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ABSTRACT 

 

Rapporten är en reflekterande rapport över mitt och Petri Tuoris gemensamma verk 

London Crysis som vi gjorde som examensarbete på Högskolan i Skövde. Verket är gjort 

i spelet Crysis och är en fiktion av London på 1800-talet inspirerat av filmer som From 

Hell och Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Rapporten börjar med en 

inledning som förklarar var idén till verket kom ifrån, problemställning, syfte och 

avgränsning. Rapporten fortsätter sedan med en beskrivning av verket, en mer detaljerad 

beskrivning av idén, leveldesign, stämningen, exempelmodeller, hemsidan och trailern. 

Rapporten tar också upp enkätundersökningen som försökte ge ett svar på hur andra 

uppfattar stämningen i spelet och tankar kring det. Sista delen av rapporten är en 

slutdiskussion kring resultatet av enkätundersökningen och verket. 
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1 Inledning 
 

När jag äntligen hade blivit klar med B-uppsatsen efter mycket slit så satt jag på 

sommaren 2008 och jobbade med ett spel åt Räddningsverket i Skövde med bl.a. Petri 

Tuori, som jag också arbetar tillsammans med på verket. Under den tiden så funderade 

jag mycket på vad man skulle kunna göra som examensarbete. 

 

Jag har tidigare arbetat tillsammans med Petri på flera olika projekt, både projekt till 

kurser som spelprojekt och animationsprojekt men även projekt utanför utbildningen. 

Därför var jag positiv till att göra ett verk för examensarbetet tillsammans med honom 

eftersom vi då skulle kunna ta oss an ett större projekt och kunna skapa en del av en 

värld, istället för att bara fokusera på en modell eller en viss teknik. Det är också roligt 

och en utmaning att kunna skapa den slags värld vi vill, utan att behöva anpassa oss efter 

krav från designen till ett spel eller andra begränsningar i vad man kan välja att skapa. Så 

nu får vi chansen att göra en värld och arbeta med något som verkligen lockar. 

 

Tidigare under 2008 såg vi filmen Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 

(Burton, T. 2008) som handlar om barberaren och seriemördaren Sweeney Todd i London 

under slutet av 1700-talet. Detta satte igång tankarna om att skapa en spelvärld baserat på 

den här tidsperioden. Filmen From Hell (Hughes, A. & Hughes, A. 2002) var också en 

väldigt stor inspiration. Den handlar om Jack the Ripper och utspelar sig under slutet av 

1800-talet, närmare bestämt år 1888. Även om det skiljer ca 100 år mellan de två 

filmerna så är bilden filmerna ger av London lik varandra. Det finns flera olika versioner 

av berättelsen om Sweeney Todd men filmen är en adaption av musikalen Sweeney Todd: 

The Demon Barber of Fleet Street (Sondheim, S. 1979) vilket kanske inte utspelar sig 

under exakt samma år som den första berättelsen om Sweeney Todd som är från 1846 

(Sweeney Todd, Wikipedia). 

 

Efter att ha sett på filmerna igen och studerat ljussättningen och atmosfären så behövde vi 

hitta referensbilder från 1800-talet. Framför allt för att vi ville ha mer material att få idéer 

ifrån, t.ex. genom att få se foton från London på 1800-talet, men även för att vi saknade 

tydligare referenser för byggnaderna och andra ”props”. Båda filmerna utspelar sig i 

mycket mörker och det är få byggnader som man kan urskilja detaljer på. 

 

När vi såg hur filmerna tolkade London och jämförde med fotoreferenserna från 1800-

talet så bestämde vi oss för att göra en blandning av stilar. Vi använder oss av den slags 

ljussättning och atmosfär som finns i filmerna och kombinerar med riktiga byggnader 

från fotoreferenserna. Vi vill på detta sätt få med den verkliga arkitekturen och därigenom 

få en autentisk känsla, även om verket är en fiktion av London. 

 

Vi avgränsar verket genom att inte ha några karaktärer då detta kommer att spara oss 

många veckors arbete. Arbetet att skapa två karaktärer och en gånganimation till dessa 

skulle kunna vara ett helt examensarbete i sig. Det är trots allt att bygga världer vi vill 
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fokusera på, då det är vårt största intresse. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med verket är att skapa en värld som är en fiktion av 1800-talets London med en 

passande stämning till så att själva Sweeney Todd eller Jack the Ripper skulle kunna 

passa in. Kvaliteten på verket ska vara så bra att det kan vara en stor del av min portfolio. 

Jag vill även kunna visa upp mina kunskaper inom detta område för framtida arbetsgivare 

när jag söker uppdrag och arbete 

 

Syftet med rapporten är att förklara vårt arbete med verket, från idé till slutresultatet samt 

att få fram hur andra personer uppfattar verket och stämningen i det. Stämmer det överens 

med våra egna mål med verket? 

 
 

1.2 Problemställning 

 

Hur skapar jag en stämning av obehag till 1800-talets London i spelet Crysis (Electronic 

Arts, 2007)? 

 
 

1.3 Avgränsning 

 

I verket fokuserar vi på att skapa ett litet område av en stor stad med mycket detaljer och 

hög kvalitet för att ge autenticitet till verket. Vi modellerar ett antal byggnader som vi kan 

repetera för att fylla ett stort område. Karaktärer väljer vi att inte ta med för det är inte 

vad vi fokuserar på. 

 

 

1.4 Referenser 

 

Litteraturen jag har använt mig av är De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, 

musik och rollspel (Fyhr, M. 2003) som handlar om gotiken och dess påverkan på 

litteratur, film och spel, samt Skräck som fiktion och underhållning (Leffler, Y. 2001) som 

handlar om skräckgenren från 1700-talets romaner till filmer. 

Jag har använt mig av flera artiklar på hemsidor som Britannica Encyclopedia där jag 

hittade information om gaslyktors historia. Jag har även använt mig av Portcities 

Londons hemsida om Themsens historia. 

Referensbilder som vi har använt oss av kommer från Museum of London samt bilder vi 
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har hittat genom att söka på Google och vi har även använt filmerna From Hell (Hughes, 

A. & Hughes, A. 2002) och Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Burton, T. 

2008) som referenser, inte bara som inspiration.  

 

 

1.5 Rapportens upplägg 

 

Rapporten är upplagd så att kapitel 2 går igenom verket; idén, leveldesignen, stämningen, 

Sandbox 2-editorn (Electronic Arts, 2007), exempel på utvecklingen av modeller från 

verket, hemsidan och trailern. Kapitel 3 går igenom metoden, målgruppen och resultatet 

av enkätundersökningen. Kapitel 4 är en slutdiskussion om resultatet av 

enkätundersökningen och resultatet av verket. Kapitel 5 är källförteckning. Kapitel 6 är 

Bilagor. 
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2 Verket 

 
2.1 Idén 

 

Som jag nämnde i inledningen så är verket mycket inspirerat av From Hell (Hughes, A. & 

Hughes, A. 2002) och Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Burton, T. 

2008). Vi har även hittat inspiration till verket från alla inspirations och referensbilder 

från 1800-talet som vi har samlat på oss från Museum of London, OldLondonMaps.com 

och genom att söka på Google. 

 

Vi ville från början ha med väldigt mycket i verket, men vi blev sedan tvungna att 

avgränsa verket för att hinna genomföra det och skriva rapporten under en termin. Det vi 

hade tänkt från början var att göra ett ännu större stadsområde än det vi har i verket nu. Vi 

ville skildra de stora sociala skillnader mellan fattiga och rika som förekom under den här 

tiden i London. Vår tanke var att genom att ha med ett slumområde som ligger i nära 

anslutning till det stadsområde vi först har skapat, så kommer man att kunna vandra 

genom dessa två väldigt olika områden. Det ena visar upp nöd och fattigdom, slum, och 

det andra visar upp överflöd och rikedom, nästan slottslika byggnader, som de pampiga 

byggnaderna Fishmongers' Hall och hotellet. 

 

Min bild av London på 1800-talet var att många av husen var byggda med tegel och trä 

förutom de större byggnaderna, som hörde till staten och de rika. Dessa byggnader var 

byggda av någon ljusgrå sten eller i alla fall att ytan på husen bestod av ljusa stenplattor 

eller tegel som var spacklat med cement som kunde vara målad i någon färg. Gatorna var 

upplysta av gatlyktor som var målade i mörk färg. Själva gatorna var belagda av 

kullersten och på dessa reste man med häst och vagn eller till fots. 

 

Min bild av stadsmiljön var att det var otroligt sotigt, eftersom man eldade med kol och 

trä. Den industriella revolutionen var i full gång med fabriker som spydde ut rök över 

staden och detta skapade den grå dimman över London. Allt sotet fastnade på 

byggnaderna och gjorde att dessa såg mörkare ut. Sotet skapade också mönster på husen 

efter regnvattnet där det runnit utefter husväggarna. 

