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Sammanfattning 
Ett flertal datorspelutvecklare har under 2000-talet valt att placera sina datorspel i 

miljöer som allmänheten kan relatera till. I flera fall har dessa virtuella gestaltningar 

av en för spelaren lokalt förankrad plats utsatts för någon form av förfall, ofta rör det 

sig om någon form av postapokalyptiskt scenario. Det här examensarbetets syfte 

fokuserar på det mervärde som kan finnas i att placera ett datorspel på en för 

spelaren lokalt känd plats och de speciella intryck som ett sådant gestaltande kan 

förmedla.  

Rapporten går även igenom de visuella aspekter som bör beaktas vid en gestaltning 

av en miljö stadd i förfall, referensarbetet inom existerande verk men även forskning 

på materials hållbarhet och olika egenskaper belyses initialt innan projektets 

praktiska del inleds och en 3D-miljö skapas. 

Denna miljö utvärderas sedan genom en kvantitativ undersökningsmetod med 

kvalitativa inslag i form av en enkätstudie, därefter analyseras resultatet av 

undersökningen och en slutsats kring mervärdet i att placera datorspel i lokalt 

förankrade miljöer formas. 

Nyckelord: datorgrafik, virtuell gestaltning, postapokalyps, förfall, lokala 3D-miljöer 
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1 Introduktion 
I takt med den teknologiska utvecklingen har ett antal datorspelsutvecklare under 2000-

talets början valt att gestalta sina spelmiljöer med platser från den fysiska omvärlden som 

förlagor. Det kan då handla om miljöer som är mer eller mindre inspirerade av en verklig 

plats, eller om direkta avbildningar av hela miljöer, representerade i tredimensionell 

datorgrafik. Detta medför ett omfattande arbete för datorspelsutvecklare, inom samtliga 

discipliner, inte minst inom datorgrafiken. En kritisk omvärld har genom spelkontexten, med 

våldet som drabbar platserna i datorspelen, också fått upp ögonen för företeelsen. Kritiska 

artiklar har publicerats där författare fördömt den frihet som datorspelutvecklarna tar sig 

när de utnyttjar existerande platser för sina spelmiljöer. Artikelförfattarna diskuterar vilka 

konsekvenser företeelsen kan ha för allmänheten. Verkliga miljöer skildrade i datorspel var 

för undertecknad som datorspelsutvecklare och modellerare ett både intressant och aktuellt 

ämne. 

Det här projektarbetet har fokuserat på hur en befintlig plats visualiseras på ett realistiskt 

sätt och hur en datorgrafiker kan gå till väga rent grafiskt när platsen gestaltas i ett 

trovärdigt förfall. Tematiken för detta förfall kallas postapokalyptiskt eftersom miljön i 

projektet visualiserade en form av ett utpräglat civilisationsförfall. Teorin bakom att ha valt 

en befintlig, och för vissa lokal plats, till den gestaltade miljön, är att ett sådant förfarande 

kan förstärka en visuell upplevelse. På så vis kan denna studie och dess resultat möjligen 

vara av allmängiltig karaktär i datorspelsutvecklingssammanhang.  

Projektet har lett fram till en tredimensionell datorgrafikgestaltning av en befintlig lokal 

miljö, i det här fallet Götaplatsen i Göteborg. Miljön ger en så trovärdig bild som möjligt av 

hur denna plats hade kunnat se ut om den utsatts för ett postapokalyptiskt scenario. Genom 

en enkätstudie fick ett antal testpersoner avgöra om teorin om lokal platsanvändning för en 

stark visuell upplevelse stämmer.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden till detta examensarbete så behandlas nedan projektarbetets huvudsakliga 

fokus, det vill säga, arbetet bakom skapandet av en trovärdig miljö i 3D-grafik och hur 

verkets detaljnivå påverkat just trovärdigheten. Med detaljnivå menas här exempelvis, 

slitage, olika smärre skador på byggnader, växtlighet utöver den planterade i stadsmiljön och 

så vidare. För att definiera begreppet med postapokalyptisk tematik, tas det upp både 

exempel som baseras på någon form av direkt fysisk katastrof och sådana som inte gör det. 

Anledningen till valet av denna tematik grundades i ett personligt intresse för visualiseringar 

av slitage och naturpåverkan på bebyggelse och teorin att detta är en viktig del för att 

digitalt gestalta en tredimensionell miljö trovärdigt. Ur detta resonemang föddes intresset 

för att undersöka hur miljöbeskrivningen i datorgrafik faktiskt kan påverka betraktaren. Om 

den miljö som gestaltats är igenkännbar från betraktarens omvärld, exempelvis en bekant 

lokal plats från den närliggande omgivningen, hur påverkade detta upplevelsen av den 

virtuella datorgrafikmiljön? Även om det hittills varit vanligast med datorspel som utspelas i 

någon typ av fiktivt universum, så utspelar sig flera datorspel som släppts på marknaden 

under senare tid i en virtuell version av vår egen verklighet (Kelman, 2005). Detta stärkte 

teorin att ett sådant förfarande kunde öka den visuella och mentala upplevelsen. 

2.1 Begreppet postapokalyps 
Nedan behandlas kort begreppet postapokalyps, dess historia och användning som 

berättarverktyg. I texten tas även upp några av de datorspel som på senare tid gestaltats 

mot denna genre. Vidare behandlas även kort vad som kan menas med verklighetsbaserade 

datorspel. Avhandlingen hämtade delvis fakta från litteratur som inte har en direkt koppling 

till datorspel. Anledningen till detta var att forskning genomförd på de datorgrafiska 

postapokalyptiska datorspelen specifikt var sällsynt. Förmodligen för att dessa datorspel var 

relativt sett nya. 

2.2 Postapokalyps i litteratur 
Postapokalyps, kan beskrivas som ett begrepp vilket sällan definieras även om det används 

relativt frekvent, inte minst inom science fiction-genren. Boken After the End (Berger, 1999) 

tar dock upp och förklarar begreppet samt ger, enligt undertecknads åsikt, en hel del 

intressanta synvinklar på termens koppling till dagens filmer och litteratur. 

Det postapokalyptiska scenariot är ett scenario som utspelar sig efter upphörandet av något 

befintligt (Berger, 1999). Med detta menas att världen som människan känt den förändras 

drastiskt och omöjligen kan återställas. Dock finns fragment av det som var före apokalypsen 

kvar. En postapokalyps handlar om att ”det otänkbara” faktiskt inträffat och att världen 

anpassat sig därefter (Smith, 2007). Termen postapokalyps fick sitt stora genombrott inom 

science fiction-genren efter det att atombomben fallit över Hiroshima, 1945 (Donner, 2003). 

Genren gestaltar ofta en omvärld i ruiner, förstörd av någon form av katastrof där livet är 

delvis eller helt utrotat (Prucher, 2007). 
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Eftersom den praktiska delen av mitt gestaltningsarbete fokuserat på en värld som ser ut att 

ha lämnats, snarare än en som förstörts, var det intressant att hitta en bok som tog upp 

detta scenario. I The World Without Us (Weisman, 2007) går författaren igenom vad som 

troligen hade hänt om människan, utan definierad anledning, plötsligt försvunnit från jorden 

och civilisationen lämnats över åt naturens krafter. Till sin hjälp har författaren anlitat ett 

antal forskare, biologer och ingenjörer vilket ger trovärdighet åt hans resonemang (se figur 

1). Boken gav både inspiration och fakta till miljöbeskrivningen i projektarbetet. 

 

Figur 1 Washingtonmonumentet efter att människan upphört att existera. Visualiserat i TV-serien Life 
After People, 2008. Alan Weisman beskriver en liknande bild i sin bok The World Without Us (2007). 

 

2.3 Postapokalyps i datorspel och underhållningsmedia 

2.3.1 Exempel på postapokalyptiska datorspel 
Som nämnts ovan så har det släppts ett antal datorspel som utspelar sig i en 

postapokalyptisk värld, under 2000-talet har spelvärlden fått se flera titlar och serier som 

bygger på det postapokalyptiska temat. Exempel är Half-life 2 (Valve Corporation, 2004) 

Gears of War (Epic Games, 2006), Resistance: Fall of Man, (Insomniac, 2006) och Fallout 3 

(Bethesda, 2008). Gemensamt för dessa datorspel är att de utspelar sig i storslaget 

detaljerade miljöer, ofta inspirerade av vår egen värld eller ibland direkt baserad på en 

förlaga ifrån den (till exempel utspelar sig Fallout 3 i ett fiktivt Washington D.C. kallat ”The 

Capital Wasteland”, se figur 2). I min mening är känslan starkare när en spelare går runt i den 

förstörda världen i till exempel, Fallout 3 än när en åskådare ser skådespelaren Will Smith 

göra det i spelfilmen I am Legend (Warner Bros, 2007). 
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Figur 2 Capital Wasteland i Fallout 3, Washingtonmonumentet syns åter i bakgrunden (2008). 

 

2.3.2 Zombieapokalyps 
I ett sammanhang av postapokalyptiska datorspel så kan också de datorspel i den så kallade, 

”zombiegenren” som släppts i viss mängd på senare år räknas in. En expansion av genren till 

existerande datorspel kan även konstateras inom andra genrer när en zombieinvasion får 

ske i datorspelens miljöer. Ett av flera exempel på detta är Red Dead Redemption (Rockstar 

Games, 2010), vars tilläggspaket Red Dead Redemption: Zombie Nightmare (Rockstar Games, 

2010) anpassar miljön och karaktärerna från originalspelet till ett postapokalyptiskt scenario 

på temat zombieinfektion. Den här typen av alternativ spelvärld syns även till i 2008 års Call 

of Duty: World at War (Treyarch, 2008), där den annars relativt uttjatade skildringen av 

andra världskriget får längre livslängd genom ett tillagt zombieläge. 

 

Figur 3 Red Dead Redemption till vänster och till höger zombieapokalyps-tillägget Red Dead 
Redemption Undead Nightmare. 

