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Sammanfattning 
 

I detta arbete har skapas en modell av den fiktiva ön Atlantis efter Platons 

beskrivning från 300-talet f.kr., för att undersöka om man effektivt kan utgå från 

Platons texter för att modellera ett samhälle med byggnader i en spelmotor och skapa 

en spelmässigt inbjudande miljö. För att genomföra undersökningen och 

visualiseringen lades stort fokus på förberedelserna vad gäller antik arkitektur, 

stadsplanering, konst och kultur. Huvudfrågan som styrde denna undersökning var 

om den skapade miljön var spelmässigt inbjudande genom den arkitektur som valts 

och, i så fall, vad det var i denna som upplevdes som spelmässigt intressant. 

Resultatet av undersökningen visar att en visualisering av en miljö utifrån enbart text 

är möjlig, men att det måste till mer än bara arkitektur för att få den levande. Man 

bör också ta hänsyn till vana spelares inlärda spelbeteenden. Detta arbete kan vara 

intressant för företag som arbetar med datorspel, kulturarvsförmedling, utbildning 

eller film. 

 

Nyckelord: Källtext, spelupplevelse, grafik, kulturarvsförmedling, arkitektur, 

trovärdighet.
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1 Introduktion 

I detta arbete skapades en modell efter Platons beskrivning av Atlantis med målet att se hur 

man effektivt kunde utgå från Platons källtexter och skapa ett övertygande atlantiskt 

samhälle. Detta genom att ha modellerat ett samhälle med byggnader och rekvisita. Därefter 

lades modellerna in i en spelmotor. Att lägga in ett samhälle i en spelmotor gav deltagarna 

möjligheten att vandra runt och uppleva verket i förstaperson.  

Syftet som projektet tjänade var att gestalta och förmedla ett samhälle som aldrig har 

existerat men som ändå skulle vara trovärdigt och sant gentemot det litterära källmaterialet. 

Det finns inga foton som referenser från antikens Grekland, historiska dokumentationer som 

skrevs kort efter händelser är få och vi är utlämnade till moderna tolkningar.  

Detta arbete utgick från Platons texter Timaios och Kritias för att få inspiration eftersom det 

var i dessa texter Atlantis först omtalades. Arbetet utgick i största mån ifrån Platons texter 

som källtext. Där Platon lämnade luckor i beskrivningarna fylldes de ut med fakta från 

litteratur om det antika medelhavets arkitektur och kultur.  

Arbetet undersökte vilka delar som var viktiga att få med i den fiktiva världen för att få en 

trovärdig och tilltalande effekt hos spelaren. Detta arbete kan vara intressant för personer 

som återskapar fiktiva världar, det vill säga de som överför ett innehåll från ett medium till 

ett annat. Dessa personer kan vara aktiva inom dataspelsutveckling, filmskapande eller 

kulturarvsförmedling. 

Det är möjligt att den fiktiva staden som Platon beskriver skulle ha anammat vissa aspekter 

från andra kulturer som den kom i kontakt med, eftersom Platon själv bodde i en stad som 

hade olika kulturer i städer omkring sig. Men genom att jag bestämde ett primärt 

kulturursprung och plats för Atlantis fanns det en utgångspunkt för att söka efter 

referenslitteratur.  

En annan fråga var om verket skulle gestalta Atlantis som en utopi eller som en dystopi. Jag 

tolkade berättelserna om Atlantis som att Platon ansåg att civilisationen så småningom 

drabbades av högmod och hybris och av det skälet gick under. Verket skulle därför gestalta 

Atlantis som en dystopi och framhäva atlanternas högmod; högmodet som föregår fallet.  

Verket som utvärderades var en Atlantisk stad i en spelmotor som lät spelaren vandra runt i 

förstapersons perspektiv. Staden bestod av olika stadsdelar som deltagaren skulle vandra 

genom, de var; bostadsområde, torg, och templet. Utöver dessa områden fanns andra 

områden i staden att utforska. 