 

Min bild av stämningen från filmer och tv-serier är att en natt i London var mörk, dyster 

och skrämmande, eftersom belysningen var begränsad och det var dimmigt. Självklart var 

det dåligt väder med kyla och regn eftersom London inte är känt för sina soliga 

sommardagar. 
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2.2 Leveldesign 

 

Vi tittade på kartor över London från 1801 som vi hittade på en sida som helt enkelt heter 

www.oldlondonmaps.com. Där såg vi då hur staden var uppbyggd med alla krokiga gator 

och ojämna kvarter med hus. Det såg inte ut att finnas någon tydlig stadsplanering, dvs. 

raka gator och kvarter. Tidigt i vårt sökande efter bra referensbilder så hittade vi ett 

gammalt foto över gamla London 

Bridge med Fishmongers’ Hall och 

andra hus på andra sidan av bron med 

olika torn, spiror och kupoler som 

siluetter i horisonten. Detta foto blev 

mallen på hur vi ville att verket skulle 

se ut. Med hjälp av detta foto och 

kartorna som inspiration så gjorde jag 

en level layout. Där har jag har med 

bron som man startar på, gator som 

leder in mot staden i lite ojämna 

mönster, då vi försöker komma bort från 

raka gator så mycket som möjligt, och 

hotellet och parken som vi planerade redan från början att ha med. 

 

Vi tog med floden Themsen som slingrar sig fram genom London och som var en väldigt 

viktig del för staden vid den tiden. Både för att resa med och för transporter av 

handelsvaror, mat, m.m. Eftersom vi har med Themsen så tog vi med hamnlivet som hör 

till, med lite olika slags båtar och ljudet från vattnet, båtar och fiskmåsar. 

 

Med en skiss på level layouten så tog Petri och gjorde 

om den till en 3d-modell för att kunna ta in i Sandbox 

2-editorn (Electronic Arts, 2007) och ha som en grund 

att bygga verket på.  

 

Man startar nivån/verket på en bro. Vi valde detta av 

flera anledningar. Det blir tydligt vilken väg man ska 

ta om vi blockerar den andra riktningen på något sätt 

eller enbart lyser upp den del av bron som leder mot 

den intressanta delen av verket. Eftersom man börjar 

på bron får man också snabbt ledtrådar till vilken stad 

det är man befinner sig i. Detta genom att man ser 

Themsen med flera andra broar i horisonten. Får vi 

även med Big Ben så kommer man kunna se och höra 

klocktornet som ligger en bit bort och då borde man 

lätt få en uppfattning av vilken stad det är som man 

vistas i. 

 

Bild 1. London Bridge ca 1910. 

Bild 2.  Skissen på layouten till verket. 

http://www.oldlondonmaps.com.ch/
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En svårighet med leveldesignen är att vi avgränsar vår leveldesign till ett litet område. På 

detta lilla område ska det ändå få plats med tillräckligt många olika byggnader för att se 

ut som en större stad. 

Till en början tänkte vi oss ett socialt bättre område för att sedan bygga vidare på andra 

typer av områden, främst ett slumområde (i mån av tid). 

I området tänkte vi få med olika slags hus och byggnader. Vi försökte få med en större 

gatukorsning alldeles efter bron, butiker i gatuplanet av de flesta husen, ett finare hotell 

(för att få det intrycket skapade vi t.ex. stora höga fönster), en bar, m.m. 

 

Om man får drömma om att vi har hur mycket tid på oss som helst så skulle man även 

kunna lägga till ett hamnområde med större båtar, lastbryggor osv. Kanske också ett 

fabriksområde med någon enorm fabrik som spyr ut rök och visar industrialismen i 

London på den tiden, samt en större kyrka, m.m. Listan kan göras lång. Det vi har försökt 

att göra är att med vissa utmärkande tidstypiska byggnader, detaljer och ljud, på ett litet 

område, få fram känslan i verket och visa på möjligheter att bygga vidare. 

 

 

2.3 Stämningen 

 

Stämningen vi ville skapa är mycket inspirerad från filmerna From Hell (Hughes, A. & 

Hughes, A. 2002) och Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Burton, T. 

2008). Vi ville återskapa den atmosfären som filmerna ger med det regniga, dimmiga 

London med det dunkla ljuset från gatlyktorna i natten och ljuden från hamnen och 

regnet. Anledningen till att vi valde att ha regn och åska i verket är att det både förstärker 

stämningen av obehag samt att det förhöjer atmosfären från filmerna med den regniga, 

våta och dimmiga London-natten. 

 

Eftersom vi avgränsade oss till att inte ha några karaktärer, djur eller andra levande 

varelser i verket så blev det väldigt tomt på gatorna och släckt i nästan alla hus och därför 

en spöklik stämning. Även om verket skildrar en natt i London så förväntar man sig nog 

att höra någon person i en så pass stor stad och det gör det mer spöklikt än vad det 

antgligen var vid den tiden. 

 

Stämningen har under arbetets gång utvecklats från att vara en skräckstämning till en 

”passande stämning”. Under tiden försökte jag hitta rätt ord för att beskriva stämningen 

och gled successivt över till mer en stämning av obehag vilket jag tycker stämmer mest 

överens. Anledningen till att jag bestämde mig för att beskriva det som en stämning av 

obehag är att jag tycker inte att det finns tillräckligt med händelser och hot i verket för att 

skapa skräck. Stämningen byggs mest upp utav miljön, ljud, ljussättningen och vädret. 

Ljuden i trailern kan få en att känna sig jagad eller att man själv jagar någon då man hör 

gnisslande ljud, ljud från en duns och dörrar som stängs. Jag tycker inte det blir skräck 

eftersom man aldrig ser någon människa eller några levande varelser i verket 

överhuvudtaget, inte ens en siluett eller spår efter någon. Det är bara ljuden som ger ett 

sken av att det finns lite liv, kanske från någon person eller så är det bara vinden som 
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spelar ett spratt. Jag tycker att man kan bli misstänksam, undrande, försiktig och lite rädd 

av ljuden men att det inte är tillräckligt intensiva händelser för att skapa skräck. Skräck 

för mig är när det finns något tydligt hot, något livsfarligt, vilket saknas i verket. 

Eftersom det bara finns antydningar om att det finns liv i staden men inte att det finns 

något hot, t.ex. att något är ute efter att skada dig, så minskar känslan av skräck. 

Leffler (2002, s. 25) säger att ”I dagens skräckromaner har sekelskiftets psykologiska 

skräckskildring övergivits för en mer handlingsbaserad berättelse om yttre förföljelse… 

Hotet är här, precis som i den tidiga skräckromanen, personifierat i en yttre förföljare, ett 

monster.” och ”Något som karakteriserar skräckberättelsen är huvudpersonens möte med 

något både skrämmande och farligt, ett monster.” (Leffler 2002, s. 25). Det tydliga hotet 

är det som jag tycker saknas i verket för att det ska räknas som skräck och kunna vara en 

skräckstämning 

Fyhr (2003, s. 45) beskriver skillnaden mellan skräck och gotik som ”…skräck skildrar 

en normal värld i vilken ett väl avgränsat gotiskt/skräck-element, till exempel ett monster 

dyker upp, och ofta besegras eller förklaras i berättelsens slut. Gotik däremot skildrar 

världar i vilket allt är osäkert och monster, spöken och brott är delar av helheten, inte i 

fokus”. Enligt denna definition så skulle vårt verk kunna vara mer gotik än skräck om vi 

skulle ha gjort det mer mystiskt och tagit in karaktärer med förvridna kroppar och 

ansikten som inte är själva monstren eller hoten. Då skulle verket ha kunnat beskrivas 

mer som gotik, men detta stämmer inte  riktigt heller. Något tydligt monster eller annat 

hot om yttre förföljelse saknas för att kunna kalla det ”skräck”, så därför använder jag 

mig av en stämning av obehag istället för att beskriva stämningen. 

 

2.4 Sandbox 2-Editorn 

 

Sandbox 2-editorn (Electronic Arts, 2007) är editeringsverktyget som kommer med i 

spelet Crysis (Electronic Arts, 2007) och som man använder för att bygga egna världar
1
. 

Det är med hjälp av detta verktyg som vi har satt ihop de olika delarna av verket till en 

spelbar nivå genom att bygga upp marken till staden och floden Themsen, placera ut alla 

byggnader, ljussätta och lägga till alla effekter som regn, dimma och blixtar. 

 

Marken i verket är väldigt platt förutom där 

Themsen ligger som jag ”grävde” ut med de 

modifieringsverktyg som finns. Med dem kan 

man höja, sänka, platta till och runda till 

marken. Sedan fick jag sätta vattennivån i ett 

fönster där man även kan justera marken. 

Genom att rita höjden på marken i vit färg 

med hjälp av en pensel så får man en svartvit 

bild där ju vitare ett område är desto högre 

blir marken. 