 

2.3.3 Apokalyps i en etablerad spelvärld 
Ett tredje datorspelsexempel på postapokalypstemat är onlinespelet World of Warcraft 

(Blizzard Entertainment, 2005) som sedan det släpptes 2005 fått tre expansioner; The 
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Burning Crusade (Blizzard Entertainment, 2007), Wrath of the Lich King (Blizzard 

Entertainment, 2008) och senast Cataclysm (Blizzard Entertainment, 2010). Vad som gör 

World of Warcraft: Cataclysm speciellt är att den värld som datorspelet utspelar sig i 

förändrats och ”förstörts”, vilket ger spelets ca 11 miljoner spelare en helt ny upplevelse av 

en för dem tidigare familjär spelvärld. Spelarna får uppleva livet före, under och direkt efter 

katastrofen. Det är intressant i relation till de tidigare nämnda verklighetsbaserade 

datorspelen, då World of Warcraft: Cataclysm baseras i en fiktiv verklighet men med 

skillnaden att spelarna är så vana vid världen att förändringen och dess reaktioner kanske 

går att jämföra med dem en spelare eventuellt får om en plats i ett datorspel föreställer en, 

för spelaren, välkänd förstörd lokal plats. 

 

Figur 4 Ett exempel på hur kända miljöer i World of Warcraft: Cataclysm (2010) förändrats efter 
apokalypsen. Lavaströmmar har bildats och markens topologi har förändrats radikalt. 

 

2.3.4 Exempel på skönlitterära postapokalyptiska böcker och filmer 
Det finns flera olika visualiserade scenarion i dagens underhållningsvärld som beskriver en 

postapokalyps, några skilda exempel är den katastrofdrabbade världen som beskrivs i 

Cormac McCarthys The Road (2007), den av robotar krigshärjade framtidsvärlden som 

gestaltas i James Camerons Terminator 2: Judgement Day (1991) eller den av människan 

övergivna jorden i Disneys Wall-E (2008). Samtliga är mycket olika i sitt estetiska utseende, 

men alla har någonting gemensamt; att omgivningen (direkt eller över tid) har genomgått en 

stor förändring jämfört med hur den ser ut i dag. 

Skönlitterära texter med postapokalyptiskt tema har i ett antal fall överförts till filmmediet. 

Genren växte främst efter att den första atombombsattacken genomförts (Donner, 2003), 

men redan 1826 hade författaren Mary Shelley skrivit The Last Man som kan ses som det 

första verket i genren. En annan trendsättare är I am Legend, skriven av författaren Richard 

Matheson, 1954, som eventuellt kan ses som den bok som startade två av sidospåren i den 

post-apokalyptiska fiktionen, vampyr- och zombieapokalypsen. Några exempel på filmer (se 
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figur 5) som enligt undertecknads mening kan ses som postapokalyptiska (och därmed till 

viss del kan stå som visuella referenser) är The Terminator-serien (Warner Bros, 1984, 1991, 

2003, 2009), Night of the Living Dead (Romero 1968), Book of Eli (Warner Bros, 2010) och ett 

antal tv-serier och filmer på senare år baserade på zombieapokalypsen, till exempel 28 Days 

Later (Fox Searchlight Pictures, 2002), The Walking Dead (AMC, 2010). TV-serien Life After 

People (2008, 2010), är också en referens då programmet detaljerat lägger fram hur kända 

byggnader i världen bör falla samman efter att mänskligheten slutat ta hand om dem, fakta 

som i serien förs fram om olika materials hållbarhet och förfall har varit intressant för 

undertecknads projekt. 

 

Figur 5 Från vänster till höger, postapokalyptiska scener från The Road (2009), I am Legend 
(2007),Terminator Salvation (2009), och 28 Days Later (2002). 

 

2.4 Verkligheten skildrad i datorspel 
I Nic Kelmans Video Game Art (2005) behandlas datorspelens koppling till konst och 

konsthistoria. Boken kan sägas vara bland de första som placerar in TV- och datorspelen i 

detta perspektiv. Författaren diskuterar dessutom datorspel kontra verklighet och verklighet 

simulerat i spelgrafik, vilket är av betydelse för det här arbetet. Att vår verklighet gestaltas 

virtuellt i datorspel har varit en del av datorspelens tematik sedan de allra första gavs ut 

skriver författaren. Vad som dock blivit mer vanligt förekommande på senare år är att välja 

att basera miljöer i datorspelen på befintliga platser (vanligast är välkända storstäder), men 

att miljöerna då har genomgått någon form av katastrof. Detta ger spelaren en blandning av 

realism och fiktion som leder till en starkare inlevelse enligt Kelman (2005). I datorspelet Call 

of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009) befinner sig spelaren i ett krigshärjat 

Washington, i Enslaved: Odyssey to the West (Ninja Theory, 2010) är skådeplatsen ett 
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övervuxet New York medan datorspelet Left 4 Dead (Valve Corporation 2008) i stället låter 

spelaren uppleva ett zombieinfekterat och övergivet Pennsylvania. 

Till kopplingen datorspel kontra verklighet finns även en del artiklar skrivna av 

speljournalister, exempelvis S. Totilo, som i ”Is New York Overplayed?” (2010), tar upp 

frågan huruvida New York som skådeplats var överrepresenterat inom datorspel. Bara de 

senaste åren har ett flertal datorspel släpps som utspelar sig i New York eller städer direkt 

inspirerade av staden, hävdade han (se figur 6), några exempel är Grand Theft Auto IV 

(Rockstar Games, 2008), Crysis 2 (Crytek, 2011), Prototype (Radical Entertainment, 2009) 

Infamous (Sucker Punch Productions, 2009), och Enslaved: Odyssey to the West. Totilo 

frågade Cevat Yerli på Crytek, utvecklaren bakom Crysis 2, varför de valde just New York, 

varpå han fick svaret att han kände att staden New York är en ikon för den av människan 

byggda staden, det är vår gemensamma stolthet och något som de flesta kan relatera till, 

även om de aldrig varit där. Både Kelmans tankar om att en blandning av realism och fiktion 

leder till en starkare spelinlevelse och datorspelsutvecklaren Yerlis, om användandet av en 

plats som människor kan relatera till, även om de aldrig varit där, var intressanta och 

inspirerande ur det här projektets perspektiv. 

Det finns som nämndes i introduktionen även kritiska artiklar i ämnet, som exempelvis i den 

kristna nättidskriften, Christian Science Monitor, där det istället ställs frågan, ”Modern 

Warfare trailer: Does Washington burning go too far?” (2009). Artikeln tar kritiskt upp 

frågeställningar som; har skaparna av datorspelen som gestaltar en trovärdig förstörelse av 

befintliga platser inte någon form av etiskt ansvar? Vilka konsekvenser kan företeelsen ha 

för allmänheten? Ovan nämnda datorspelet Call of Duty: Modern Warfare 2, var ett av 

datorspelen som fick kritik av artikelförfattaren, Heining, för ett av spelets ”uppdrag”, känt 

som ”No Russian”, där spelaren tar sig an rollen som terrorist och fritt kan massmörda civila 

på en fiktiv rysk flygplats. Saken blir inte bättre, menade han, av att spelarens rollfigur 

egentligen är en amerikansk agent (Heining, 2009). Scenen är valfri och kunde undvikas om 

spelaren så föredrog, trots detta blev det uppmärksammat, kritiserat och uppfattat som 

kontroversiellt. 
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Figur 6 Från vänster till höger. Enslaved: Odyssey to the West, Grand Theft Auto IV, Infamous och Crysis 
2. Fyra titlar som alla utspelar sig i (eller är kraftigt inspirerade av) en virtuell version av New York. 

 

Andra datorspel där den faktiska historien står i fokus är till exempel Brothers in Arms: Road 

to Hill 30 (Gearbox Software, 2005), som utspelar sig under andra världskriget i ett virtuellt 

Normandie. Utvecklarna lade extra mycket tid på att samla ihop referensfotografier och 

kartor så att miljön skulle kunna gestaltas så realistiskt som möjligt (Kelman, 2005). 

Datorspelsutvecklarna Infinity Ward gjorde en liknande ansträngning när de i 2007 års Call of 

Duty 4: Modern Warfare (Infinity Ward, 2007), valde att gestalta den övergivna staden 

Tjernobyl. Detaljnivån för simulationen höll en hög nivå (se Figur 6), detta hjälpte dem att 

förmedla den speciella känsla som den övergivna staden lär besitta. 

 

Figur 7 Bilder från Infinity Wards Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) till vänster och bilder ifrån 
verklighetens Tjernobyl till höger. 
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I datorspelet S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007) med dess uppföljare Clear Sky 

(2008) och Call of Pripyat (2010) finns en liknande känsla för detaljer i miljön genom den 

starka kopplingen till en existerande plats. Bilder från Tjernobyl var en referens arbetet och 

inspiration för modellering och texturering i 3D-grafik kunde hämtas från fotografier på 

stadens övergivna utseende. 

2.4.1 Kopplingen till en lokal plats 
På ett föredrag som undertecknad lyssnade till under Game Developers Conference 2010 

menade föreläsaren Rasmus Poulsen (Art Director på IO Interactives Kane and Lynch 2: Dog 

Days) att om datorspelsutvecklare gestaltar en befintlig plats i 3D så bör man göra allt man 

kan för att faktiskt besöka den (i Poulsens fall fick IO Interactive budgetera för en resa till 

Shanghai). Detta förstärker trovärdigheten i den visuella representationen som sedan 

produceras enligt Poulsen. 

Det fiktiva i förhållande till det realistiska är med hänvisning till det ovan refererade ett 

intresseväckande ämne inom datorspelsutveckling. Författaren Kelmans tankar om att en 

blandning av realism och fiktion leder till en starkare spelinlevelse och datorspelutvecklaren 

Yerlis, om användandet av en plats som människor kan relatera till, samt Poulsens ord om 

trovärdighet var både intressanta och inspirerande ur det här projektets perspektiv. 
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3 Problemformulering  
Tanken att som projekt låta en befintlig och för många välkänd plats till synes ha eroderat i 

en virtuell miljö, ledde till valet av Götaplatsen i Göteborg, stadens och paradgatan Avenyns 

kulturella centrum. Miljön modellerades och texturerades i en version där något avgörande 

först har hänt och sedan har en märkbar tid passerat. Till denna förlupna tid kopplades 

logiken i miljön, det vill säga, hur länge exempelvis en staty som Carl Milles Poseidon (1931) 

står kvar i helt skick beror delvis på vilket material som skulpturen är gjord av (brons), vad 

den står på och hur miljön och klimatet kring den utvecklas. Den gestaltade miljön ger 

intryck av en logisk helhet, där olika aspekter tillåts påverka varandra. Här menas att en 

framgångsrikt modellerad och trovärdig miljö bygger på små ibland närmast undermedvetna 

detaljer som gräsväxt, fuktskador på grund av läckage, rostfärgning, slitage etcetera. 