Undersökningen visade att deltagarna upplevde den vision de själva byggde upp från texten 

sannare än den vision som stod i Platons texter. Deltagarna svarade också att de hade ett 

inlärt beteendemönster som ofta dikterar hur de utforskar en bana. Majoriteten av 

deltagarna uppfattade inte de dystopiska dragen i undersökningen. Anledningen till att 

deltagarna inte ansåg att miljön var dystopisk var troligtvis att varje deltagare hade en egen 

uppfattning av dystopi.  
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2 Bakgrund 

2.1 Ludisering och spelrum  

Anna Gunder vid Uppsala universitet skriver i sin artikel "Berättelse blir till spel: Om 

ludiseringen av J. K. Rowlings Harry Potter and the philosopher's stone" (2007) om behovet 

av ändring när källmaterial översätts till ett spel. När ett verk från ett media återges som ett 

spel sker en konvertering, Gunder beskriver detta som "ludisering". Den största 

konverteringen som Gunder beskriver från verk till spel är interaktiviteten. En film, eller 

roman har samma händelseförlopp oberoende av användaren. Ett spel är interaktivt då 

spelaren påverkar händelseförloppet och resultaten, det vill säga vinst eller förlust. Artikeln 

beskriver detta som ett multisekventiellt hyperverk, där spelaren rör sig från ett val till ett 

annat mellan informationsfält. De tre typerna av informationsfält är informationsfält, 

uppdragsfält och aktionsfält. Det första informationsfältet tjänar uppgiften att ge spelaren 

information. Uppdragsfälten har som uppgift att ge spelaren mål. Aktionsfälten är helt 

interaktiva för spelaren, utan spelarens aktioner kommer spelet inte gå framåt och spelet 

stannar upp helt eller förloras (Gunder, 2007).  

I Ulf Wilhelmssons artikel "Datorspel som lekplats och skådeplats: Rummets roll i lek och 

narration" (2007) beskrivs hur rummet fyller viktiga uppgifter för spelaren. Han menar att 

miljön är en aktiv del av spelet och inte endast en passiv. Spelaren måste oftast använda sig 

av miljön för att ta sig vidare och klara av uppgifter, man måste gå runt och undersöka 

miljön. Wilhelmsson beskriver också att man kan se spelrummet ur ett ekologiskt perspektiv. 

Information ges till spelaren beroende på omgivningens materia och påverkar därmed hur 

spelaren agerar (2007). 

Det som Wilhelmsson beskriver i sin artikel kan kombineras med Gunders beskrivning av de 

olika informationsfälten. Till exempel i en stadsmiljö i ett spel är både informationsfälten och 

aktionsfälten spelrum som behöver en miljö som effektivt berättar information och handling 

för spelaren (Gunder, 2007; Willhelmsson, 2007).  

2.2 Vad är dystopi? 

Utopi härstammar från grekiskan med betydelsen "ingenstans", men har nu fått betydelsen 

"en påhittad idealstat",  som härstammar från skriften Utopia av Thomas Moore från 1516, 

om en påhittad idealstat i Amerika. Utopi blev dock ingen vanlig term innan 1800-talet då 

folk började betrakta sin politiska och sociala omgivning. Enligt Gordin som är 

historieprofessor på Princestonuniversitetet i USA utvecklades termen dystopi under 1900-

talet, precis som utopi kommer ordet från grekiskan och betyder en "dålig plats". Även 

dystopi är en påhittad värld och har därför frodats inom science fiction och politiska 

romaner. En dystopi är inte en rak motsats till utopi, detta skulle betyda att samhället var 

planerat till att misslyckas och vara ont. En dystopi brukar snarare vara en utopi som har 

misslyckats och inte fungerar som det var planerat. (Gordin, 2008).  
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2.3 Atlantismyten 

Ian Morris är en historieprofessor hos Stanforduniversitetet och är författare till The Greeks; 

history, culture and society (2009). Han grundade Stanfords arkeologiska center och har sin 

expertis inom antika civilisationer. Morris har också medverkat i produktioner för History 

channel och Discovery channel.  

Den äldsta skriftliga källan som finns att hitta om något som refererar till Atlantismyten är 

skriven av Platon. Längs historiens gång har en hel del personer försökt koppla atlantismyten 

till sin nation. Platon föddes År 427 f.Kr. i Aten och dog 347 f.Kr. som en känd filosof. Han 

föddes in i en välkänd aristokratisk familj som gav honom möjligheten att få en mycket god 

utbildning. Han hyste stor beundran för sin lärare Sokrates som blev en av Platons stora 

inspirationer under livet. Några av Platons stora verk som han utförde var bland annat att 

grunda en filosofisk akademi som överlevde nära inpå tusen år och att skriva ett flertal 

skrifter som är kända som Platons dialoger (Morris, 2009). 

2.3.1 Platons Atlantis 
Den första skriftliga referensen till Atlantismyten hittar man i Platons dialoger Timaios och 

Kritias. Dessa texter tros ha blivit skrivna runt 360 f.kr. Platon (Platon & Stolpe, 2006) 

beskrev Atlantis som en av historiens mäktigaste civilisationer som någonsin existerat.  