 

                                                 
1
 http://doc.crymod.com/index.html  

Bild 3. Level layouten från Sandbox2 innan justeringarna. 

http://doc.crymod.com/index.html
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När jag skulle placera ut de första modellerna som vi hade exporterat från 3D-verktyget 

Autodesk 3ds Max 2008 (Autodesk Media and Entertainment, 2007), även kallat 3ds max, 

så använde jag mig av level layouten som Petri hade gjort om från skissen i 2D till 3D i 

3ds max. Jag hade level layouten som en grund i Sandbox 2 (Electronic Arts, 2007) som 

jag sedan placerade husen och byggde trottoarerna efter. Senare när jag fick in fler och 

större modeller som hotellet och parken så upptäckte jag att gatorna på level layouten 

blev alldeles för smala. Jag blev tvungen att justera layouten och bredda gatorna. Jag fick 

då flytta på och byta plats på byggnader. Hotellet och parken bytte jag plats. I skissen så 

låg hotellet framför parken vilket såg underligt ut eftersom parken döljs så jag bytte plats 

på dessa. Jag gjorde parken lite smalare och ändrade formen på den för att bredda gatorna 

som går längs parken och för att inte få den så rak och tråkig. Det är något som vi 

försöker komma bort från i detta verket, att staden är väldigt rak och indelad i 

rektangulära områden. När de ännu större modellerna som bron och Fishmongers’ Hall 

placerades in, så fick jag även bredda gatan som går från staden mot bron, eftersom bron 

var mycket bredare än min skiss på level layouten.  

 

Tanken med ljussättningen i verket är att det ska vara 

en natt i London så det är väldigt mörkt och kallt. 

Månen är ljuskällan som ljussätter och kastar 

skuggor över hela verket medan gatlyktorna bara 

lyser upp små områden. För att få det kalla ljuset 

använde jag mig av ljusblå färger i månljuset och 

mörkare blå färger i ”Sky Light”.  Crysis (Electronic 

Arts, 2007) använder sig av Screen Space Ambient 

Occlusion som är enklare typ av Ambient Occlusion 

som går att använda i realtid. Ambient Occlusion är 

en renderingseffekt som ger ett mer naturligt ljus 

genom att fejka att ljuset studsar och att hörn, vrår 

och liknande där ljuset inte lika lätt kommer åt blir 

mörkare
2
. På bilden till höger kan man se Ambient 

Occlusion på sidan av bron där hörn och kanten på 

valvet får en tydlig mörk gradienteffekt. Detta skulle 

inte synas utan denna renderingseffekt och det skulle 

se mycket platt ut. 

 

Den typ av dimma som vi använder i verket än så 

länge är en simpel ”Distance Fog”. Detta innebär att 

dimman uppfattas som tjockare ju längre bort man kan 

se. Objekt som är 30 meter bort går fortfarande att se ganska klart, men 100 meter och 

längre bort så blir dimman tjockare. Till slut kan man bara urskilja siluetter. Denna 

dimma syns var man än är och i vilken riktning man än ser åt så den går inte att begränsa 

till ett område. Jag vill behålla denna typ av dimma, men även lägga till en tjockare 

dimma som kryper över gatorna. Jag tycker att det hör till den stereotypa bilden av 1800-

talets London och att det ger en mycket mer mystisk känsla. 

                                                 
2
 För mer information kring begreppet Ambient Occlusion: http://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion 

Bild 4. Exempel på Ambient Occlusion 

på sidan av bron som syns tydligt i 

hörnen och ovanför listen på valvet. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion
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När jag började med att justera ljuset så hade jag lagt till både månen och stjärnorna, men 

innan vi skulle spela in material till trailern så skulle jag även lägga till regn och moln. 

Regnet fick jag in utan större problem men molnen hann jag inte lägga in i verket, därför 

ser man fortfarande den stjärnklara himlen. Tanken är att det ska vara mörka moln i 

verket så att inte regnet faller ner från en klar himmel. Samma sak gäller för åskan och 

blixten. Om det finns regn och åska så finns det också moln. Det handlar ju om att inte 

bryta illusionen som man vill skapa, oavsett väder och tid på dygnet. Självklart ska de 

finnas där när vi fortsätter arbeta på verket. Eftersom det ska vara väldigt dimmigt och 

dåligt väder så bör jag i framtiden ta bort stjärnorna eller i alla fall tona ner dem, så att de 

inte lyser klara genom moln och dimma.  
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2.5 Modellering 

 

Modelleringen började med husen. Jag startade med några enkla smala hus. Jag tyckte det 

var viktigt att börja med dem eftersom det är tänkt att dessa hus ska kunna repeteras och 

fylla ut en stor del av nivån. När jag modellerade husen så lämnade jag hålrum där dörrar 

och fönster sedan skulle vara. 

Detta för att vi enkelt skulle kunna modellera olika slags fönster och dörrar senare så att 

man kan bygga flera olika versioner av samma hus. En version av huset får fönstermodell 

nr 1 och en annan version får fönstermodell nr 2. Vi gjorde på detta viset för att kunna 

repetera samma hus utan att de ser helt lika ut. Vi gjorde även flera olika versioner av 

texturerna till husen för att kunna variera mer. Senare lade vi till olika slags moduler på 

husen som gav ännu mer variation. T.ex. lade vi till ett litet tak som skjuter ut på 

framsidan av huset där butiken kan ha försäljning, skyltning eller liknande utomhus. En 

annan variant var att vi lade till en modul som är en trappa på baksidan, som leder upp till 

andra våningen. 

På det här sättet kan man dela upp husen i olika delar såsom: 

 Huset med enbart grunden, väggar och tak – är en del. 

 Fönster och dörrar som vi senare ”klistrar” på – är en annan del. 

 Övriga tillbyggnader för mer variation, det lilla taket, trappan, takrännor, m.m. – 

är en tredje del. 

Bild 5. Exempel på ett av husen som använder flera extra moduler 

för att bygga på huset och ge mer variation och möjligheter. 
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2.5.1 Trottoarmodulerna 

 

För att kunna bygga trottoarerna till de krokiga, vindlande 

gatorna som vi ville ha för att få vår bild av gatunätet samt att 

komma undan från de tråkiga spikraka gatorna så behövde vi 

komma på något bra sätt att dela upp trottoaren i moduler. Efter 

att ha frågat efter råd på CryMods forum utan någon större 

framgång så bestämde jag mig för att det lättaste sättet måste 

vara att dela upp trottoaren i raka bitar och sedan använda 

tårtbitar för att kunna svänga trottoaren. Dessa tårtbitar för 

svängarna gjorde jag i 10, 20 och 40 graders moduler. Jag testade 

sedan modulerna i olika svängar för att se om det fungerade bra, 

och det gjorde det. Så om vägen svänger svagt åt ett håll, så kan 

man stoppa in den minsta delen som ger trottoaren 10 graders 

ändring i riktningen. Om det rör sig om ännu mindre svängar i 

vägen så kan man helt enkelt rotera de raka bitarna några grader 

per bit när man placerar ut dem. Om det är större svängar, som 

runt ett hörn på ett hus, då får man använda tårtbitarna för att det 

ska se bättre ut. 

 

Delarna jag har gjort för att kunna variera trottoaren är: 

 Tårtbitar för svängar i 10, 20 och 40 graders moduler. 

 Två raka moduler, en som är 4 stenplattor lång och en kortare version på 2 

stenplattor så att jag kan använda den mindre delen där den andra inte får plats. 

 En ”slutbit” som är en modul man kan använda där trottoaren tar slut t.ex. vid 

vissa gränder där det blir en glipa i trottoaren. 

 

 

Alla dessa moduler finns i två versioner där skillnaden är att de har olika tjocka 

kantstenar på trottoarmodulerna för att ge lite mer variation. Eftersom det finns olika 

tjocklekar på kantstenen så har jag även gjort en modul som går från tjock till tunn 

Bild 6.  

Första testet av tårtbitsmodulerna. 

Bild 7. Hela samlingen med trottoarmoduler. 
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kantsten, samt en spegelvänd modul. Allt detta för att kunna binda ihop delarna med de 

olika kantstenarna. 

 

Något som jag upptäckte efter jag var klar med modulerna var att det blev väldigt mycket 

linjer från svängen som är gjord med ”tårtbitarna” samt även med den mindre svängen i 

”slutbiten”. Det bildades ett spindelvävs-aktigt mönster, vilket inte passade med de raka 

modulerna. Lösningen blev att justera texturerna till dessa moduler och ta bort så mycket 

linjer som möjligt för att få det att bättre matcha de raka modulerna.  

 

2.5.2 Hästdroskan 

 

Hästvagnen är inspirerad av en av filmerna som vi har tittat på, From Hell (Hughes, A. & 

Hughes, A. 2002). Filmen handlar om jakten på Jack the Ripper som är hovets läkare. 