Valet av just Götaplatsen är relevant på grund av att få platser i närområdet har en 

igenkänningsfaktor som gör att testpersoner kan relatera till den känslomässigt. Detta var av 

vikt vid bedömandet av resultatet av arbetet efter testsituationen. Fokus visuellt har legat 

vid den version av postapokalyps som Alan Weisman tar upp i The World Without Us (2007), 

det vill säga att platsen är övergiven snarare än aktivt förstörd. 

Frågeställningen för projektet har varit:  

Kan det för datorspelsutvecklare finnas ett mervärde i att ibland utgå från befintliga platser i 

sina miljögestaltningar? 

Exempel: När en grupp betraktare tar del av en visualisering av en lokalt existerande och för 

dem igenkännbar miljö, gestaltad som utsatt för någon form av apokalyps, reagerar de då 

känslomässigt med större inlevelse, än om de ställts inför en liknande visualisering 

föreställande en i den fysiska världen icke existerande miljö? 

Utifrån detta formulerades följande hypotes. 

 Om en miljö vilken sedan tidigare är välkänd för betraktaren gestaltas som stadd i 

förfall, så kommer denne att reagera känslomässigt med större inlevelse än om 

miljön i stället representerade en odefinierad plats. 

3.1 Metodbeskrivning 
Min utvärderingsmetod har varit hypotetisk deduktiv, jag lade fram en hypotes baserad på 

teorin att det finns ett mervärde i att gestalta befintliga och lokalt igenkännbara platser vid 

utvecklandet av spelmiljöer. Förfarandet kan förstärka den visuella upplevelsen och 

därigenom öka inlevelsen. Teorin stärktes av en iakttagen trend inom datorspelsutveckling 

under inledningen av 2000-talet, ett ökande antal datorspel baseras på befintliga platser och 

deras miljöer är ofta i någon form av postapokalyptiskt förfall. 

Utvärderingen av projektarbetet genomfördes med en kvantitativ undersökningsmetod. 

Genom en enkätstudie var syftet att ett så stort antal respondenter som möjligt skulle 
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besvara frågor kring projektet, vilket ökade trovärdigheten hos erhållen data (Bryman, 

2002). För att motverka vissa av de nackdelar som kvantitativa undersökningsmetoder 

eventuellt kan förknippas med var undertecknad med på plats, därigenom undanröjdes 

eventuella otydligheter, tilläggsinformation noterades och bortfall undveks som annars 

anses som vanliga problem med enkäter (Bryman, 2002). 

Enkätstudien genomfördes i Göteborgs Konstmuseums foajé, detta medförde ett flertal 

fördelar för undersökningen. Möjligheten att kontrollera urvalet strategiskt är en sådan 

fördel. Samtliga som besvarade enkäten hade garanterat besökt Götaplatsen fysiskt 

eftersom Göteborgs Konstmuseum är belägen på just denna plats. Detta undanröjde 

urvalsproblemet att lokalisera folk som säkert hade besökt platsen. Platsen var i viss mening 

förankrad hos respondenterna, även förstagångsturister på museet och Götaplatsen kunde 

relatera till miljön. 

En problematik i planeringen av projektet var att en utvärdering inom datorspelsutveckling 

skedde genom att visa upp bilder från en datorgrafikmiljö snarare än genom att 

respondenterna fick uppleva miljön i ett datorspel. Det finns givetvis en skillnad mellan ett 

datorspel som är interaktivt i tredimensionell grafik och tvådimensionella bilder på papper. 

Detta eventuella problem ansågs dock som överkomligt då de flesta datorspel idag faktiskt 

marknadsförs och visas upp som antingen stillbilder (så kallade screenshots, skärmdumpar) 

eller korta filmtrailers. Datorspelsbranschens marknadsföringsmodell går till viss del ut på att 

skapa förväntningar inför ett datorspels lansering, baserade på bilder och filmer från 

datorspelet. Det är först när datorspelet släpps som spelaren får uppleva datorspelet som 

det är tänkt. Med hänvisning till detta såg undertecknad inte det som ett större problem för 

undersökandet av projektets hypotes att respondenterna vid undersökningstillfället fick se 

på tvådimensionella bilder. Miljön visades dessutom ur flera olika renderade bildperspektiv. 

Enkäten som projektresultatet studerats genom tog upp frågor kring visualiseringens 

trovärdighet. Den innehöll ett antal frågor kring den gestaltade datorgrafikmiljön och hur 

denna uppfattades. Frågor som exempelvis, hur lång tid som verkar ha passerat, vad som 

kan ha inträffat, om förfallet känns logiskt, om något upplevs som frånvarande i scenen, var 

alla intressanta frågor att ställa. Det fanns även öppna frågor där respondenterna själva fick 

svara med egna ord. Den typen av frågor var knutna till de känslomässiga reaktionerna och 

löd ungefär: 

Hur känns det att se en bekant miljö i den här typen av framtidsvision? 

Känns scenen trovärdig?  Ja / Nej  Om du svarat Ja, kan du beskriva varför? 

Huruvida respondenterna aktivt spelar datorspel var intressant. En person som vanligtvis 

spelat datorspel ser enligt undertecknad scenen med andra ögon än en person som aldrig 

rört ett datorspel. En van spelare upplever trovärdigheten i scenen som lägre på grund av att 

denne ser de arbetsmässiga genvägarna som en 3D-modellerare använt sig av. För enkäten i 

sin helhet se bilagan. 
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4 Relaterad forskning 
I bakgrunden har det refererats till litteratur och artiklar som diskuterat begreppet post-

apokalyps och som kort beskrivit de visuella faktorer som samsas under begreppet. Böcker 

som till exempel After the End: Representations of post-apocalypse (Berger, 1999) belyser 

även kopplingar till bibelns texter om domedagen, psykologiska faktorer i det mänskliga livet 

som kan ses som post-apokalyptiska om de en dag försvinner. Innefattande estetiska sinnen 

som synen, hörseln och språket, men också historiska anknytningar där människan utsatt sig 

själv för självförintelse, som atombomber, krig eller förintelsen under Andra världskriget. 

Även Christina Jean Smiths text What Disappears and What Remains: Representations of 

Social Fluidity in the Post-Apocalypse (2007) har varit intresseväckande då hon dels 

analyserar kända verk i den postapokalyptiska genren men även utvärderar James Bergers 

ovan nämnda bok. 

De delar av arbetet som inom temat behandlar datorspelsutveckling och datorgrafik hämtar 

delar från Nic Kelmans bok, Video Game Art, vilken delvis diskuterar datorspel som baseras 

på verkliga platser och vad det kan finnas för värde i att basera en spelvärld på en befintlig 

plats. 

Även om Creating the Art of the Game (2004), skriven av Matthew Omernick, i stort baseras 

på den tidigare generationens konsoler så förklaras en del begrepp tydligt och på ett sätt 

som gör att de ger en god grundkunskap begreppsmässigt inom datorspelsämnet. 

Alan Weismans bok The World Without Us (2007) återkommer som referens i 

projektarbetet, boken stod mest som en visuell guide för hur visualisering av den förfallna 

miljön blev trovärdig. Det har även hämtats fakta om materials hållbarhet (som till 

exempelvis bronset i Poseidon) från boken. 

Ekonomihistorikern Jan Jörnmarks böcker, Övergivna Platser (Jörnmark, 2007) och Övergivna 

Platser Två (Jörnmark, 2008) handlar om svensk ekonomihistoria, men Jörnmark låter flera 

gånger bokens bilder tala för sig själva. Som visuell referens har de varit intressanta då 

platserna Jörnmark besökt haft en geografisk relevans för detta arbete. Ett antal platser som 

beskrivs i boken är från Göteborg med omnejd. 
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5 Genomförande 
Här nedan beskrivs undertecknads arbetsprocess under projektets praktiska del. Först 

redovisas den efterforskning och det insamlande av referensmaterial som gjorts, därefter 

beskrivs arbetet med att bygga en digital representation av Götaplatsen i Göteborg i 3D-

grafik. De olika arbetsmetoder och program som jag använt mig av beskrivs och i samband 

med detta motiveras mina tekniska och estetiska val. Begrepp och arbetsmetoder specifika 

för tredimensionell datorgrafik förklaras i samband med att processen beskrivs.  

5.1 Referensmaterial 
Detta arbete har gått ut på att modellera en trovärdig version av Götaplatsen i en form av 

postapokalyptiskt förfall. Projektet inleddes därför med ett insamlande av 

referensfotografier från den faktiska miljön. Ett arbete som kan vara avgörande för hur 

trovärdig en representation kan bli (Omernick, 2003). Denna efterforskning började tidigt 

och har fortsatt kontinuerligt under projektets gång. Götaplatsen tillhör Göteborgs 

stadskärna, och eftersom statyn Poseidon som finns där, anses vara något av en ikon för 

staden, fann jag en mängd användbara referensfotografier på denna ur olika vinklar på 

Internet. I sökmotorn för bilder, på hemsidan, Google.com sökte jag på till exempel, 

”Götaplatsen”, ”Göteborgs Konstmuseum” eller ”Göteborgs Stadsteater”. Men jag letade 

även på hemsidor tillägnade fotografi som till exempelvis Flickr.com. Här fanns en stor 

mängd fotografier, men då den tänkta representationen av platsen var mycket detaljerad 

fann jag snart att jag också behövde mer detaljerade referenser. Som tidigare nämnt var en 

av fördelarna med valet av denna lokala plats att jag själv kan ta mig dit och ta egna 

fotografier, vilket jag även gjort. Arbetet på plats resulterade i cirka sexhundra fotografier på 

Götaplatsens olika byggnader, pelare, lyktstolpar, soptunnor, statyer, träd och så vidare. Jag 

fotograferade platsen vid två olika tillfällen. Efter första tillfället gick jag igenom och 

sorterade de bilder jag tagit vid det första tillfället för att fastställa vilka vinklar, detaljbilder 

och objekt som saknades. Den andra fotograferingsrundan blev således en komplettering till 

den första och efter att jag till slut sorterat samtliga foton hade jag ovan nämnda sexhundra 

fotografier som referenser för vidare arbete. 

