datorgrafik 

Utopisk och dystopisk 3D-miljö 

Frågorna ska helst besvaras i ordning, eftersom de bygger på hur mycket ni vet om projektet och dess bakgrund 

och mål. Du får veta mer om projektet i takt med att du svarar på frågorna, och för ned försättsbladet. 

 

(1)Studera fotot, vad ser du? 

____________________________________________________________ 

 

Fotografiet föreställer en plats i Japan, närmare bestämt stadsdelen Shibuya i Tokyo.  

Studera nu Bild 1 och Bild 2: 

 

(2)Vad ser du på Bild 1?: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Vad ser du på Bild 2? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Sida 1/2      Vänd 
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Båda bilderna visar miljön från fotografiet i en grafiskt modifierad version. 

 

(3)Vad tror du har hänt på Bild 1? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Vad tror du har hänt på Bild 2? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Bild 1 är en utopisk version av fotografiet, och Bild 2 är en dystopisk. 

Associerade du Bild 1 och 2 till deras respektive genrer? 

(4) Om Ja, varför? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Om Nej, varför? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

Sida 2/2 