Han har en elegant svart vagn som inuti är klädd med röd sammet. Från filmen kan man 

tyvärr inte urskilja så mycket av detaljerna på vagnen förutom lyktorna som sitter på taket 

av hästvagnen vid föraren och lyser gul-grönt och trappstegen som leder upp till dörren 

på sidan. Det går på ett ungefär att se hur 

listerna runt fönstren och dörrarna såg ut men 

man får gissa en hel del. Underredet fick jag 

också gissa lite på men det går att se några 

delar av underredet på bilderna från From Hell 

(Hughes, A. & Hughes, A. 2002). Det går t.ex. 

att se att hästvagnen använder sig av 

bladfjädring som består av två bågar som 

pressas mot varandra och på så sätt fungerar 

som stötdämpning. Det är stänger som binder 

ihop två hjul och på dessa sitter bladfjädringen. 

Dessa sitter fast på en bräda som i sin tur sitter 

fast på undersidan av vagnen. De främre hjulen 

har även en del mellan fjädringen och vagnen 

Bild 9. Resultatet efter justeringen. 

Bild 10. Jack the Rippers hästdroska. 

Bild 8. Före justering av texturerna. 

Problemområden markerat i rött. 
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Bild 11. Den färdiga modellen av hästdroskan. 

som gör att de kan rotera för att svänga. För att få en uppfattning om hur stor vagnen var, 

så behövde jag hitta exempel på mått för att kunna få storleken och proportionerna rätt.  

 

Eftersom jag inte tyckte att bilder från filmen räckte för att börja modellera hästvagnen så 

sökte jag efter fler referensbilder och mått på Google. Det var inte helt lätt, för jag hittade 

många bilder på andra typer av hästvagnar som varken hade tak, fönster eller dörrar. För 

att hitta referensbilder på samma typ av hästvagn, så behövde jag hitta vad modellen 

kallas. Via encyclopedia.com hittade jag en definition av ”coach” (Columbia 

Encyclopedia, 2008), droska, där det beskrivs som en sluten vagn med fyra hjul, två säten 

och en upphöjd sits på utsidan för föraren, vilket beskriver vagnen från From Hell 

(Hughes, A. & Hughes, A. 2002). Efter att ha kommit fram till att vagnen kallades Coach, 

droska på svenska, blev det lite lättare att hitta exempel på ungefärliga mått och 

referensbilder genom Google. Det är dock fortfarande en väldigt stor spridning på vilka 

slags vagnar man hittar bilder på. Eftersom ”coach”, eller droska, omfattar nästan alla 

slags hästvagnar som är gjorda för att persontransporter och inte har två hjul, så hittade 

jag aldrig något namn på vad den exakta modellen från From Hell (Hughes, A. & 

Hughes, A. 2002) heter. Eftersom det har varit krångligt att hitta referensbilder så har jag 

använt mig av de stillbilder jag har från filmen samt att jag har spolat fram och tillbaka i 

filmen för att försöka urskilja detaljerna på vagnen. 

 

Exempel på mått hittade jag på en 

hemsida för ett företag som heter 

Coyaltix Carriages som hyr ut 

hästvagnar till speciella tillfällen. Deras 

modeller är dock lite längre än den från 

From Hell (Hughes, A. & Hughes, A. 

2002) då dessa har mellanrum mellan 

förarens säte och hytten, men det var de 

enda mått jag kunde hitta och utgå från 

för att få ungefärliga proportioner på 

vagnen. Måtten är inte exakta och jag har 

anpassat dem till vagnen från From Hell 

(Hughes, A. & Hughes, A. 2002) genom 

att ta bort bit på längden. Måtten är ca 

350 cm lång, 150 cm bred och 210 cm 

hög. Höjden verkar stämma bra med bild 10, från From Hell (Hughes, A. & Hughes, A. 

2002), då mannen står på steget upp till vagnen och hukar sig lite för att komma in. Det 

ser ut som att han skulle nå upp till taket om han stod rakt på steget. Vi säger att han är 

180 cm hög och att det är ca 25 cm ner till marken från steget vilket tillsammans blir 

strax över två meter. Dessa mått gjorde jag sedan en låda av i 3ds max och i denna låda så 

byggde jag modellen till hästvagnen för att hålla proportionerna. Med proportionerna på 

vagnen klara så var det sedan enkelt att modellera vagnen efter dessa. 
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2.5.3 Gatlyktorna 

 

Modellen till gatlyktorna gjorde Petri men jag gjorde den mesta researchen då jag var 

ansvarig för skapa ljuskällorna och ljuseffekter till gatlyktorna i Sandbox 2-editorn 

(Electronic Arts, 2007) där det mesta av researchen kommer in. 

 

Gatlyktorna var en detalj som betyder mycket för verket men som vi inte visste så mycket 

om. Det var viktigt att få det rätt för att ge ett sken av en autentisk bild av London. Det 

fanns ganska många frågetecken kring ljusen. Frågor som: Fanns det gaslyktor på den 

tiden eller kom det senare? Om det fanns på den tiden, hade de gastuber till varje lykta 

eller var det gasledningar och påverkade det formen på lyktorna? Hur blir ljuset från en 

gaslykta? Blir det ett hörbart pysande ljud från gasen? 

 

Det var viktigt att kontrollera när gaslyktorna uppfanns och när det blev vanligt i städerna 

så att vi inte lägger in saker som inte ens fanns på den tiden. För om vi lägger in saker 

som inte hör hemma där så kommer det att sticka ut. Enligt en artikel om 

byggnadkonstruktion (Encyclopædia Britannica) så var det britten William Murdock som 

byggde den första armaturen för gaslyktor 1792. Den första stora byggnaden som 

använde gaslyktor var James Watts gjuteri i Birmingham 1803. År 1812 startades ”The 

Gas Light and Coke Company” i London som producerade gas och koks från kol. Gasen 

från kolen användes bara till belysning då den var alldeles för dyr för att användas till 

uppvärmning och att laga mat med. Vad som hän de åren efter detta är svårt att hitta 

pålitlig information om. Jag hittade en sida som heter Spartacus Educational och drivs av 

en historielärare som heter John Simkin. Enligt honom så fanns det 288 miles ,ca 460km, 

gasledningar till 51000 brännare i London år 1819 (Spartacus Educational, 1997). Källan 

till detta skyltar han inte med och det är därför osäkert om årtalet och siffrorna stämmer 

men jag tycker att informationen från Britannica om historien fram till år 1812 är 

tillräcklig för att stödja att det fanns gaslyktor på gatorna i London och att det blev 

vanligt under 1800-talet. Eftersom vi inte har specificerat något exakt årtal eller ens 

årtionde så kan vi ta in gaslyktor om det blev vanligt innan 1900-talet. 

 

Ljuslågan från gaslyktorna gav troligen inte ett fast sken som en elektrisk lampa, 

eftersom det var en ljuslåga. Ljuslågan ger fladdrande sken och inte heller ett så starkt 

sken som en elektrisk lampa. 

 

För att få denna effekt i spelet så kunde jag använda ett ojämnt pulserande ljus och 

modifiera detta till att pulsera långsammare för att uppnå den effekt vi ville ha och som 

skulle verka trovärdig. 
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2.6 LondonCrysis.com – Projektets hemsida 

 

Till verket har vi gjort en hemsida där vi visar vilka vi är, vad projektet handlar om och 

nyheter om hur det går med projektet. Vår tanke är att dem som är intresserade av att 

följa arbetet och utvecklingen under projektets gång skulle få möjlighet till det och inte 

bara se slutresultatet. Hemsidan har vi utformat för att visa nyheter på första sidan 

eftersom det är vad de flesta besökarna är intresserade av i första hand, att följa 

utvecklingen. Färgvalet med de mörka grå färgerna har ett syfte. Vi valde dessa färger 

eftersom verket utspelar sig på en natt och det är därför väldigt mörka bilder från verket. 

Det blir då lättare att se vad bilderna föreställer, än om man skulle ha haft en ljus 

bakgrund vilket får bilderna att se ännu mörkare ut. 

 

Hemsidan fungerar också som ett CV och portfolio då vi presenterar oss och visar vad vi 

har jobbat med för spelprojekt innan. Det är tänkt att spelutvecklare som vi söker jobb 

hos i framtiden kan kolla på hemsidan för att få en presentation av London Crysis-

projektet. 

 

 
Bild 12. Layouten av hemsidan, längst till vänster är förstasidan med nyhetsuppdateringar. I mitten är sidan 

med information om mig och Petri och längst till höger är galleriet med bilder från alla uppdateringar 

samlade på en plats. 

 

Vi har gjort reklam för projektet genom att lägga upp trådar på CGSocietys forum 

CGTalk
3
 och CryMods forum

4
 och har där fått många intresserade som har klickat sig 

vidare till www.londoncrysis.com för att se mer av projektet. Enligt vår egen statistik från 

2009-05-08 så har vi totalt fått 8924 visningar och 74 kommentarer från trådarna på 

CGTalk + CryMod.  