En annan användbar referens för projektet var de olika kartfunktioner som finns på 

hemsidan, Eniro.se. Hemsidan hade tre för mig användbara funktioner, Flygfoto, Utsikt och 

Gatuvy (se figur 8). 

Flygfotot på Götaplatsen är ett fotografi taget från skyn, detta var användbart då jag själv 

rimligen inte kunde tagit ett sådant fotografi. Eftersom kartfotot är taget rakt ovanifrån var 

det användbart vid ett senare tillfälle när avståndet mellan husen skulle mäta upp (mer om 

detta nedan). 

Utsikt är ett foto taget snett från sidan, det liknar flygfotot men är ändå av betydelse då det 

är det enda av referensfotografierna som tydligt visar takens topologi (vilket inte är lika lätt 

att urskilja på ett fotografi taget rakt ovanifrån)  
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Gatuvy är en form av 3D-visualisering av platsen på kartan, kameran kommer ned på 

gatunivå och kan fritt rotera kameran i 360° vågrätt och 290° lodrätt. Då fotografierna tagits 

med en bil som kör på gatan är vyn begränsad till de vägar där en bil kan ta sig fram, men 

möjligheten att ha en ”virtuell” version av Götaplatsen att konstant jämföra med 

underlättade ändå arbetet. En ytterligare faktor som är värd att beakta är att Eniros gatuvy 

består av fotografier tagna under sommaren, detta var en bra referens för den växtlighet jag 

senare i projektet skulle ”accentuera” eller ”överdriva”. Jag kunde inte erhålla samma 

information från de foton jag själv tagit då dessa var tagna under månaderna 

januari/februari. 

 

Figur 8 Från vänster till höger; bilder på Götaplatsen genom Eniros Flygfoto, Utsikt och Gatuvy. 

 

Allt detta material, samlat och sorterat, gav mig en i stort sett heltäckande bild av den 

exteriöra miljön, Götaplatsen. 

5.2 Avgränsningar 
När en stor scen representeras genom datorgrafik så blir vissa avgränsningar oundvikliga 

(Omernick, 2003). Min scen har en speciell avgränsning som bör poängteras, avsaknaden av 

Stadsbiblioteket. Scenen gestaltade som titeln beskriver Götaplatsen i förfall, Göteborgs 

Stadsbibliotek är en del av den plats som kallas ”Götaplatsen” men jag valde att inte ha med 

den byggnaden i mitt arbete, anledningen var främst en fråga om tid, men även en fråga om 

trovärdighet i scenen. Götaplatsens övre del (om enbart de byggnader som jag valt att ha 

med räknas) är en tydligt inramad scen med höga byggnader, detta medför fördelen att 

bakgrundsobjekt i scenen kan undvikas. Hade jag valt att även modellera stadsbiblioteket 

hade jag för trovärdighetens skull behövt modellera även de hus som ligger bakom och 

tvärsöver gatan. Ett sådant projekt låg inte tidsmässigt inom ramen för detta 

examensarbete. Jag prioriterade med andra ord bort denna byggnad till förmån för scenens 

miljömässiga trovärdighet. I övrigt har mindre nedprioriteringar gjorts, till exempelvis 

avsaknaden av några statyer och skyltar. Dessa är små detaljer i helheten, men mycket 

tidskrävande att modellera, frånvaron av dessa påverkade dock i min mening inte 

trovärdigheten negativt. 
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5.3 Modellering 

5.3.1 Grundläggande arbete 
När modelleringen av scenen inleddes arbetade jag i 3D-grafikprogrammet Autodesk Maya 

2009 (Autodesk Inc). Scenen som skulle byggas var stor med ett högt antal detaljer. För att 

scenen skulle uppfattas som så trovärdig som möjligt behövde skalan och avstånden vara 

något så när korrekta (Omernick , 2003). Jag valde att först ”blocka ut” min scen, detta är ett 

begrepp inom datorgrafiken som beskriver hur en datorgrafiker först bygger upp sin 3D-scen 

med enkla geometriska former som till exempelvis kuber. Detta gav en avskalad detaljlös 

version av scenen men det lade en stadig grund för vidare arbete. 

Jag valde att använda just kuber i den första versionen av 3D-scenen och placerade ut dem 

på de platser som verkade bäst i enlighet med fotoreferenserna. Skalan och avståndet 

kändes dock i denna fas inte helt korrekt och därför placerades ett polygonplan med en 

textur knuten till Eniros flygfoto under kuberna. När kuberna/byggnaderna passades in efter 

denna gav det direkt ett mer trovärdigt resultat (se figur 9). 

När den grundläggande skalan och avstånden husen emellan var bestämd skapades en 

skalreferens. En sådan är ett objekt i scenen som är storleksbestämt och som allt annat 

producerat material relateras till. För detta skapades en enkel ”humanoid” som alltså fick 

fungera som skalreferens för det fortsatta arbetet. (se figur 9) 

 

Figur 9 Till vänster grunderna för Götaplatsen, till höger den humanoid som använts som skalreferens. 

 

Efter att basmodellerna var placerade och skalreferensen skapad kunde jag gå vidare i 

arbetet och börja detaljmodellera miljön. 

 

5.3.2 Detaljarbete 
Efter att grunden lagts för hela scenen fördjupades arbetet i mer detaljmässiga objekt. 

Modelleringen i stort var så kallad ”low poly”, det innebär att modelleraren genom ett 
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mindre antal polys försöker arbeta fram en geometri som ändå i den mån det går liknar de 

rundare och mer högupplösta former som tidigare varit för dyra (Omernick, 2003). Arbetet 

med att modellera fram hus i 3D skedde på en byggnad i taget, Stadsteatern skapades först 

(se figur 10). Detta för att kunna återanvända så många komponenter från en närmast färdig 

byggnad till nästföljande. Här lade jag först till polygon-splits (linjer i det rutnät som löper 

över geometrin) för att kunna modellera in mer topologi i byggnaden. Balkongen var något 

som behövde komma in tidigt i arbetet. De fönster som går in på djupet i väggen fick 

modelleras in i geometrin, de som stack ut skapades med extern geometri då dessa var 

enklare att placera ut. Det var också ett sätt att ”spara trianglar” (måttet för en modells 

upplösning) på modellen. En annan viktig aspekt i bygget av extern geometri var att jag 

senare i projektet med enkelhet kunde ta loss den och placera den någon annanstans (till 

exempel ett stuprör som lossnat på grund av sönderrostade fästen). När detta var gjort 

modellerades ingången och taket. 

Under denna del av arbetet upptäckte jag att marken på Götaplatsen faktiskt lutade 

påtagligt, stadsteaterns bas och trappor anpassades således efter den för arbetet 

nyupptäckta marklutningen. När husets grundutseende byggts färdigt började jag lägga till 

detaljer, som affischering, askkoppar, lampor, pelare, staket och flaggstänger. Jag var hela 

tiden noga med att objekten skulle stämma med hur de tedde sig på plats, med detta menar 

jag att faktorer som antalet pelare på balkongen eller antalet affischer på väggarna blev det 

rätta. I samband med modelleringen av stadsteatern skapades även en av de fyra gatulyktor 

i brons som står på Götaplatsen, en första lykta skapades separat och sedan duplicerades de 

resterande tre från originalmodellen. När stadsteatern var näst intill färdigmodellerad gick 

arbetet vidare på nästa byggnad då de detaljer som var kvar (detaljer på sidor som 

eventuellt inte visas etcetera) kunde nedprioriteras vid tillfället.  

 

Figur 10 Längst upp till vänster ett fotografi på stadsteatern, övriga bilder; processen från grundmodell 
till en i färdig modell. 
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Nästa modell blev byggnaden på motsatt sida från stadsteatern, Göteborgs Konserthus. 

Denna byggnad var marginellt enklare att modellera än stadsteatern då den har en mer 

rektangulär form, däremot var taket komplicerat. Jag arbetade på samma sätt, med en 

basmodell som såg ut som silhuetten av konserthuset för att sedan arbeta in detaljerna. Ett 

antal objekt kunde återanvändas från stadsteatern, eftersom fönster och dörrar kunde 

formas om från samma basmodell. För att få ett symmetriskt värde mellan pelare och 

fönster som är symmetriska i den fysiska miljön, använde jag mig av värdena från det första 

objektet i ordningen (med Mayas verktyg Freeze Transformation) och duplicerade sedan 

objekten symmetriskt utefter den axeln (X, Y eller Z) de följde. Således blev resultatet 

uniformt och trovärdigt. Efter att jag modellerat konserthuset inspekterade jag det rakt från 

sidan i X-led och märkte då, vid jämförelse med en av mina referensfotografier, att 

byggnaden storleksmässigt inte stämde överens med den modellerade stadsteatern, något 

jag rättade till. 

När stadsteatern och konserthuset var modellerade märkte jag att blockversionen av 

konstmuseet var i inkorrekt skala. Avståndet mellan teatern och konstmuseets murade 

avsats var också inkorrekt, detta justerades. Jag byggde sedan konstmuseet, dess sju 

centrala valv skapade jag genom att göra 14 splits genom blocket och sedan dra varannan 

yta inåt, detta gjordes med verktyget, ”Insert Edge Loop Tool”, som kan skapa linjer med 

symmetrisk placering baserade på ett matematisk värde. I och med att jag arbetade fram 

konstmuseet med sin trappavsats så började jag också modellera de sammanlänkade stolpar 

som står utefter avsatsens kanter. Även här modellerade jag en originalversion och 

placerade sedan ut kopior i enlighet med symmetrin från fotoreferenserna. Konstmuseets 

stora trappa under dess övre valv visade sig vara en utmaning. Jag valde att bygga den av 

separata kuber som sedan skalades nedåt i storlek och placerades ovanför varandra. När 

detta var gjort sammanfogades samtliga kuber till ett helt objekt och resultatet blev (enligt 

undertecknad) likt förlagan. Jag gjorde sedan de träd som finns kring konstmuseets entré, 

också denna gång skapade jag en version och duplicerade de resterande. Jag roterade dock 

trädens placering för att erhålla variation. Restaurang Fond, som ligger nere till vänster vid 

Konstmuseets entré skapades av en halverad cylinder som jag ”sydde” fast i 

originalmodellen. Konsthallen med sina mindre valv skapades på samma vis som 

konstmuseet, där byggnaden sedan går in i avsatsen lät jag således modellerna skära in i 

varandra, övergången blev sedan sömlös vid textureringen. När så stadsteatern, 

konserthuset, konsthallen och konstmuseet var på plats valde jag att modellera in fontänen 

Poseidons kar och den fyrkantiga torgplatta som statyn har under sig. När de stora 

byggnaderna var på plats började jag skapa mindre detaljobjekt, som Göteborgs stads 

soptunnor, mindre pelare med kedjor, trafikskyltar, flaggstänger etc. Dessa objekt kan sedan 

placeras ut på varierade platser i scenen, men kräver inte mer prestanda då de härstammar 

från samma objekt. Jag var noga med tilldela varje objekt olika namn med koppling till deras 
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texturmaterial då jag visste att detta sedan skulle underlätta materialsorteringen i den 

spelmotor jag senare skulle rendera ut bilder i. 