Platon beskrev Atlantis skapelsemyt i texten Kritias där han utförligt berättar om Atlantis, 

statsskick, kultur och historia. Riket Atlantis skapades av den grekiska guden Poseidon, vars 

domän var havet. När de tre stora grekiska gudarna Zeus, Poseidon och Hades delade upp 

jorden mellan sig tillföll de Atlantiska öarna Poseidon. Dessa öar hade en liten urbefolkning, 

bland annat en kvinna vid namn Klieto. När Klieto blev gammal nog att giftas fick Poseidon 

begär till henne. Poseidon befolkade dessa öar med sina egna halvgudomliga barn som han 

hade skaffat med Klieto (Platon & Stolpe, 2006).  

Poseidon lät Klieto föda fem tvillingpar, den äldste sonen Atlas fick riket uppkallat efter sig 

och rätten att styra över sina bröder. Varje broder fick en egen del att styra över, med egna 

lagar och styrelsesätt (Platon & Stolpe, 2006).  

Platon berättar att Atlantis skapades innan människan hade lärt sig bemästra sjöfart. 

Havsguden Poseidon gjorde Atlantis till isolerade öar, oåtkomliga för människor från utsidan 

så att riket kunde få frodas ifred (Platon & Stolpe, 2006).  

Riket skulle enligt Platon ha bestått av nio öar och några kolonier i Nordafrikas fastland. 

Deras inflytandesfär skall ha nått från Libyen fram till Egypten samt över tyrrhenerna (norra 

Italien). Trots att Altlantis rike sträckte sig över denna stora landmassa så var de atlantiska 

öarna självförsörjande. Poseidon gjorde öarna så frodiga att alla sorters odlingar och frukter 

kunde växa (Platon & Stolpe, 2006). På den största ön, Basileia, låg huvudstaden samt de 

största städerna. Basileia hade enligt Platons beskrivning en landyta i storlek som bör 

motsvara Storbritanniens. Dessa öar låg innanför Herakles stoder, vilket var grekernas namn 

på Gibraltars sund (Platon & Stolpe, 2006). 

Eftersom riket var så förmöget så kunde de bygga dyra monument och tempel. Platon 

beskrev i sin text Kritias hur huvudstadens tempel var beklädda med silver och elfenben. Alla 

stadens statyer var gjorda av guld och själva tempelbyggnaden beskrevs som grekisk, fast 

ändå barbarisk. Barbarisk hade en annan mening under Platons tid och betydde icke-grekisk. 

Vad som gjorde templet barbariskt förklarades dock aldrig av Platon (Platon & Stolpe, 2006).  
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Atlantis var enligt Platons beskrivningar en stormakt utan dess like med en stor och 

avancerad armé. Alla de tio kungabröderna skulle kunna förse den atlantiska hären med 10 

000 man var och dessutom med stridsvagnar. När Atlantis invaderade medelhavsområdet 

var de så lyckade i sina krig att de nära inpå lyckades att invadera alla medelhavens 

civilisationer. Ett fåtal grekiska stater lyckades stå emot Atlantis tills invasionsstyrkorna drog 

sig tillbaka efter Atlantis katastrof (Platon & Stolpe, 2006). 

I båda texterna Timaios och Kritias betonar Platon varför Atlantis gick under, dess öar sjönk 

ned i havet som straff från gudarna. Platon beskriver Atlantis som en civilisation som mot 

slutet av sin existens utvecklat ett extremt högmod. Atlanterna, som var Poseidons utvalda 

folk, hade glömt att foga sig efter gudarna och trodde att de inte behövde gudarnas hjälp 

längre. När Atlantis invaderade medelhavet blev gudarna så ursinniga att de gav Atlantis det 

ultimata straffet; undergång  (Platon & Stolpe, 2006). 

2.4 Platons stat 

Jag har använt mig av Sven-Eric Liedmans bok "Från Platon till kriget mot terrorismen" 

(2005) som primär källa för att förstå Platons syn på sin idealstat. Liedman är professor i 

idé-och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Boken kom ut första gången 1972 under 

titeln "Från Platon till Lenin" och har givits ut i fjorton upplagor sedan dess. 

Antikens Grekland var inte uppdelat i riken eller imperier utan i stadsstater. En stadsstat 

bestod i regel av en stad samt landskapet runtom som producerade mat och varor åt staden. 