 

Personen ”Fortran” som är ”Forum Lead” på CryMods forum har varit mycket positiv till 

vårt projekt. Han har hjälpt till att sprida nyheter om verket på deras förstasida genom att 

                                                 
3
 forums.cgsociety.org 

4
 www.crymod.com 

http://www.londoncrysis.com/
http://forums.cgsociety.org/
http://www.crymod.com/
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göra egna nyhetsuppdateringar när vi startade arbetet på verket, när vi har uppdaterat med 

nya bilder och senast när vi släppte första trailern. 

 

2.7 Trailer 

 

När Petri och jag pratade om vad vi ville att trailern skulle innehålla så kom vi fram till 

att den ska ha rätt längd, den ska visa det mesta från verket men inte ha med onödiga 

klipp som drar ut på längden. Den ska också förmedla stämningen vi vill ha med ljud. 

 

Det sista vi gjorde på verket innan vi började skriva på rapporterna var att förbereda 

verket för att spela in material till en trailer för projektet. Detta innebar att se över de 

delar av verket vi ville visa och se så att allt såg klart ut. Alla byggnader ska finnas i 

verket och vara positionerade rätt. Alla material ska fungera samt ljuset och skuggorna 

ska se bra ut. 

 

Med hjälp av FRAPS (Beepa Pty Ltd, 2009), som är ett program som spelar in allt som 

man gör på datorn till ett filmklipp, så spelade vi in när spelarkaraktären vandrade runt 

och visade de olika områden som: startområdet på bron med utsikten över Themsen och 

Fishmongers’ Hall, gången under bron där man hör droppande vatten och vind som susar 

genom valvet på bron, hotellet och parken som ligger framför det, gränderna bakom 

husen samt lite olika byggnader. Petri tog sedan och klippte ihop materialet till ett 

filmklipp som han skickade till mig så att jag kunde ljudsätta trailern och få in den 

stämning som jag vill ha.  

 

Tidigare hade vi samlat in en massa ljud från olika ljudbibliotek, som består av en 

samling ljudeffekter från BBC Sound Effects och från The SFXkit, som skulle kunna 

passa till verket t.ex. regn, åska, blixt, hamnljud, fiskmåsar, knarrande från trä, gnissel 

från metall, olika ljud från dörrar som stängs, m.m. Jag tog dem jag tyckte förmedlade 

rätt känsla till trailern för att förstärka stämningen. Sedan var det bara att börja klippa in 

dem på rätt plats och tajma med filmklippet, t.ex. när man går bortåt längs Themsen och 

det lyser till från en blixt så hör man mullrandet strax efteråt. 

 

Alla de olika ljudeffekterna har jag valt för att förmedla stämningen av obehag och 

förhöja atmosfären i verket. Ljuden som hjälper till att förmedla stämningen är: 

 Åskan som mullrar och blixten som slår ner. 

 Vinden som viner som när man står på bron, under brovalvet, på de öppna ytorna i 

staden samt i de smala gränderna.  

 Mystiska dunsande ljud från ett hus man går förbi, en dörr som stängs och 

gnisslande från skyltar som svajar i vinden som alla ger ett sken av lite liv i staden 

trots att man inte ser någon. Kanske är man jagad eller söker efter någon? 
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Ljuden som förhöjer atmosfären i verket är: 

 Regnet som faller. London är lika med regn och vått i de flesta filmer. 

 Ljud från hamnen. Några fiskmåsar som redan är vakna, knarrande från 

träbåtarna, ljudet från rep eller vajrar som slår mot båtarna och kluckande ljud 

från Themsen. 

 När man går in i den lilla parken så ändras regnljudet till ett mer smattrande ljud 

som det blir när regndropparna slår i bladen på buskarna. 
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3 Enkätundersökning 
 

Meningen med enkätundersökningen är att se hur dataspels- och historie-studenter ser på 

verket och testa om deras uppfattning gällande stämningen stämmer överens med mitt 

mål och min beskrivning av verket. Är det en stämning av ett spöklikt London där Jack 

the Ripper skulle kunna härja i gränderna eller vad får de för känsla av det och varför? 

 

 

3.1 Metod för enkätundersökningen 

 

Jag och Petri valde att göra en gemensam enkätundersökning, men vi delade upp frågorna 

så att jag har några frågor om stämningen och vad som skapar den medan han har frågor 

om tolkningen av 1800-talets London och om det känns autentiskt eller inte. Vad jag vill 

få svar på är om de flesta uppfattar det som en stämning av obehag och vad det är som 

bidrar till denna stämning så mina frågor blev:  

 Fråga 1: Vad tycker du att det är för stämning? 

 Fråga 2: Vad är det som skapar denna stämning? 

 

Vi bad respondenterna att titta igenom bilderna och trailern från verket och sedan svara 

på enkäten. Vi genomför en kvalitativ undersökning och bad därför respondenterna att 

utveckla svaren på frågorna och förklara hur de tänker. Anledningen till att vi valde att 

använda en kvalitativ metod (Bryman 2002, s. 249) som är inriktad mer på ord än siffror 

är att vi har svårt att få ut något av att samla in en massa data i form av ja och nej svar 

eller svarsalternativ. Vi behöver ha de öppna frågorna för att få utförliga svar på hur de 

tänker om stämningen och tolkningen av London så att vi får ut något av undersökningen. 

Vi hade som mål att ha 30 svar på enkäten, 20 dataspelsutvecklare och 10 historiker. 

 

 

3.2 Målgrupper 

 

Enkäten riktar sig till dataspelsutvecklingsstudenter som har kunskaper om spel och film 

samt historiker och historiestudenter som kan ge bättre svar på hur vår tolkning av 

London stämmer överens med deras bild. Från dataspelsutvecklingsstudenterna väntade 

vi oss att få svar på vilka fiktiva verk de drar paralleller till, medan historikerna kan 

komma med mer utförliga svar om hur vårt verk stämmer överens med vad de vet om 

London på 1800-talet. 
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3.3 Resultat 

 

Svaren på fråga 1 (Vad tycker du att det är för stämning?) gav väldigt olika svar från 

respondenterna. Medan de flesta tycker att stämningen är mörk, ödslig, dyster eller 

liknande så finns det flera som har svarat att de tycker stämningen är mer spännande, 

mystisk och 1800-tals romanticism. Det förekommer även två stycken likadana svar som 

tycker det är en mysig stämning i kombination med en spännande stämning, ”Mysigt, 

spännande.” och ”... mysigt, spännande.”, skriver båda. Två personer drar paralleller 

mellan stämningen i verket och stämningen från Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock 

Holmes (Sherlock Holmes, Wikipedia), ”Viktoriansk skräck med inslag av Sherlock 

Holmes”, och Jack the Ripper ”Stämningen var en blandning mellan lugnande men ändå 

lite rysligt. Jag kom direkt att tänka på Jack the Ripper, då banan var från London och 

stämningen var så pass lyckad.” 

 

Respondenterna tycker att den mörka mystiska stämningen kommer från ljussättningen, 

tiden på dygnet, de grå/blå färgerna och regnljudet. Den ödsliga stämningen kommer från 

att staden är tom, kal, avsaknaden av människor och avsaknaden av spår, skräp och 

smuts, från någon befolkning i staden. Av de två personer som tyckte att stämningen var 

mystisk så förklarar en av dem det genom ”att det är en övergripande blå, kall färgton, 

som kontrasteras av små värmeglimtar i form av ljus”. Den personen som svarade att det 

är en lugn stämningen fick jag inget bra svar på varför han tycker det är en lugn 

stämning. Han svarar på varför det är en tom, kal och död stämning i staden med ”Främst 

att vissa ytor ser väldigt kala ut … bristen på personer … vissa saker slutar ganska raskt 

… ”det ser speligt ut” är ett kort sätt att säga det.”. Om det är så att han tycker att det är 

lugnt för att det inte finns några personer ute på natten så har jag nog enligt honom inte 

lyckats med någon stämning av obehag. 
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4. Slutdiskussion 
 

4.1 Slutdiskussion kring enkätundersökningen 

 

Det första jag vill nämna är hur svårt det var att samla ihop tillräckligt med svar. Vi 

siktade på att få 30 svar, 20 från dataspelsutvecklingsstudenter och 10 från historiker och 

historiestudenter, och vi fick ihop 19 svar varav 3 från dessa historiker. Vi började 

enkätundersökningen på skolan där vi frågade studenter på dataspelsutvecklings-

programmen om de ville hjälpa oss med vårt examensarbete. Vi beskrev vad deras 

uppgift skulle bli, att i enkäten efter att vi visade dem bilder och trailern till verket. När vi 

hade samlat in 7 svar och det hade gått flera timmar så tyckte vi att det skulle ta alldeles 

för lång tid att samla in svar på detta sätt. Vi bestämde oss då för att mejla ut 

undersökningen till några fler dataspelsstudenter för att få tillräckligt med svar från denna 

målgrupp. När historikerna dröjde och vi inte fick så många svar från dessa så skickade vi 

ut fler enkäter till dataspelsstudenterna för att försöka väga upp svaren som saknades från 

historikerna. På detta sätt lyckades vi samla in 19 svar, 16 från dataspelsstudenter och 

bara 3 från historikerna. Vi fick inte så många svar från målgruppen med historiker som 

vi hade hoppats på. Historikerna gav dock mycket mer detaljerade svar än vad 

dataspelsstudenterna gjorde så det gick att plocka mycket information från deras svar. 