5.3.3 UV-mappning 
En digital 3D-modells UV-map är en karta över modellens geometri som kavlats ut för att 

senare i ett bildprogram ge objektet en textur. Arbetet med scenens UV-mappning 

påbörjades redan innan modelleringen var klar. Anledningen till detta var att arbetet annars 

kan fastna för mycket i detaljerna på modelleringen, stora delar av ett objekts geometri kan i 

stället skapas genom en väl genomförd textur. 

Då många objekt i scenen är av mindre storlek och relevans fick de dela UV-map, detta är en 

arbetsmetod som sparar datorprestanda i en scen då varje objekt slipper ha en egen textur. I 

stället kan till exempel tre eller fyra objekt kombineras på en och samma karta och sedan 

låta dem använda samma textur, även om objekten i sig inte hör samman i scenen. Denna 

teknik kallas ”atlas-texturering” (Ahearn, 2009). 

Själva UV-mappningen genomfördes i programmet UVLayout (Headus Pty Ltd., se figur 11) 

som är ett program framtaget endast för UV-mappning. Processen med att klippa upp en 

modells yta är i min mening mycket enklare i UVLayout än i Autodesk Maya 2009 där jag 

vanligtvis arbetar och därför exporterade jag samtliga modeller till UVLayout för UV-

mappning. De importerades sedan tillbaka till Autodesk Maya 2009 där deras UV-kartor 

packades in på den designade ytan. Här användes en tillfällig textur som visar huruvida 

packningen blivit optimal för modellen. Denna process upprepades sedan för varje objekt i 

scenen. 

 

Figur 11 Från vänster, UV-mappning i UV-layout, texturpackning i Maya 2009, Photoshop-textur och 
färdig modell i Maya 2009. 
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5.4 Texturering 
När UV-mappningen på ett antal objekt var klar så började texturarbetet, delvis för att 

variera mitt arbete med modelleringen men även för att tidigt kunna se i vilken riktning 

scenens texturer skulle tas. 

5.4.1 Ambient occlusion 
När en modell är UV-mappad kan en datorgrafiker välja att framställa en så kallad ambient 

occlusion-karta. Det är en textur för ett objekt som inkluderar skuggorna i texturen. 

Modellen får snabbt ett djup och en skuggning och grafikern slipper göra detta själv i ett 

bildbehandlingsprogram (se figur 12). I detta arbete har jag endast använt mig av Adobe 

Photoshop CS2 (Adobe Systems) när jag arbetat med texturer. Ambient occlusion-kartan 

togs dock fram med programmet xNormal (Santiago Orgaz & Co) som är ett program för 

bland annat framställandet av ambient occlusion-kartor. Den färdiga bilden behöver 

vanligen modifieras i ett bildbehandlingsprogram för att se optimal ut, vid framställningen av 

bilden skapas diverse så kallade artefakter. Artefakter i det här sammanhanget är 

benämningen på oönskade håligheter och fel i framställningen av objektets ambient 

occlusion. Dessa artefakter kan undvikas genom att optimera parametrar och placering av 

objekt inför framställningen av kartan, eller så kan kartan modifieras manuellt i Photoshop 

efteråt. Jag valde att arbeta i Photoshop då de flesta av objekten sluppit artefakter på grund 

av sin enkla geometriska uppbyggnad. Ett viktigt beslut som togs var att framställa ambient 

occlusion kartor i lägre upplösning än vad objektet sedan skulle ha på sin textur. 

Anledningen till detta var att det ofta tar lång tid samt processorkraft för en dator att 

framställa en ambient occlusion karta på till exempelvis 2048 x 2048 pixlar, men en 1024 x 

1024 går mycket snabbare. Denna bild kunde sedan skalas upp i Adobe Photoshop CS2 och 

ett blur filter (en funktion som gör bilden suddig) kunde appliceras, resultatet blev då 

ungefär detsamma och stora mängder tid sparades då flera bilder skulle knytas till en 

ambient occlusion. 
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Figur 12 Från vänster, en UV-karta med och utan ambient occlusion, samt en modell med endast 
ambient occlusion och en modell som kombinerar en ambient occlusion och en textur. 

 

5.4.2 Texturer 
Scenen skulle textureras med hjälp av fototexturer, det var ett enkelt beslut att ta då scenen 

skulle representera verkligheten så trovärdigt som möjligt. 

Ett speciellt element i textureringen var således att ta ett stort antal fotografier på 

Götaplatsen, som senare använts till att framställa en så trovärdig textur som möjligt. När 

jag på plats fotograferade platsen många olika synvinklar så passade jag även på att ta några 

kort som var ämnade endast för texturering. Det vill säga bilder som exempelvis visar 

specifikt konsthallens tegelvägg, sett rakt framifrån med så neutralt ljus som möjligt (se figur 

13). Dessa bilder kan sedan användas som texturer i arbetet och ökar således trovärdigheten 

då de faktiskt är från platsen. Texturerna använde jag sedan i den mån det gick. Vissa 

fotografier höll inte måttet och det uppstod ofta problem med synliga så kallade 

textursömmar när jag skulle duplicera dem över en större yta. De objekt som saknade 

texturreferenser fick jag i stället skapa själv eller leta upp. Hemsidan Cgtextures.com (Marcel 

Vijfwinkel), var en resurs för detta, där fanns texturmaterial samlade för gratis nedladdning. 

De egna texturer jag inte kunnat använda i arbetet hittade jag således ersättare till. Detaljer i 

scenen som var speciella just för platsen och således svåra att hitta från annan källa var jag 

noga med att samla in till texturbiblioteket, motiv som exempelvis affischer, stora 

väggplanscher och skyltar etc. 
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Figur 13 Några exempel på de egna texturer som samlade in under fotograferingen. 

 

Arbetet med textureringen genomfördes i programmet Adobe Photoshop CS2, där arbetet 

huvudsakligen skedde i lager (en funktion i programmet som låter användaren dela upp sin 

bild i olika lager som kan stå skilda från resten av bilden). Ambient Occlusion-kartan låg som 

bas för hela ljussättningen och objektets olika material applicerades sedan genom att tilldela 

dem varsitt lager och ge dem varsin basfärg. Sedan infogades fototexturerna och arbetades 

in i bilden, detta genomfördes genom en blandning av två olika lagerfunktioner i Adobe 

Photoshop CS2, ”Multiply” och ”Overlay”. Multiply användes när objektet i fråga skulle ha en 

mörk och smutsig textur, medan Overlay användes till texturer av ljusare karaktär. Vad båda 

funktionerna hade gemensamt var att de gjorde lagret genomskinligt och färgen bakom 

(basfärgen) kunde lysa igenom. Fototexturens färgvärden saturerades sedan till helt svartvitt 

så att bakgrundsfärgen endast antog fototexturens utseende och gråskala. Jag fick alltså en 

textur men den färg jag själv valt. Sedan sorterades alla de fototexturer som skulle användas 

in på det objekt som det arbetades med och material för material texturerades tills hela 

objektet hade sin yta täckt med rätt färg, och rätt textur.  

En annan teknik som användes ofta i arbetet var maskning. Till exempelvis rost och allmänt 

slitage tillsattes på objekt genom användandet av en bild på rost som lades ovanpå den 

järntextur som skulle rosta sönder. Sedan applicerades en så kallad alpha mask på rostlagret 

och började rosten kunde sedan ”suddas fram” på objektet. Fördelen med denna teknik var 

att om något ångrades kunde det enkelt suddas bort/suddas fram igen och ändringen kunde 

åtgärdas. 

5.4.3 Normal Map och Specular Map 
En Normal Map är en texturkarta som anger vilken höjd som den texturerade geometrin har, 

texturen kan således med hjälp av en ljussättning få åskådaren att tro att objektet har mer 

polygoner än vad det egentligen har (Ahearn, 2009). Då modellerna som tidigare nämnt var 
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förhållandevis lågupplösta i sitt polygonantal så användes normal maps, det var ett givet val 

då scenen skulle vara så trovärdig som möjligt. Normal maps är väldigt vanligt inom 

spelgrafiken, i vilkens stil scenen byggdes, medan till exempelvis film och reklam i stället 

brukar använda sig av högupplösta modeller (McKinley, 2005). Scenens normal maps 

framställdes med ett tilläggsprogram för Adobe Photoshop CS2 utvecklat av nVidia som 

framställer Normal Maps med hjälp av den bild som finns inladdad. En problematik med 

detta program är att det ibland kan ta miste på om en geometri lutas inåt eller utåt. Detta 

hände vid ett flertal tillfällen, och för att lösa det problemet framställdes två olika kartor, en 

där geometrin lutade inåt (inverterat Y-värde) och en där ytan lutande utåt (inverterat X-

värde). Sedan sammanställdes de delar av de båda kartorna som var rätt och en slutgiltig 

normal map som jag kunde användas erhölls (se Figur 14). 

Slutligen framställdes en så kallad specular map, det är en texturkarta som anger vilka 

element på en textur som lyser och reflekterar ljus. Denna karta togs fram genom att 

texturen för ett objekt saturerades så att den blev monokrom och sedan mörkades den 

delvis eller helt ner på de delar som skulle reflektera mindre ljus. 

 

Figur 14 Ett objekts Normal Map, Specular Map, Diffuse Map ("vanlig" textur) och slutligen samtliga 
applicerade samtidigt på objektet i 3D-scenen. 

 

5.5 Apokalyptisk estetik 

5.5.1 Vegetation och atlastexturer 
När arbetet med texturerna för scenen var skapade och applicerade på modellerna började 

arbetet med att få scenen att bli apokalyptisk i stil med det övervuxna och övergivna tema 
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som valts. Först arbetades de växter och träd som jag skapat i min atlastextur in i scenen. 