Det betyder att styrelseskick kunde variera från stad till stad även om de låg i samma 

landsända. Platon växte upp och bodde största delen av sitt liv i Aten, den största stadsstaten 

av dem alla under hans tid. Aten var en demokratisk stadsstat där endast fria män, men inte 

kvinnor och slavar, hade chansen att bli invalda i domstolar, regeringen och påverka staten 

de bodde i. Men man skall inte förväxla den atenska demokratin med den moderna 

demokratin vi känner till idag, enligt Liedman som ägnat Platon ett kapitel i sin bok om 

politisk idéhistoria. Platon var en stark motståndare till demokratiskt styre, han ansåg att den 

stora nackdelen med demokrati var att det gav makten till personer som inte var lämpade för 

uppgiften. Platon styrkte ofta detta argument med att hans mentor Sokrates dömdes till 

döden av en domstol som bestod av slumpmässigt valda personer (Liedman, 2005). 

Platon beskrev i Staten hur en idealstat bör se ut. Samhällsklasserna i en grekisk stad delades 

upp i aristokrater, borgare och slavar. Platon beskrev en skyddsstat som bestod av 

beskyddare, beskyddade och slavar. Beskyddarna skulle bestå av intelligenta filosofer och 

modiga soldater, att vara aristokrat var irrelevant. Beskyddarna styrde över de beskyddade, 

de beskyddade var människor som producerade åt staten. I Platons idealstat fanns ingen 

demokrati men en medborgare bedömdes utifrån sina meriter (Liedman, 2005). 

2.5 Samhällsliv i Aten och Sparta 

Två stora och skarpt avgränsade kulturer i antikens Grekland under Platons tid var den 

atenska kulturen och den spartanska kulturen. Dessa två kulturer konkurrerade om makten 

över Grekland. De var motpoler om hur en stad skulle styras, men också om hur folkets 

privatliv skulle se ut (Rhodes 2010).  

Aten var Greklands högborg för demokrati som ansåg att alla medborgare hade rätten till att 

kunna få chansen att påverka sitt samhälle. Men de som hade möjligheten att bli Atenska 
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medborgare var begränsade, skriver P. J. Rhodes. Först måste en medborgare vara född i 

Aten och ha atenska föräldrar, helst en atensk moder. En invandrare kunde inte flytta in till 

Aten och bli medborgare. Hedersinvandrare kunde dock tillåtelse att få köpa en egendom i 

staden. Det var bara män, inte kvinnor som kunde bli medborgare. Män var tvungna att 

genomgå en militär träning för att kunna få medborgarskap.  Ett sista kriterium för att en 

man i vuxen ålder skulle kunna bli en medborgare var att han var en fri man. Detta betyder 

att han inte kunde ha varit en slav, skriver Rhodes. (Rhodes 2010). 

Sparta var en tyranni, det vill säga ett kungadöme där besluten togs av en elit av människor. 

Enligt Michael Grant och Rachel Kitzinger, forskare i antik historia, ledde detta till att 

politiska beslut togs snabbare men utan folkets deltagande. Spartas organisation och styre 

blev traditionellt och konstant, till skillnad från Atens som ändrades med tiden beroende på 

vilka som hade valts att styra.  Sparta var under Platons tid känt för sin krigsmakt som var ett 

av statens fokus (Grant & Kitzinger, 1988a).  

Detta är relevant för projektet då hur en stads politik sköts kommer att påverka hur den är 

byggd och hur dess invånare lever. 

2.5.1 Atenska och spartanska kvinnor 
Rhodes beskriver i sin bok att det fanns skillnader mellan atenska och spartanska kvinnors 

liv. Spartanska kvinnor skulle vara starka för spartanerna ansåg att starka kvinnor födde 

starka barn. Därför fick även spartanska kvinnor samma militära grundträning som 

spartanska män. Men då männen fortsatte sina karriärer inom militären återvände 

kvinnorna till hemmet och lärde sig det som krävdes för att ta hand om en familj och ett hem. 

Spartanska män tillbringade stora perioder av sitt liv i militären, de var inte hemma lika ofta 

som atenska män var. Spartanska män sägs att ha föredragit en mans sällskap, även på sin 

fritid, därför hade spartanska kvinnor ganska fria liv jämfört med de atenska kvinnorna 

(Rhodes, 2010).  