 

Jag är inte säker på hur jag ska tolka spridningen på svaren om stämningen som varierar 

mellan lugn, mysig, mystisk, spännande, ödslig, ensam, tom, läskig, dyster, mörk, 

skrämmande, skräck. Kanske har jag inte lyckats helt med att skapa en stämning av 

obehag som jag har som mål eftersom en del uppfattar det som lugnt och mysigt. De 

andra svaren på stämningen som ödslig, läskig, mörk och skrämmande kan man säga att 

det är en del av stämningen av obehag medan det mystiska och spännande kan komma av 

dom djupa blå färgerna i kontrast till det gula ljuset och dimman. Fler kanske skulle ha 

uppfattat det som mystiskt om vi hade hunnit lägga in den tjocka dimman som kryper 

över gatorna och genom gränder. Kanske är det alldeles för subjektivt för att en stämning 

ska uppfattas lika av alla. Alternativt så är det så att vissa personer fastnar på detaljer i 

trailern och tycker att stämningen störs mycket av dessa detaljer, t.ex. att den kända 

London-dimman som vissa förväntar sig inte finns i verket än, att det saknas moln på 

himlen och att det finns byggnader som inte är färdiga och att detta får det att se ”speligt” 

ut och bryter stämningen. 

 

Eftersom jag känner att verket bara blev halvfärdigt till trailern så är det svårt att visa en 

tydlig bild av den stämningen jag ville skapa. Jag kan bara ge en prototyp på stämningen 

eftersom stämningen påverkas av det halvklara och av dimman och molnen som saknas. 

Detta har nog påverkat enkätundersökningen mer än om vi hade haft mer tid på oss att 

göra det helt klart och finputsat på alla detaljer som hade gett ett mer färdigt utseende och 

inte påverkat svaren så mycket som jag tror att det har. 
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4.2 Slutdiskussion kring verket 

 

Nu när jag har jobbat klart på verket för examensarbetet så kan jag säga att det har varit 

väldigt roligt och belönande, men även svårt och krävande. Det har varit roligt att få göra 

ett helt eget och unikt tema. Med eget menar jag att vi bara var två personer som båda var 

sugna på att göra 1800-talets London. Vi kunde välja detta tema och göra vad vi ville med 

det utan att ha några krav från speldesignen att anpassa oss till. Eftersom vi jobbar med 

något helt eget som man själv valt så blev det roligare att arbeta med. Jag tycker att det 

syns på slutresultatet att vi har lagt ner våra själar i det. Det som gjorde det extra roligt att 

arbeta med just detta tema är att det är väldigt unikt tema för spel. Det enda liknande spel 

som finns är gamla spel baserade på Sherlock Holmes, men vad jag kan hitta så har det 

aldrig gjorts till ett förstapersonsspel utan det är bara peka/klicka spel där man spelar 

detektiv.  

 

Men ibland har det känts svårt när saker inte har fungerat, program som strulat och 

instruktioner i manualen till Sandbox 2 (Electronic Arts, 2007) som inte stämmer. Det har 

också varit väldigt krävande eftersom vi valde att göra ett väldigt stort verk och det gick 

åt många timmar varje dag för att göra detta möjligt. Något som har hjälpt väldigt mycket 

när det har känts tungt är att se alla positiva kommentarer som vi har fått från kompisar 

och alla personer på forumen som vi har visat verket för under utvecklingen. Som när 

personer på CryMod-forumet säger: ”Amazing atmosphere, very nice job!” och ”Thats 

great! Nice and spooky. That is very london. Great work.”. Då känner jag mig ändå nöjd 

och att jag är på rätt väg för att skapa en bra stämning. 

 

Det är fortfarande mycket som vi vill lägga till i verket och som vi planerar att göra 

eftersom vi vill fortsätta jobba på det efter att tiden för examensarbetet är slut. Det vi vill 

fortsätta arbeta med är att göra klart alla saker som är halvklara. Det är saker som 

dimman och molnen som saknas, byggnader som inte är texturerade. Sedan vill vi lägga 

till fler objekt i staden som fyller ut de tomma gatorna och saker som är spår av 

befolkningen i staden, t.ex. skräp och smuts från människor och alla hästar som fanns i 

staden på den tiden. Detta var saker som en av historikerna som svarade på enkäten 

tyckte saknades. Vi vill även bygga slumområdet som vi hade i tankarna från början, men 

som vi tog bort för att skala ner på verket och göra det genomförbart. 

 

När det gäller stämningen så tror jag att den kommer att förbättras genom att dimman och 

molnen läggs till som nu saknas, men jag tycker ändå jag har lyckats ganska bra med att 

skapa en stämning av obehag. När vi sedan känner att verket är klart, och om det blir så 

pass lyckat att vi kanske gör en hel mod eller ett eget spel med samma tema och stämning 

så tror jag att stämningen kommer utvecklas till att vara mer skräck. Då kommer vi att ta 

in karaktärer, så att man kan få siluetter som rör sig i dimman, personer som hänger i 

gränderna och någon som jagar en eller någon att jaga. 

 

Ett tydligt bevis på att vi har lyckats skapa något intressant av temat är att vi efter den 

andra milestone-redovisningen fick tre designers intresserade som ville hjälpa till och 

vara med i projektet om vi fortsätter med det efter examensarbetet. De tyckte att det var 
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en så häftig miljö och stämning och att man kan göra något riktigt bra spel av det. Även 

flera personer på CryMod-forumet tyckte att vi gjorde ett riktigt bra jobb och de ville 

rekrytera oss till andra projekt. 

 

Så kort och gott: Jag är nöjd med verket och stämningen som vi hittills har skapat men 

jag vill fortsätta utveckla det och göra det ännu bättre. 
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6. Bilagor 
 

6.1 Svaren från Enkätundersökningen 

 
 
Fråga 1; 

Vad tycker du att det är för stämning? 

 

”Stämningen är genomgående mörk, ödslig och – naturligtvis – något ålderdomlig.” 

Ålder: 27, Man 

 

”Stämningen är något som är hämtat från en film-noir, det är ganska dystert och mörkt. 

Även kommer känslan av ensamhet fram, detta troligen därför att det är vardags miljöer 

som är folktomma, det finns inget liv eller rörelse i varken bilderna eller i filmen.” Ålder: 

28, Man 

 

”Jack the ripper, 1800-tals romanticism och Tim Burton.” Ålder: 24, Man 

 

”Jag tycker att trailern och scenerna på hemsidan utspelar sej i en sen och ruskig 

höstkväll.” Ålder: 25, Man 

 

”Mörk och regningt. Kallt, ensamt, sent på natten.” Ålder: 23, Man 

 

”Mörkt och ödsligt. Livlöst.” Ålder: 27, Man 

 

”Jag tycker att stämningen är mysig och mystisk.” Ålder: 22, Man 

 

”Det är väldigt mörkt, dystert och livlöst på nått sätt. Alltså öde. Känns kalt och som man 

skulle vara den enda levande kvar på platsen...Och jag började undra vad det är man 

egentligen gör där. Har man något syfte? Kändes lite som att man var deckare och letade 

efter ledtrådar. Att man var ute och sökte efter nått.” Ålder: 23, Man 

 

”Mörk och regnig depression.” Ålder: 31, Man 

 

”Mysigt, spännande.”  Ålder: 26, Man 

 

”En ljummen, regnig sommar- eller tidig höstnatt. Ljuden och regnet skapar en lite 

småmysig stämning.” 

Ålder: 22, Man 

 

”Stämningen var en blandning mellan lugnande men ändå lite rysligt. Jag kom direkt att 

tänka på Jack the Ripper, då banan var från London och stämningen var så pass lyckad.” 
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Ålder: 25, Man 

 

”Mystisk och lite halvt skrämmande stämning. Lite väl tom miljö men den förstärker 

nästan den läskiga stämningen. Dock känns någonting lite konstigt i och med tomheten.” 

Ålder: 23, Man 

 

”Jag anser att det är en upptäckarvänlig stämning, lite mystisk på grund av regnet och 

dimman. Skulle kunna vara småläskigt med rätt musik i bakgrunden.” 