Det enklaste sättet att snabbt uppnå ett tillfredsställande resultat var att skapa ett antal 

grästuvor, rotera dem åt olika håll samt ändra deras topologi och sedan duplicera dem. 

Sedan roterades även kopiorna och scenen fick således en varierad och livlig vegetation. De 

stilistiska grepp och tematiska gemensamma nämnare som tagits upp i bakgrunden 

applicerades. Allt efter som arbetet fortgick jämförde ständigt med verkliga förlagor så som 

miljöbilder ifrån Tjernobyl, Pripyat och bilderna i Jörnmarks Övergivna Platser 1 och 2. Jag 

var även noga med att placera vegetation utefter de speciella platser som Weisman (2009) 

tar upp i sin bok när han behandlar storstaden, exempel på detta är växtlighet som gror i 

kanter där jord samlas, mellan gatustenar, nära gatubrunnar och i närheten av träd och 

annan existerande växtlighet . Allt eftersom gräsobjekt placerades i scenen lades även gräs 

till på de existerande objektens textur så att övergången mellan till exempelvis en husvägg 

och vegetationen kring den skulle bli osynlig (se figur 15). 

 

Figur 15 Konserthusets textur med gräs, vattenskador, slitage, rost och jord, samt samma textur utan 
alla dessa faktorer. 

 

Då de egna fotografierna togs på våren fanns ingen möjlighet att fota den växtlighet som 

frodas på Götaplatsen under sommarhalvåret, således fick dessa samlas in från andra källor, 

men målet var fortfarande att endast använda sådan vegetation som existerade på platsen. 

Här var Jörnmarks böcker (2007, 2008) till stor hjälp då de som nämnts tidigare visar ett 

flertal exempel på hur den svenska naturen kan återta en plats. De referensfoton som 

samlats in från Götaplatsen på sommaren kom till stor nytta, då dessa gav en indikation på 

vilken växtlighet som kunde utvecklas på området. En bild var speciellt intressant då den 

fastställde att murgröna en gång i tiden fått härja vilt på Stadsteaterns södra vägg, detta 

motiverade således valet att göra detsamma i den virtuella gestaltningen. I sin bok tar 

Weisman speciellt upp murgrönan som den växt som snabbast tar sig upp för och in i 
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övergivna hus och på sikt förstör allt därinne. Detta var anledningen till att husen i scenen 

var starkt utsatta för denna typ av växt. 

5.5.2 Förändringar i geometrin 
Att byggnader och dess armatur efterhand ramlar samman när ingen längre sköter om dem 

går Weisman i stor detalj igenom i sin bok (2009) och stor inspiration kunde även hämtas 

från de böcker, foton och filmer som nämnts tidigare i bakgrunden. Först analyserades 

miljön och sedan togs beslut kring vad som bör falla samman och vad som bör stå kvar, vissa 

objekt (som till exempelvis Stadsteatern och Konserthusets entrétak) fick bli undantag då 

dessa var fastsydda i en geometri som inte gick att förändra utan stora konsekvenser för 

dess UV-map. Sedan började geometrin för objekt som var löstagbara att genomgå 

förändringar. Till exempelvis fick en flaggstång uppe vid konstmuseets valv kollapsa ner vid 

entrén och ett antal buskar samt murgröna fästes sedan på den för att indikera att den legat 

där ett tag. Efter att ha studerat bilder ifrån staden Pripyats övergivna simhall (se figur 7) fick 

ett flertal lampor lossna från konserthusets entrétak och dessa placerades utspridda på 

marken. Ifrån samma referens kombinerat med Weismans (200) redogörelse för hur fåglar 

ofta flyger rakt igenom och förstör fönsterrutor togs beslutet att texturera in sprickor och 

trasiga delar i nästan samtliga fönster, vegetation placerades sedan ut ur ett antal av dessa 

för att indikera att växtligheten delvis tagit över även inomhus. Samtliga textskyltar valde 

fick delvis kollapsa, detta gav en i min mening väldigt stark effekt av förfallet i miljön då en 

skylt för ett etablissemang är något som aldrig under normala förhållanden bör låta förfalla 

till den grad att den faller av fasaden (se figur 16). 

 

Figur 16 Den övervuxna miljön är representerad på båda bilderna, men den nedre visar effekten av att 
förändra geometrin i förfallet. 
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5.5.3 Rendering 
När scenen var klar renderades bilder ut på den ljussatt i spelmotorn Marmoset Toolbag. 

Först importerades modellen in i spelmotorn och materialen knöts sedan till objekten. 

Scenen ljussattes med en solig ljussättning så att växtligheten skulle synas tydligt. En så 

kallad skybox, en bakgrundsbild som föreställer en himmel, inkluderades för att öka 

trovärdigheten i bilden. Himlen gick bra ihop med scenen och resultatet av projektet ses 

nedan, för mer bilder se bilagan. 

 

Figur 17 Slutgiltigt resultat av det praktiska arbetet 

 



 

26 
 

6 Utvärdering  
För att utvärdera hypotesen som presenterades i del 3 har en kvantitativ undersökning i 

form av en enkät genomförts. Undersökningen genomfördes i Göteborgs Konstmuseums 

foajé, beläget på Götaplatsen i Göteborg. 

6.1 Genomförandet av enkätstudien 
Enkäten skapades för att besvara den frågeställning som presenterades i del tre, huruvida 

det kan finnas ett mervärde för datorspelsutvecklare att inkludera lokalt förankrade miljöer 

gestaltade i förfall i sina datorspel. Frågorna var utformade så att resultatet skulle ge svar på 

detta. Enkäten omfattade totalt två sidor med korta frågor, detta för att öka chansen att 

respondenterna fyllde i hela enkäten (Bryman, 2002). Inledningsvis ställdes frågor som 

"Brukar du spela datorspel?" och "Har du erfarenhet av datorgrafik?", detta för att se om 

respondenter som är vana vid att se virtuella gestaltningar ”genomskådade” verket. Fokus 

på projektets praktiska del låg på att skapa en trovärdig bild av det tänkta scenariot, och 

enkäten fick delvis undersöka de faktorer som ansågs påverka trovärdigheten. Vidare följde 

mer öppna frågor som till exempel "tror du att det kan upplevas som extra intressant att 

spela datorspel som utspelar sig på en för dig känd lokal plats?". Dessa frågor kombinerades 

med följdfrågor som till exempel "Om Ja, Varför?" där respondenterna kort kunde förklara 

sitt val. 

Slutligen fick respondenterna beskåda sju olika numrerade bilder på verket och sedan välja 

en eller flera av bilderna som de ansåg gav starkast intryck, detta för att se huruvida de valda 

renderingsvinklarna påverkade presentationen eller ej Respondenterna ombads även dela 

med sig av sina teorier kring vad som hade hänt på platsen och hur lång tid som hade 

passerat sedan det de gissade inträffade. 

Enkätstudien genomfördes under en arbetsdag på Göteborgs Konstmuseum, totalt erhölls 

29 svar från museibesökare i olika åldrar och med olika kön. Jag fick själv välja placering i 

lokalen och valde en plats nära in- och utgången för att kunna få maximal exponering, jag 

valde även att ta med ett mindre bordsstativ och placerade en utskriven bild från mitt 

projekt på detta så att bilden syntes för förbipasserande och skapade intresse. Detta 

fungerade väl, de flesta som passerade stannade till och fyllde i enkäten. 

Att jag medverkade vid undersökningstillfället underlättade genomförandet av studien då 

missförstånd och frågor kunde redas ut på plats och svaren kunde samlas in på det vis som 

var avsett. Samtidigt fördes separata anteckningar över reaktioner och synpunkter från 

respondenterna som inte inkluderades i deras enkätsvar, dessa anteckningar var sedan 

värdefulla för utvärderingen och slutsatsen. Den eventuella nackdelen som kan finnas i att 

själv närvara vid undersökningen och därmed riskera att oavsiktligt påverka respondenterna 

på något sätt, menar jag uppvägdes av de ovan beskrivna fördelarna. Enkäten i sin helhet 

finns bifogad i bilagan. 
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6.2 Analys av insamlad data 
Denna del av utvärderingen diskuterar de data som samlades in vid genomförandet av 

enkäten. Statistik och diagram baserat på respondenternas svar presenteras men även delar 

av de anteckningar som fördes kring respondenternas reaktioner på plats. 

6.2.1 Projektets mottagande 
Reaktionerna på bilderna från projektet var att samtliga som såg verket antingen genom de 

bilder som presenterades i enkäten eller via den bild som fanns uppställd på ett bordsstativ 

kommenterade på ett eller annat vis att idén och projektet i sig var intressant och 

imponerande. Vissa tyckte till och med att det var skrämmande, vilket är det tydligaste 

exemplet i min mening på några av de reaktioner jag hade förväntat att verket eventuellt 

kunde framkalla. En annan intressant reaktion var att flertalet respondenter trodde bilderna 

var ritade i 2D eller var digitalt manipulerade fotografier, detta var givande att höra då jag 

försökt visualisera scenariot så trovärdigt som möjligt. Flertalet respondenter fällde också 

positiva kommentarer kring logiken i scenariot; det vill säga att förfallet och vegetationen 

kändes rimlig i förhållande till platsen som avbildats. 