2.5.2 Religionen i det vardagliga livet 
Den antika grekiska religionen var den stora faktorn som förde de olika grekiska folken 

samman. Alla greker var dock inte religiösa. Rhodes beskriver en religiös grek under den 

perioden som en person som tog oraklernas uttalanden på stort allvar och lät religionen ta en 

stor del av det vardagliga livet. De grekiska gudarna var inte endast andar, utan personer 

med ambitioner och känslor. De var också mystiska och omöjliga att förutse, en man var 

bunden av sitt öde, men en gud kunde kontrollera sitt eget öde. Denna religion saknade 

dogmer och heliga skrifter. Men även om alla inte var religiösa så var platser tillägnade 

gudarna och tempel viktiga för grekerna att ha i sitt samhälle. Det var en djupt rotad 

föreställning hos människor att om en gud ansåg att den inte fick tillräckligt med 

uppmärksamhet kunde guden straffa samhället med naturkatastrofer, förbannelser och så 

vidare.  Men en uppskattad gud kunde beskydda eller välsigna samhället (Rhodes, 2010). I 

städer var det vanligt att en akropol var belägen på stadens högst belägna punkt. Akropolen 

var oftast ett befäst tempel som kunde tjäna som en tillflyktsort. Detta ledde till att templen 

hade mer än en religiös funktion (Price, 2010).  
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2.6 Grekisk byggnadstekniker 

2.6.1 Grekisk stadsplanering 
För att en grekisk stad skulle kunna blomstra behövde staden tillgång till vatten, grödor, 

platser för att tillbe gudar, ett torg och administrativa byggnader. Alla dessa faktorer 

behövdes för att göra det möjligt för dess invånare att bosätta sig. Eftersom ett stort antal 

personer bodde på samma område behövde egendom och byggnader planeras. Detta var 

ingen grekisk uppfinning utan Mesopotamerna hade något årtusende innan kommit på 

stadsplanering. Men genom att använda en yta mer effektivt kunde de få plats med fler 

byggnader. För att utnyttja så mycket utrymme som möjligt byggde de bostäderna i kvarter. 

Dessa kvarter var två byggnader breda med en väg som separerade nästa rad av byggnader, 

se figur 1 (Grant & Kitzinger, 1988b).  

 

Figur 1 Representation av staden Halieis under 300-talet f.Kr. I representationen syns de 
rektangulära kvarteren (Grant & Kitzinger, 1988b, s. 1695). 

För de grekiska städerna var ett torg viktigt, det som grekerna kallade för agora. De grekiska 

torgen hade inte samma planering som bostadsområdena hade, så som kvarter. Ett torg 

behövde inte vara rektangulärt, utan kunde ta den plats och form som fanns tillgängligt, se 

figur 2. Torget var en mötesplats för stadens invånare och ett centrum för stadens allmänna 

byggnader. Som exemplet i figur 2 visar så kunde torget även vara ett centrum för stadens 

kulturella funktioner så som templen och arenor (Grant & Kitzinger, 1988b).   
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Figur 2 Representation av Atens torg 400-talet f.Kr. (Grant & Kitzinger, 1988b, s. 1661). 

2.6.2 Stadsmur 
Enligt Nic Fields brukade grekiska städer ha stadsmurar. Fields har gett flera föreläsningar 

om antik krigshistoria på Edinburghs universitet. Murarna bekostades av skatter, donationer 

eller krigsbyte. Stadsmurar byggdes efter hur området såg ut runt om staden,  murar 

behövdes speciellt där det inte fanns naturligt skydd som floder eller klippor. Alla städer hade 

inte en stadsmur, vissa få städer fokuserade på att endast ha en militär makt som skydd eller 

så hade de tillräckligt skydd från naturen. Då krig bröt ut och mer försvar behövdes byggdes i 

så fall en provisorisk mur av trä och jord. Stadsmurar var primärt gjorda av sten eller tegel, 

beroende på vad området kunde ge. Sten och tegel föredrogs då de kunde stå emot naturen 

bättre över tid och var eldsäkra jämfört med murar gjorda av trä och jord. En stadsmur hade 

inte endast målet att skydda byggnader och invånare under krig, en mur skulle även 

kontrollera in och utgångar av staden vilket hjälpte säkerheten. Vissa murar fungerade som 

en beskyddande korridor från staden till andra viktiga platser så som hamnar. Längs med 

muren brukade det finnas rektangulära torn med plats och skydd för bågskyttar och ballistor. 

Idealt sett skulle dessa torn inte befinna sig länge ifrån varandra än den längd en bågskytt 

kunde avfyra sin pil  (Fields, 2006). 

2.7 Grekisk arkitektur 

2.7.1 Bostäder 
De grekiska bostäderna brukade bestå av material som invånarna kunde hitta i det 

närliggande området. Oftast var detta material murtegel gjort av lera. Teglet förstärktes oftast 

genom att man blandade in gräs. Taket var antingen ett platt lertak eller ett brant lutande 

stråtak. Även golvet i dessa byggnader var enkla, oftast bara stampad jord. Men under 

Platon’s tid hade den grekiska byggnadstekniken utvecklats, se figur 3. Murverk med sten 
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blev allt vanligare, speciellt i städer. De mindre viktiga byggnaderna som exempelvis bostäder 

bestod fortfarande av murtegel av lera, men de kunde vara beklädda med ett lager av sten. 