Ålder: 20, Kvinna 

 

”Victorianskt skräck med inslag av sherlock holmes” 

Ålder: 24, Man 

 

”Råby…” 

Ålder: X, Man 

 

”Ganska lugn med regnet som faller ner, lite tomt och kalt, ganska dött.” 

Ålder: 19, Man 

 

”Läskig stämning.” 

Ålder: 23, Man 
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Fråga 2; 

Vad är det som skapar denna stämning? 

 

”Stämningen skapas av det sparsamma ljuset från gaslyktorna, valet av tidpunkt på 

dygnet (dvs. natt), väderleken (strilande regn) och frånvaron av människor. Bruket av 

hästvagnar och förekomsten av kullerstensgator berättar även att det här rör sig om en av 

Europas äldre stadsdelar.” Ålder: 27, Man 

 

”Stämningen kommer dels från hur själva miljön är, det regnar och det är folktomt. 

Mörkbrunt tegel är inte något som brukar muntra upp. Kombinationen av ljudeffekter och 

relativt äldre miljöer fungerar mycket bra. Det är flera olika saker som bidrar till att skapa 

denna stämning, först och främst får man en uppfattning om att det faktiskt skulle kunna 

se ut så här i 1800-talets London, även om det inte går att skapa en exakt bild av det 

London. Utformningen av miljön är viktig. Det andra som jag upplever viktigt är att i 

dataspel brukar hus och ting återkomma med små variationer (World of Warcraft), något 

som jag inte tycker det gör i detta spel, husen har lite andra former än vad man är van vid, 

och även är upplägget av staden något som ligger mitt i mellan en moden stadslösning 

och det arv som kommer från medeltiden och upplysningen, något som man kan tänkas 

återfinnas i en stad från denna tid. Sedan bidrar både mörkret i scenerna och ljudet till att 

skapa en illusion av en stad, något som jag tycker om, flera andra saker som man kan 

tänkas bidra till detta skulle vara den kända London dimman, den fanns tyvärr inte. 

Slutligen tycker jag även att detaljrikedomen också bidrar till det hela, det finns bänkar i 

parkerna, det ligger verktyg framme vid stånden, regnet och även till en viss del vinden 

gör att det känns levande och att det känns lite ruggigt.” Ålder: 28, Man 

 

”Miljöerna och ljussättningen.” Ålder: 24, Man 

 

”Gråa/mörka färger, bakgrundsljudet (regn), Utebelysningen, m.m.” Ålder: 25, Man 

 

”Ljussättningen, vädret och de tomma gatorna.” Ålder: 23, Man 

 

”Det finns inga karaktärer eller animationer, så det känns inte som en bebodd stad. Det 

finns inte heller några spår efter människor, så som smuts och skräp. Därför känns det 

mer som en samling hus än en stad.” Ålder: 27, Man 

 

”-att det är natt. 

- Att det är en övergripande blå, kall färgton, som kontrasteras av små värmeglimtar i 

form av ljus. Kontrasten mellan den karga miljön, och de varma ljusen, förstärker deras 

närvaro, och skapar ett övergripande uttryck som är starkare än om åskådaren hade sett 

vardera part enskilt.  

-regnet 

- Tomheten, dvs. brist på levande varelser gör det hela en smula mer kusligt.  

-Långa skräckinjagande skuggor. 

-det ambienta ljudet av regn och åska, bristen på annat ljud bidrar även det till 

stämningen. T.ex. om det hade varit massa ambient ljud från folk som pratade hade det 
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kännts tryggare.  

Jag tror att stämningen hade kunnat förstärkts ytterligare genom att lägga till effekter som 

regnsmatter mot materialen, och våta stenar som med sina hala egenskaper hade gjort 

miljön ännu mer ogästvänlig. Jag tycker också att det överlag kunde varit mörkare, och 

att ljusen således kunde få större betyelse. Dessutom är dimma mycket stämningsfull. Det 

hade också varit coolt om det hade funnits antydan till personer som smög omkring i 

skuggorna, då hade jag fått kalla kårar!” Ålder: 22, Man 

 

”Ljuset, ljuden och bristen på andra levande ting. Och till viss del de snabba klippen i 

trailern, alltså fick iaf för mig den känslan av att man skulle söka efter nått...” Ålder: 23, 

Man 

 

”Ljus eller avsaknad av ljus. Färgval.” Ålder: 31, Man 

 

”Miljön gör stället mysigt, ganska stora öppna ytor. 

Skorstensrök, natt. Regn och ljudeffekter i trailern. 

Vatten, båtar och tegelstenshus. 

Spännande för att man aldrig vet vad som kan hända mitt i natten. Eftersom det är så tomt 

på folk kan en ensam vandrare våga sig på vad han känner för.” Ålder: 26, Man 

 

”Genom regnet, både den visuella effekten och ljudet. Fiskmåsarna och blåsten 

skaparkänslan av att vara i en liten hamnstad eller hamndistrikt. Gatorna är dock väldigt 

tomma på bråte vilket gör att det känns som om det bor lite folk i staden. Båtarna som 

ligger och guppar nere i hamnen bidrar också starkt till känslan av en liten mysig plats.” 

 Ålder: 22, Man  

 

”Genom bakgrundsljudet av piskande regn samt att det är en aning dimmigt och på 

avstånd ser man bara ett ljussken av lamporna mitt i dimman. Sen att banan är helt öde 

höjer stämningen och jag satt bara och väntade på att någon skulle hoppa fram bakom ett 

hörn eller en vagn och skrämma skiten ur en.” 

Ålder: 25, Man 

 

”Ganska bra, dock är som tidigare nämnt tomheten lite lustig. I övrigt fungerar det 

jättebra.” 

Ålder: 23, Man 

 

”Speciellt ljudet av regnet gör att det enligt mig inte känns så läskigt som det finns 

potensial att göra det. Det beror ju på vad ni är ute efter, men med rätt bakgrundsmusik 

kan ni skapa vilken stämning ni vill. Det mystiska kommer som sagt fram genom 

användandet av dimma och de tomma båtarna som skvalpar vid kaj-kanten.  Om ni sätter 

fler moln på himlen kommer det också att göras att trailern uppfattas läskig, en bar 

stjärnhimmel visar på något snällare, det gör att omgivningarna känns natursköna i stället. 

Dock inverkar det att man ser fullmånen så tydligt. Fullmånen ger ett löfte om att 

mystiska saker kommer att ske. Folktomma gator gör även att man får känslan av att 

mänskorna gömmer sig innomhus, men för vad? Vill man, kunde man ha ljud av mänskor 
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som kan höras när man närmar sig fönster det lyser ur.”  

Ålder: 20, Kvinna 

 

”Dimma funkar alltid. Mörkt och mystiskt. Måne. Små detaljer som guppande båtar och 

vind som viner.” 

Ålder: 24, Man 

 

”Det är mörkt. Det regnar. Det låter läskigt. Det är väldigt tomt och ensligt. Det är bilder 

från kusliga vinklar som under en bro.” 

Ålder: X, Man 

 

”blank” 

Ålder: 23, Man 

 

” Mörkret och regnet.” 

Ålder: 23, Man 
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Fråga 3; 

Hur väl tycker du att nivån tolkar 1800-talets London? 

 

”Svårt att svara på, då jag aldrig har besökt 1800-talets London. Jag känner mest till 

staden som en litterär fiktion hopdrömd av Dickens, Wilde, Conan Doyle och Stevenson. 

Staden får där ofta ofta utgöra motpolen till något annat, t.ex. den engelska landsbygden 

eller Orienten. Er tolkning är i linje med en del av verken i denna tradition, men brister på 

den punkten att människor är frånvarande. Mer än något annat var 1800-talets London ett 

uttryck för en explosionsartad befolkningstillväxt och en blandning av kulturer och 

folkslag. Det var inte bara Jack the Rippers hemstad utan även den första 

Internationalens.” Ålder: 27, Man 

 

”Det är svårt att fånga en känsla för hur det var på 1800-talet i London, framför allt därför 

att man enbart kan använda sig av det som finns kvar från 1800-talet. Det vill säga, foton, 

byggnader, målningar och kartor. Det går alltså inte att få en exakt återgivning, däremot 

tycker jag att det finns många detaljer i spelet som återger 1800-talet. Exempelvis har jag 

redan berört byggnaderna, bron och det stora hotellet finns faktiskt kvar och de är båda 

återgivna som de bör. Något som jag funderade över var färgskalan, den är ganska mörk 

av sig, brunttegel. Jag har sätt arbetarförorter och de är väldigt likartade. Jag skulle säga 

att London tolkningen är ganska trevlig, man känner igen sig både från filmer, men också 

från fotografier. Ska jag anmärka på något så är det alldeles för rent, det fanns en oerhörd 

mängd hästar i staden.” Ålder: 28, Man 

 