6.2.2 Ålder, kön och datorspelsvana 
Enkäten inleddes med frågan hur gammal respondenten var samt huruvida personen i fråga 

var man eller kvinna. Detta i sig var kanske inte viktigt för projektet eller dess hypotes, men 

däremot för resultatets trovärdighet. Både ålder och kön påverkar sannolikheten att 

personen spelar datorspel, fler män än kvinnor spelar datorspel (Lindell, 2010). Urvalsutfallet 

visade sig dock bli att åldersfördelningen var förhållandevis jämn (se figur 18) och 

könsfördelningen på de tillfrågade visade endast en liten majoritet för männen (55 %). På 

frågan "Brukar du spela datorspel?" svarade 55 % "Ja" medan 45 % svarade "Nej". Detta 

resultat var inte så förvånande då majoriteten av de tillfrågade (72 %) befann sig i den 

åldersgrupp där spelandet är störst (hos både män och kvinnor) det vill säga unga och vuxna 

som är födda under 1980-talet (Lindell, 2010). Detta lade en intressant grund för huruvida 

det skulle bli någon skillnad i intresse bland respondenterna mellan dem som spelar 

datorspel och dem som inte gör det. Kopplat till detta var frågan om respondenterna hade 

erfarenhet av datorgrafik, sådana kunskaper är något som enligt mig vanligen medför att 

respondenten ”genomskådar” de flesta trovärdiga virtuella gestaltningar, men antalet som 

hade dessa erfarenheter i undersökningen var inte stort, endast 17 % .  
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Figur 18 Åldern på respondenterna 

6.2.3 Igenkännlighet och trovärdighet 
För att få en bild av hur goda möjligheter respondenterna hade att känna igen platsen 

ställdes det tidigt i enkäten frågor som gällde huruvida de var från Göteborg eller var bosatta 

i staden i nuläget. På frågan om de bodde i Göteborg svarade 59 % av respondenterna att de 

var bosatta i staden medan 41 % svarade att de bodde på annan ort. Detta var relativt väntat 

då jag visste att många av konstmuseets besökare var turister, men att de ändå borde kunna 

relatera till platsen då de ju vid tillfället befann sig på den. Alla respondenter svarade att de 

kände igen platsen på bilden. 24 av dem kände direkt igen platsen, på följdfrågan om vad 

som fick de resterande fem att till slut känna igen den svarade samtliga att Poseidon 

tillsammans med diverse olika detaljer som till exempelvis bronslamporna, 

konstmuseibyggnaden och vägskyltarna var anledningen, alla dessa faktorer var också 

detaljer som under arbetet getts uppmärksamhet för att de enligt undertecknad är extra 

viktiga just för igenkännligheten.  

En av de betydelsefulla frågorna för detta arbete var "Känns scenen trovärdig", av de 29 

tillfrågade svarade 90 % att de ansåg det vara så (se figur 19). Några av motiveringarna var 

bland annat att scenen var så välgjord, att de flesta landmärken var representerade, att det 

kändes fotorealistiskt och att detaljnivån var hög. Samtliga påpekade att de kände igen sig i 

bilderna. Av de tre som ansåg att scenen inte var trovärdig ansåg en respondent att han 

kunde se att scenen var "datorgjord", en annan ansåg att scenen kändes mer surrealistisk än 

realistisk och en tredje att även husen borde fallit samman. Nämnvärt i detta sammanhang 

är att alla som ansåg att scenen inte var trovärdig brukade spela datorspel samt att de också 

hade erfarenhet av datorgrafik. 
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Figur 19 Respondenternas svar på huruvida scenen kändes trovärdig eller ej 

 

6.2.4 Lokal miljö kontra fiktiv miljö 
Trovärdigheten i scenen var en förutsättning för att projektets hypotes skulle kunna 

bekräftas. I enkäten valde jag att direkt söka svar på min frågeställning genom frågornas 

utformning. Delvis genom frågan om det skulle upplevas som extra intressant att spela ett 

datorspel som utspelade sig på en för respondenten lokalt förankrad plats, samt frågan om 

denna miljö kunde anses framkalla starkare reaktioner när den gestaltades i förfall än en 

fiktiv/okänd miljö. Alla respondenter, det vill säga 100 % svarade ja på båda frågorna vilket 

tyder på att det finns något intressant att hämta ur frågeställningen inför eventuella 

framtida arbeten (se figur 20). Flertalet respondenter kommenterade kring de speciella 

känslor som förmedlas när miljön kopplas till åskådaren på ett personligt plan, en 

kommentar jämförde med de känslor som förmedlas läsaren när denne läser en bok eller ser 

en film som utspelar sig i Göteborg; hur det med ens blir lättare att relatera till om platsen är 

känd. Flera respondenter påpekade att förfallet gjorde scenen extra intressant, då det inte 

rör sig om en gestaltning av platsen i nutid blir nyfikenheten och spänningen större, ansåg 

denne. Ett stort antal respondenter ansåg i de öppna frågorna att just spänningen och 

förväntningarna på ett datorspel med ett sådant scenario hade höjts markant just på grund 

av att miljön var hämtad från en lokal plats. Känslor var också ett återkommande svar i de 

öppna frågorna, ett flertal respondenter ansåg att det faktum att verkliga minnen från 

platsen förstärker upplevelsen var betydande för de reaktioner som förmedlades när de såg 

platserna försatta i förfall, en respondent jämförde det med att se sitt hem förstört. Detta 

var intressanta svar för arbetet då hela projektet byggts kring den hypotesen. 
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Figur 20 Respondenternas svar på huruvida de upplevde det extra intressant att spela ett datorspel som 
utspelar sig på en för dem känd lokal plats. 

 

 

Figur 21 Respondenternas svar på huruvida de kände att en virtuell gestaltning av en lokal plats satt i 
förfall framkallade starkare reaktioner än en fiktiv/okänd. 

 

6.2.5 Starkast intryck och verklighetsanknytning 
Sista delen i enkäten behandlade de sju numrerade bilder som togs med vid 

undersökningstillfället (se figur 22, bilderna finns bifogade i större versioner i bilagan) 

Anledningen till att detta var en del av enkäten var att jag ville se vilka landmärken som var 

viktigast samt huruvida de valda bildvinklarna påverkade upplevelsen hos respondenten.  
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Figur 22 Respondenternas svar på huruvida de kände att en virtuell gestaltning av en lokal plats satt i 
förfall framkallade starkare reaktioner än en fiktiv/okänd. 

 

Jag såg det som troligt att de bilder som hade sneda vinklar skulle bli valda i majoritet, då de 

kändes mer kaotiska än de andra och således enligt mig bidrog till känslan av förfall. 

Resultatet (se figur 23) visade sig bli liknande, då bild tre och bild fyra fick flest röster, men 

även en bild tagen ur normal vinkel, bild ett, fick ett stort antal. Respondenterna fick 

kommentera varför de valt just den/de bilder de valt. Några av dessa kommentarer 

påpekade just att de bilder de valt hade intressantare vinklar än de andra, men andra 

fokuserade mer på att detaljarbetet var välgjort (som till exempelvis på de två närbilderna i 

bild fem och sju) Samtliga sex respondenter som valde närbilden på Poseidon svarade att det 

var för att platsen och statyn var så ikonisk och att det var intressant att se den och dess 

närliggande omgivning i så dåligt skick. Ett stort antal respondenter påpekade att förfallet 

och undergångskänslan i bilderna var det som gav dem starkast intryck. 

 

Figur 23 Diagram över de bilder som respondenterna ansåg gav starkast intryck 

 

De två sista frågorna var en återkoppling till trovärdigheten i scenen och en undersökning 

kring respondentens egna tankar om projektet. Frågorna gick ut på att uppskatta hur lång tid 

som passerat från det att platsen övergivits samt varför den övergivits. Den första frågan var 

intressant på grund av att jag tagit del av den forskning som bland andra Alan Weisman 

presenterat om hur länge byggnader av vissa material står kvar och vad som händer med 

diverse metaller och trämaterial och så vidare. Själv uppskattade jag att scenen utspelade sig 

mellan 70 till 100 år efter nutid, och det var intressant att se att ett flertal av respondenterna 

gissade på ett liknande värde. Av de som svarade ett årtal mellan 1-100 var det största 

segmentet de som hade valt ett årtal mellan 70-100 år, på 34 % . 
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Figur 24 Diagram över respondenternas olika gissningar på hur lång tid som passerat. 

 

På frågan om vad som hänt världen svarade flertalet att förfallet skapats på grund av någon 

form av krig, ett kärnkraftverks haverering eller en virusattack som utrotat mänskligheten. 

Det sistnämnda var en tänkbar anledning som Alan Weisman presenterade i sin bok (2007) 

och det fick med 31 % också flest röster från respondenterna. 
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7 Slutsatser 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på om det kan finnas ett mervärde i att som 

datorspelsutvecklare placera ett datorspel på en lokalt förankrad (snarare än en fiktiv) plats 

stadd i förfall. Den framtagna hypotesen menade att detta framkallar starkare känslor hos 

åskådaren. För att testa hypotesen framställdes en datorgrafisk 3D-scen föreställande 

Götaplatsen i Göteborg, skapad för att grafiskt kunna fungera i ett datorspel. Ett flertal bilder 

från denna scen renderades sedan ut och en enkätstudie baserat på arbetet togs fram och 

genomfördes. Nedan diskuteras resultatet av studien och arbetsprocessen för arbetet. 

7.1 Resultatsammanfattning 
För att genom datorgrafik skapa en virtuell gestaltning av Götaplatsen i Göteborg i förfall och 

för att kunna göra den så trovärdig som möjligt fotograferades platsen i verkligheten för att 

få med alla viktiga detaljer som tillsammans ger platsen dess karaktär. Sedan undersöktes ett 

flertal källor där diverse författare diskuterade olika byggnaders materialstruktur och 

hållbarhet i förhållande till passerad tid, väder och vind. Dessa data applicerades sedan på 

platsens material och geografiska förhållanden. En kort analys genomfördes också av den 

postapokalyptiska tematikens visuella element, detta för att kunna använda mig av delvis 

samma medel i projektet. När detta arbete var gjort fanns gott underlag för vidare arbete i 

skapandet av den aktuella 3D-miljön. 

Scenen skapades senare i Autodesk May 2009, arbetet skedde kontinuerligt med de 

referenser jag samlat in, och mycket tid lades på att få 3D-scenen att bli så trogen 

verkligheten som möjligt. Kunskaperna om växtlighet och förfall hämtat från litteraturen gav 

en bra bild av målet för scenens slutgiltiga utseende. Då miljön var tänkt att skapas för att 

kunna passa in i ett datorspel var det viktigt att vara medveten om de restriktioner som 

detta medförde inom modelleringen. Polygonantalet i scenen blev därför förhållandevis lågt 

och detaljer fick arbetas in i texturen. När scenen var färdigmodellerad och texturerad 

renderades bilder på den ut i motorn Marmoset Toolbag, för att den renderingsmotorn vid 

tillfället var den mjukvara som jag var mest erfaren i vad det gäller rendering. 

Trovärdigheten i resultatet var enligt mig god, kvar var undersökningen för att fastställa om 

arbetshypotesen stämde. 