(Grant & Kitzinger, 1988a). De grekiska bostäderna brukade vara en till två våningar höga 

och vara rektangulära eller kvadratiska. Oftast brukade familjens status inte heller synas på 

utsidan av deras bostäder. Ett grekiskt hem hade många vanliga rum som förråd, kök och 

sovrum. Många hus hade rum som kallades för andron där männen höll till på sin fritid. För 

kvinnorna i huset fanns ett motsvarande rum som kallades gynaikon, här befann sig 

kvinnorna i huset och barn på sin fritid. Det ansågs högst opassande för en man att tvinga sig 

in i en gynaikon. Rikare familjer kunde ha råd med ett badrum där de tog sina bad och ett 

slavrum där slavarna bodde. Vissa bostäder hade en egen verkstad där de producerade varor 

för försäljning på stadens torg. Till exempel smycken, kläder, verktyg eller mindre möbler. 

Något som inte fanns i grekernas bostäder var toaletter. I städerna fanns det offentliga 

toaletter dit allmänheten kunde gå för sina behov (Grant & Kitzinger, 1988b).  

 

Figur 3 Olika murartekniker för en byggnads vägg (Grant & Kitzinger, 1988a, s. 292). 

2.7.2 Viktiga byggnader 
Viktiga och allmänna byggnader, exempelvis tempel, byggdes med dyrare material. Dessa 

byggnader byggdes med sten och hölls upp med hjälp av stenkolonner, till skillnad mot 

bostadshus som brukade hållas upp med kolonner av trä. Taken bestod av tegelplattor vilket 

var mer komplicerat och inte något alla byggnader hade. Dessa byggnader var även 

dekorerade med bland annat statyer och olika murmönster, se figur 4 (Grant & Kitzinger, 

1988a).  

 

Figur 4 Exemplen på olika Atenska murmönster under Greklands klassiska era (Grant & 
Kitzinger, 1988a, s. 293). 
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De allmänna och viktiga byggnaderna i Aten byggdes oftast i en jonisk eller dorisk stil, se 

figur 5. Den doriska ordningen var populär under antikens grekland för dess enkla och 

stilrena utseende. De joniska kolonnerna var mer bearbetade och har mer detaljrika 

kolonner. De doriska och joniska kolonnerna hade olika geografiskt ursprung (Morris, 2009). 

 

Figur 5 Dorisk stil till vänster och jonisk stil till höger (Morris, 2009, s. 189). 

Många av de allmänna och administrativa byggnaderna befann sig bredvid stadens torg. 

Vissa av dessa byggnader hade en stoa, en korridor under tak som hölls upp av stenkolonner. 

En stoa gav invånarna som var ute chansen att ta en paus och gav skydd från solen. En stad 
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hade också en eller flera byggnader kallad tholos, en rund byggnad som tjänade som en grav 

för de döda invånarna. Toaletterna låg på offentliga platser i ett rum där ett tiotal säten var 

på en lång rad utan avskiljande väggar. Dessa byggnader var viktiga för att hålla stadens 

hygien (Grant & Kitzinger, 1988b). 

2.7.3 Tempel  
Enligt forskaren i antik historia Simon Price, som skrev boken "Religions of the ancient 

Greece" (2010), var de grekiska templen inte som andra byggnader i en stad.  Grekiska 

bostäder var relativt enkla och hade varit det sedan de började byggas  runt 5000 år f.Kr. 

Templen var mycket större, tyngre och gjorda av dyrare material än de flesta grekiska 

byggnader. På så sätt var templen också ett sätt att imponera på rivaler och få gudarnas 

gunst.  

Eftersom dessa templen ansågs vara gudens bostad så var templets struktur byggd som en 

bostad. Templets kärna bestod utav en cella, ett stort rum där gudens staty fanns, utöver 

detta fanns det inte så mycket i detta rum. Som de flesta bostäderna hade templet en veranda 

men kunde även ha en "falsk veranda", en veranda på templets baksida. På utsidan av 

templen var de detaljrika, med flera rader av stenkolloner med mönster (Grant & Kitzinger, 

1988b).  