”Jag har aldrig varit där men den fångar den stämning som många andra fiktionella verk 

framställer.” Ålder: 24, Man 

 

”London har ni lyckats med, årtalet känns lite mer difust.” Ålder: 25, Man 

 

”Ganska bra, tycker jag.” Ålder: 23, Man 

 

”Det ser ganska mycket ut som de mediala bilder jag har av 1800-talets London.” Ålder: 

27, Man 

 

”Jag har ingen aning om hur London såg ut kring den tiden. Min uppfattning av staden 

därikring präglas främst av Sir Arthur Conan Doyle´s Sherlock Holmesböcker, filmer 

såsom ”From Hell”, och TV-serien ”Murder Roms - The Dark Beginnings of Sherlock 

Holmes” av BBC. Jag vet inte om deras beskrivningar är autentiska, men staden som 

Anders och Petri byggt upp faller väl in med mina förväntningar av hur staden skulle 

kunna ha sett ut. Jag tror i och för sig att London där var mycket smutsigare. Som det 

framställs i verket är london för vackert tycker jag.” Ålder: 22, Man 

 

”Jag är inget proffs på 1800talets London men det känns som att det skulle kunna vara 

London...eller för den delen vilken ’1800talet’ stad som helst.” Ålder: 23, Man 

 

”Bra antar jag, var inte där själv och kunde se på 1800-talet. Jag är gammal men inte så 
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gammal.” Ålder: 31, Man 

 

”Känns realistisk. Jag vet inte precis hur 1800talet såg ut, men om jag skulle gissa blir det 

ungefär som eran tolkning.” Ålder: 26, Man 

 

”Båtarna i hamnen, de varma dämpade ljusen på gatlyktorna och ljudeffekterna.” 

Ålder: 22, Man 

 

”Jag tycker att det är en blandning av element. Ljussättningen, atmosfären och mitt eget 

bultande hjärta som ivrigt väntar på ett skrämselelement. Sen att omgivningen är 

utformad efter 1800-talets London höjer stämningen. Det är ganska svårt att förklara, 

men något som hände för 200 år sedan är mer skrämmande än något som skulle kunna 

hända idag.” 

Ålder: 25, Man 

 

”Vädereffekter, ljussättning och den tidsenliga arkitekturen.” 

Ålder: 23, Man 

 

”Det faktum att det är natt, det regnar, skuggorna är många, dimma, den blå-aktiga 

ljussättningen.  Tänk dock på att det inte regnar under broar.” 

Ålder: 20, Kvinna 

 

” Se fråga 2.” 

Ålder: 24, Man 

 

”Det har jag redan svarat på men jag kan göra en copy paste så att du får se det igen. 

Det är mörkt. Det regnar. Det låter läskigt. Det är väldigt tomt och ensligt. Det är bilder 

från kusliga vinklar som under en bro. Råby!” 

Ålder: X, Man 

 

”Främst att vissa ytor ser väldigt kala ut, såsom (vad jag tror är) parlamentsbyggnaden, 

bristen på personer (kanske någon lampa kan vara tänd eller ett snarkande ljud från något 

hus skulle liva upp det), vissa saker slutar ganska raskt, t.ex. räcken som ser likadana ut 

mitt på och där de tar slut. Svårt att beskriva, men ”det ser speligt ut” är ett kort sätt att 

säga det.” 

Ålder: 23, Man 

 

”Väldigt bra.” 

Ålder: 23, Man 
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Fråga 4; 

Hur tycker du att tolkningen framstår, är den autentisk eller fiktiv. Förklara 

 

”Tolkningen kan mycket väl ha varit baserad på autentiska kartor, men för att en 

rekonstruktion ska vara intressant – eller ens möjlig – krävs en fiktiv komponent. Med 

detta menar jag, att även det mest gedigna arkeologiska arbete, kräver någon form av 

fiktion för att en bild ska kunna ges överhuvudtaget. En tolkning kräver alltid vissa 

ställningstagande, oavsett om dessa är redovisade eller ej. I texterna på er hemsida står 

det att ni är inspirerade av ”From Hell” och ”Sweeney Todd”, vilket förklarar en hel del: 

bland annat ert val av väderlek och tidpunkt på dygnet. Mitt första intryck av bilderna var 

att mörkret var så pass kompakt att jag knappt kunde urskilja byggnaderna. Hade samma 

scener utspelat sig dagtid, så hade mycket av den mystik och romantik, som man 

förknippar med 1800-talets London gått förlorad.” Ålder: 27, Man 

 

”Den är helt och hållet fiktiv, ser man det ur en post-modernistisk historieskrivning så går 

det inte att få en autentisk tolkning. Både därför att de kvarlevor som deras tolkning utgår 

från, redan är en tolkning. Detta genom att fotografen, målare väljer att avbilda visa 

saker, alla byggnader från 1800-talet har heller inte överlevt fram till våra dagar, och om 

de är rivna kan de vara det av många anledningar, men troligen därför att de inte ansågs 

vara värda att spara, eller för att de var dåliga, alltså ligger det en tolkning och värdering 

redan på 1800-talet och denna har fortsatt in i vår tid. I modern tid tolkar vi alltså en 

tolkning vilket gör att vi aldrig helt och hållet kan få en autentisk tolkning, således är allt 

fiktivt. 

Däremot kan jag säga att spelet har gjort en bra tolkning av hur det skulle kunna se ut på 

1800-talet.” Ålder: 28, Man 

 

”Fiktiv. Stämningen känns mer romantisk snarare än vetenskaplig. Mer Tim Burton än 

BBC Dokumentär.” Ålder: 24, Man 

 

”Ganska autentisk men jag tror att det saknas detaljer som präglas av den aktuella 

tidsåldern.” Ålder: 25, Man 

 

”Autentisk, den eftersträvar realism, och gör det på ett bra vis.” Ålder: 23, Man 

 

”Som stad bedömt känns den fiktiv, men varje hus för sig har säkert många autentiska 

drag.” Ålder: 27, Man 

 

”Byggnaderna ser autentiska ut, men i och med att stämningen är så pass överdriven, och 

ligger nära fiktiva verk, så känns den inte lika realistisk som husens arkitektur. Det finns 

en spännande kontrast där, realistisk arkitektur, men orealistisk stämning. Det gillar jag 

mycket!” Ålder: 22, Man 

 

”Både ja och nej. Byggnaderna verkar ju stämma vad gäller arkitekturen och stilen. Men 

däremot saknar jag skräpet och ”livet”. Jag gillade de ambienta ljuden. Regnet och ljuden 

satte en väldigt dyster stämning enligt det som jag uppfattar vara 1800talets London med 
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mina (ehh kanske inte världens bästa filmreferenser) referenser från filmvärlden med jack 

the ripper och liknande.” Ålder: 23, Man 

 

”Autentisk. Känns realistiskt. 4 shades of grey.” Ålder: 31, Man 

 

”Autentisk.  Tegelhusen och den tjocka röken känns helt rätt. Kärror och båtar passar 

också. Jag ser inget som förstör illusionen.” Ålder: 26, Man 

 

”Jag känner inte till hur 1800talets London såg ut i detalj, men jag tycker ni lyckas 

ganska bra. Det som saknas är mer bråte, vilket skulle göra att det känns som det bor mer 

folk där. Som det är nu känns det som sagt ganska öde.” 

Ålder: 22, Man 

 

”Jag vet inte riktigt hur det såg ut på 1800-talets London; har inte sett några 

referensbilder eller liknande. Själva stämningen på banan tar än ändå tillbaka i tiden och 

jag antar att det skulle kunna tolkas bra.” 

Ålder: 25, Man 

 

” Utifrån min knapphändiga erfarenhet verkar tolkningen vettig.”  

Ålder: 23, Man 

 

”Jag är inte så insatt i 1800-talets London, men det att ni fått med diligenser samt 

rökpelare som tycks komma från fabriker ger en känsla av att industrialismen är på 

antågande. De ensamma båtarna ger en känsla av att det bor en hel del fattiga fiskare i 

stan. Det lilla torget med sina råvaror ger en bra stämmning ” 

Ålder: 20, Kvinna 

 

” Fungerar mycket väl. Ser ut som jag föreställer mig ett victorianskt london. Viktiga är 

väl inte hur det ser ut utan hur det uppleves. Jag gillar det. Lite rent dock. Behöver bli 

smutsigare, skräp på gatan och liknande.”  

Ålder: 24, Man 

 

”Jo... det är väl bra säkert. Jag har inte så stor koll på 1800talets London då jag aldrig har 

varit där. Men det är säkert bra.”  

Ålder: X, Man 

 

”Bra. Det känns 1800-tal och industrialism.”  

Ålder: 19, Man 

 

”Uppdatera Word för att öppna dokumentet”  

Ålder X, X 

 

”Väldigt bra.”  

Ålder: 23, Man 