Undersökningen genomfördes på samma verkliga plats som den 3D-miljön avbildade, det vill 

säga på Götaplatsen i Göteborg. Undertecknad stod i Göteborgs Konstmuseums foajé och 

delade ut enkäter till förbipasserande besökare. Enkäten fick totalt 29 svar, och från de data 

som samlades in togs ett antal resultat fram som samtliga pekade på att hypotesen; om att 

lokalt förankrade miljöer satta i förfall framkallar starkare känslor hos åskådaren än de 

fiktiva miljöerna, stämde. Samtliga respondenter angav i den fråga som var direkt kopplad 

till hypotesen att de ansåg att lokalt förankrade platser i förfall snarare än fiktiva var en 

intressantare miljö att gestalta i ett datorspel. Hypotesen kunde således fastställas; att det 

mervärde som ansågs finnas i datorspel av den här typen i frågeställningen existerade. 

Vidare visade enkäten att många av de detaljer som lyfts direkt från referensarbetet (se figur 
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13) varit fundamentala för den trovärdighet som 3D-miljön uppnådde enligt 

respondenterna. Ett antal svar jämförde också projektet med flera existerande 

postapokalyptiska verk vilket indikerade att det tidiga referensarbetet gett effekt. Studien 

kunde också konstatera att ingen av respondenterna anmärkt på de grafiska 

bortprioriteringar som gjorts i arbetet med 3D-miljön, vilket stärkte de antaganden som 

gjorts under den praktiska delen; att beskådare inte lägger märkte till avsaknaden av dessa 

detaljer. I övrigt ansåg majoriteten av respondenterna att scenen kändes trovärdig. 

Kombinerat med de specifika exempel på detaljer som stod ut, och som angavs i de öppna 

frågorna visar det att det övriga detaljarbetet med 3D-miljön påverkat trovärdigheten i 

scenen positivt. 

7.2 Diskussion 

7.2.1 Arbetsprocessen och utvärderingen 
Arbetsprocessen för det här arbetet har fortlöpt utan större problem. När arbetet med 

projektet började fanns en tydlig bild av vad som ville åstadkommas och det var således 

relativt enkelt att finna passande referenser. Inför arbetet med gestaltningen av Götaplatsen 

stadd i förfall studerades som nämnts ett flertal referenser inom genren postapokalyps, 

vilket är ett bra tillvägagångssätt för den här typen av arbete. Dessa kunskaper och 

inspirationskällor från fiktionen, kombinerade med referenslitteratur kring förfall och 

stagnation i verkligheten gav en stadig visuell guide att följa i arbetet med den praktiska 

delen i projektet som sedan kunde genomföras relativt problemfritt.  

Några problem i arbetsprocessen har dock förekommit. Delar av det praktiska arbetet kunde 

genomförts annorlunda, till exempelvis kunde vissa element i den grafiska presentationen av 

objektet varit bättre. Vad det gäller själva modelleringen så kunde samtliga byggnader 

modellerats med moduler, och sedan kunde dessa ha sammanfogats i en spelmotor samt att 

skador och förfall kunde ha skapats av olika dekaler. Mina kunskaper för denna arbetsmetod 

var dock vid tillfället begränsade så jag valde att bygga byggnaderna i sin helhet. När 

byggnaderna modellerades i 3D-scenen speglades deras texturer (en arbetsmetod där flera 

olika delar av en modell placeras på samma yta på UV-kartan, vilket upprepar texturen på 

två ställen, och höjer upplösningen) inte nämnvärt i tro om att detta skulle ge utrymme för 

mer varierade texturer. Denna arbetsmetod gav visserligen större möjligheter för en 

varierad textur, men medförde också att storleken på texturen blev mindre än vad den 

borde ha varit. Då objekten i scenen huvudsakligen består av hus så hade upplösning sparats 

och kvalité på hela scenen förbättrats genom att spegla mer av byggnadernas texturer. 

Chansen att åskådare anmärkt på de speglade delarna var ändå låg, eftersom scenen till stor 

del täcktes av andra varierade externa objekt, i form av buskar, träd och olika inslag av förfall 

(till exempel en vält papperskorg) som varierade miljön. Markytan i scenen delade detta 

problem då arean var för stor för att kvalitén skulle kunna ha varit lika hög som på husen. 

Marken hade i stället kunnat delas upp i mindre delar och texturskarvarna hade kunnat 

täckas över med olika miljöobjekt eller vegetation. Således hade markytan kunnat tilldelas 
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en texturkarta med högre upplösning, där flera mindre delar tillsammans bildat en helhet 

utan att åskådaren anat nedskärningarna i variation på själva texturen. 

En annan faktor som nämnt tidigare var att en film på projektet gärna renderats ut, eller en 

spelsekvens för att presentera scenen i stället för de stillbilder som användes. Bilder får ofta 

representera datorspels visuella delar i media så det innebar inga större problem för 

projektet, men presentationen hade kunnat bli mer lik ett datorspel om rörliga bilder hade 

använts. Dessvärre besatt jag inte kompetensen för att placera objekt i en spelmotor och 

sedan på ett professionellt sätt framställa ett mindre datorspel eller demo för att realisera 

detta. Valet av renderingsmotorn Marmoset Toolbag var kopplat till detta faktum. Motorn 

var på intet sätt gjord för att rendera stora miljöer med flera olika objekt och material, men 

jag valde att använda den motorn för att det var den enda motor jag hade kunskaper i vid 

tillfället. 

Undersökningen genomfördes utan problem, valet att vara på platsen som 3D-miljön 

avbildade kändes välplanerat då ingen av respondenterna inte kände igen platsen på bilden, 

och samtliga kunde relatera till den i någon mån, vilket var syftet bakom beslutet. Valet av 

kvantitativ undersökningsmetod för att fastställa hypotesen visade sig effektiv, då utförliga 

och konkreta svar erhölls och ett tydligt resultat kunde deduceras. Något som kunde ha 

genomförts bättre under själva undersökningen var möjligen tidpunkten för enkätstudien. 

Väl på plats informerade de som arbetade där om att tidpunkten som blivit tilldelad enkäten 

dessvärre var en lågsäsong vad det gäller besökare för konstmuseet. Men då enkäten ändå 

fick ta emot 29 svar och då samtliga uppgav liknande eller enhetliga svar rörande 

huvudfrågor ses ändå undersökningen och resultatet som pålitligt och det känns därför som 

att det räckte med ett undersökningstillfälle. 

7.3 Framtida arbete 
I det här arbetet har ett mervärde i att placera datorspel i en för spelaren lokalt förankrad 

miljö stadd i förfall undersökts. Ett resultat som visar att åskådare ges starkare intryck av en 

miljö har genom en undersökning tagits fram. Projektet utgick från en trend som 

undertecknad tycktes se bland de mest påkostade titlarna som släppts under 2000-talet. 

En tänkbar fortsättning på projektet är till exempelvis att utveckla ett datorspel vars miljö 

utspelar sig på en för den tänkta målgruppen lokalt förankrad plats, till exempelvis 

Göteborg. För att genomföra ett projekt av den storleken hade det visserligen krävts ett 

antal resurser i form av personal, tid och pengar, men det är ett tänkbart scenario. 

Datorspelet hade sedan kunnat vara en del av ett lokalt evenemang till exempelvis 

Göteborgs Kulturkalas eller liknande och spelaren själv fått utforska ett postapokalyptiskt 

Göteborg som varit mycket större till ytan än den mindre scen som renderats ut i det här 

projektet. Ett vetenskapscentrum som Universeum i Göteborg skulle säkert kunna intressera 

sig för de miljörelaterade faktorerna i projektet, förfall, stadsvegetation och allmän 

hållbarhet är ämnen som kunde skapat intressanta diskussioner.  
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I det kortare perspektivet hade projektet kunnat presenteras bättre, som nämnt tidigare var 

renderingsmotorn som användes för att framställa bilderna inte optimal. Hade projektet fått 

förlängd tid så hade det troligen kunnat renderas i en riktig spelmotor och den mindre 

scenen hade kunnat redovisas som ett mindre demo. Då kontakt har förts med Göteborgs 

Konstmuseum under projektets gång är det inte otänkbart att de kanske kunde ha intresse 

för ett liknande projekt i lite större skala, speciellt då den för projektet positiva 

undersökningen baserades på deras besökare. 

Hade mer tid funnits hade även större fokus lagts på de arkitektiska delarna av arbetet, hur 

platsen är uppbyggd, vilka material som husen bestod av och i den mån det gick ta reda på 

hur dessa material förfallit. Dessa detaljer var något som belystes i arbetet men som av 

tidsskäl fick nedprioriteras till favör av det praktiska arbetets genomförande. Hade mer tid 

funnits hade mer forskning kunnat göras och resultatet hade blivit mer korrekt i den 

aspekten. 

En studie hade även kunnat genomföras på de datorspel från dagens utbud som använder 

sig av lokalt förankrade miljöer i sina miljöer för att se om det fanns ytterligare 

arbetsmetoder att ta tillvara på i utvecklingen som det här projektet inte kunnat ta till sig. 
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ENKÄT 

 

Ålder  _____    Ringa in ditt val 

Kön _______  

Är du från Göteborg?    Ja / Nej 

Bor du i Göteborg?    Ja / Nej 

Brukar du spela datorspel?  Ja / Nej 

Har du erfarenhet av datorgrafik?   Ja / Nej 

Känner du igen platsen på bilderna?  Ja / Nej 

Kände du igen platsen på bilderna direkt? Ja / Nej  

Om Nej, kan du beskriva vad det var som fick dig att till slut känna igen platsen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tror du att det kan upplevas som extra intressant att spela datorspel som utspelar sig på en 

för dig känd lokal plats?   Ja / Nej 

Om Ja, varför? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Om Nej, varför? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Känns scenen trovärdig?    Ja / Nej  

Om Ja, varför? 

_____________________________________________________________________ 
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Om Nej, varför? 

_____________________________________________________________________ 

 

Känner du att en virtuell gestaltning av en förstörd lokal och bekant plats framkallar starkare 

reaktioner än om platsen är okänd/fiktiv? Ja / Nej 

Om Ja, varför? Om Nej, varför? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Vilken av bilderna tycker du gav dig starkast intryck? (du kan välja fler än en) 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 

Varför just denna bild/dessa bilder? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Hur lång tid tror du passerat sedan människorna försvann? Ange tiden i år  

___________________________________________________________________________ 

Vad tror du har hänt med världen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din Medverkan! 
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Enkätbilder 
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