Templen var viktiga för ett samhälle och dess placering berodde på typen av samhälle. I en 

stad byggdes templen så centralt som möjligt, gärna nära stadens torg. Detta var för att göra 

tillbedjan tillgänglig. Ute på landet i glesbebyggda områden kunde templen vara byggda mer 

avlägset, till exempel på heliga ängar (Price, 2010).  
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3 Problemformulering  

3.1 Frågeställning 

Ett av de viktigaste elementen för att kunna skapa en trovärdig och sammanhängande miljö i 

ett dataspel är bildreferenser till koncept och produktionsstadiet. Men hur går man tillväga 

när det saknas bildreferenser? Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan gestalta 

en miljö, vars tema inte har några bildreferenser utan endast består av en textförlaga, så att 

den blir intressant för en tilltänkt spelare. Vilka delar måste man få med i den fiktiva 

världen? Detta arbete kan även vara intressant för andra personer som återskapar världar, till 

exempel filmskapare, spelutvecklare och kulturarvsförmedlare, eftersom miljön bör ha en 

viss historisk trovärdighet. 

Arbetets syfte är att se vilka delar som är viktiga att få med i den fiktiva världen för att få den 

trovärdig och tilltalande för "spelaren".  

Huvudfrågan som styr undersökningen blir därför: Går det att skapa en spelmässigt 

inbjudande miljö utan att ge avkall på den historiska trovärdigheten? Med den inriktningen 

blir det också möjligt att få veta om spelaren uppfattar de dystopiska dragen i miljön och om 

de tillför något till myten, eller förvanskar de den? Detta är intressant eftersom de kan visa på 

hur nära man behöver ligga källtexter för att åstadkomma en känsla i en spelmiljö. 

 

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Modellen 
För att besvara frågeställningen skapades en 3d-miljö av en av en ”atlantisk” stad. Den 

modellerade miljön lades in i spelmotor Unity som gjorde det möjligt att gå runt och 

undersöka miljön i förstapersons-perspektiv. För att ge respondenterna någon struktur och 

ett mål under undersökningen, innehåller verket ett fåtal kontrollpunkter. Dessa 

kontrollpunkter garanterar att alla som har genomfört undersökningen har sett 

gemensamma saker. Dessa kontrollpunkter hindrar inte deltagaren ifrån att vandra fritt och 

undersöka sidospår. Eftersom tiden för utveckling av modellen var begränsad, avgränsades 

miljön till ett centralt område i en mindre stad och består av ett torg, en akropol och ett 

mindre bostadsområde. Dessa områden av staden är valda eftersom de visar stadens mest 

karaktäristiska drag.  

3.2.2 Kvalitativ undersökning 
Den metod som valdes för att genomföra undersökningen var kvalitativa intervjuer. I boken 

Metodbok för medievetenskap (Østbye, 2003) beskrivs tre olika  nivåer av intervjuer, 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. De tre olika nivåerna av 

intervjuernas strukturer skiljer sig i hur fritt deltagaren kan besvara frågorna. Den nivå som 

valdes för intervjuerna var semistrukturerade. I semistrukturerade intervjuer  ställs samma 

frågor till alla som deltar i undersökningen. Dessa frågor skall ha öppna svarsmöjligheter för 

att ge möjligheten för deltagaren att utveckla sina svar. Något som är viktigt att komma ihåg 

är att ge alla deltagare lika mycket tid och ställa samma frågor I en strukturerad intervju 

finns en rad frågor som ställs till alla som deltar i undersökningen. Alla svar som ges skall 

sedan läggas i en svarskategori. Denna form av intervju har likhet med kvantitativa enkäter. 
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Østbye beskriver fördelar med kvalitativa metoder. En av de största fördelarna med 

kvalitativa studier är möjligheten för djupare förståelse av den data som samlas in. Under en 

intervju eller fokusgrupp kan man redan vid detta stadium testa hypoteser, ställa följdfrågor, 

och få djupare svar än vad en kvantitativ undersökning skulle gett. Med en semistrukturerad 

intervju kan undersökningen få svar på vissa specifika frågor, men även få en bättre bild av 

deltagarnas upplevelse. 

Urvalsgruppen bestod av studenter från programmet för dataspelsutveckling vid högskolan i 

Skövde. Dataspelsutvecklare är vana vid att skapa världar, karaktärer och trovärdiga miljöer. 

En inriktning av dataspelsutvecklare som dock inte blir aktuella är grafiker, eftersom risken 

är stor att dessa fokuserar allt för mycket på den tekniska sidan av grafiken.  

Varje person fick läsa en text som Platon skrev där han beskrev sin vision av Atlantis. Efter 

att deltagaren läste klart texten skulle de vandra genom banan. Deltagarna fick obegränsat 

med tid att spendera i banan men riktmärket var ungefär 5 till 7 minuter. Efter att deltagaren 

hade spelat banan intervjuades de, dessa intervjuer spelades in. 

 

3.2.3 Alternativa metoder 
Ett alternativ som kunde ha gjorts för att genomföra en kvalitativ undersökning var genom 

att ha anordnat två fokusgrupper med fem personer i varje grupp. Varje deltagare skulle få 

läsa samma text av PLaton. Efter att texten är läst så började deltagaren utforska staden. 

Genom att ha fem datorer tillgängliga så kan alla deltagare utföra undersökningen samtidigt. 

Efter genomgången kommer diskussionen med fokusgruppen utföras. Boken beskriver 

fokusgrupper som en form av semistrukturerad kvalitativ metod. (Østbye, 2003). Nackdelen 

med en fokusgrupp som metod är att deltagarna kan påverka varandras svar. 

Ytterligare alternativa sätt att genomföra undersökningen var att göra en kvantitativ 

undersökning, genom att göra produkten möjlig att ladda ned från nätet.  Då kan 

målgruppen ladda ned produkten och sedan svara på en enkät. Nackdelen är att inte samma 

kontroll finns som med en kvalitativ forskning. Andra kvantitativa metoder som enkäter och 

termometrar var möjligt att använda för att besvara frågeställningen, som att ställa en 

enkätfråga, "Hur mycket påverkade de dystopiska dragen Platons vision?" och sedan be 

deltagaren att svara på en skala från 1 till 5. Problemet är dock här att det är omöjlig att 

kontrollera att alla (eller någon) har läst Platons text. En kvantitativ undersökning skulle ha 

kunnat besvara frågeställningen, men inte genomgripande. En kvalitativ undersökning ger 

mer djupgående analys och tolkningsmöjligheter till samma frågor (Østbye, 2003). 
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4 Genomförande  

Detta kapitel skall beskriva verkets genomförande samt beskriva motiven för de val som 

gjorts. Verket gestaltades som en miljö i 3D. Modellerna gjordes i programmen Autodesk 

Maya 2011 och Autodesk Mudbox 2011. Därefter lades modellerna in i spelmotorn Unity för 

att det skulle bli möjligt att vandra runt i miljön i förstapersonperspektiv. Eftersom jag själv 

modellerade objekten till detta projekt så blev min personliga stil en faktor för miljöns 

utseende. Miljön modellerades utifrån litteraturen i bakgrundskapitlet samt Platons texter. 

Där arkeologiska källor och Platons beskrivningar går isär följde jag Platons beskrivningar. 

I avsnitten nedan redogörs för de olika momenten som varje objekt gick genom för att skapa 

ett komplett verk. 

 Inspirationsmomentet  

 Konstruktionsmomentet  

 Textureringsmomentet 

 Implementeringsmomentet 

Denna metod baseras på Matthew Omernicks (2004) beskrivning om hans egna 

arbetsprocesser inom 3D-modellering för spel.   

4.1 Skapa en stadsplanering 

Första steget för stadens planering var att bestämma hur stadens geografi såg ut. Området 

runt staden som valdes blev ett kustområde med en kulle bredvid stranden.  Efter att platsen 

hade valts skissades en karta över staden (se fig. 6). Staden centrerades runt kullen med 

tillgång till både havet och säkerheten vid kullen. Jag ville att staden skulle vara belägen runt 

en kulle eftersom templen ofta byggdes på stadens högsta punkt och så centralt som möjligt, 

se kap 2.7.3. Jag ville också att staden skulle ligga nära havet eftersom Platon beskrev 

Atlantis som en sjöfararnation. Även om staden inte har en hamn så ville jag ändå ha något 

som indikerade att staden har erfarenhet av sjöfart.  

 

Figur 6 Skiss över geografin och stadsplaneringen. 
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Som nämnts innan, i kapitel 3, har jag bestämt att detta skulle vara en liten stad för att kunna 

hinna att gestalta den inom projektets tidsram. I staden finns det som nämnts i kapitel 3 ett 

bostadsområde, ett torg (Agora i figur 6) och en Akropol som består av ett tempel på kullen i 

staden. Staden har också andra byggnader som en stoa, akademi och en stadsmur med två 

portar. 

 

Figur 7 Ritning över staden. Svarta = bostäder, blå = agora och röd = allmänna byggnader. 

4.1.1 Placeholders 
För att skapa staden i en 3D-miljö för att sedan importera den till en spelmotor behövde jag 

placeholders, det vill säga enkla geometrier för att representera modeller. Allt eftersom 

stadens modeller färdigställs byter de ut placeholders för att till slut skapa en komplett stad. 

Dessa placeholders skapades först genom att utgå från kartan (fig. 8) och sedan placera ut 

geometri, se figur 9. Efter att geometrin för byggnaderna var utplacerade kunde en 

preliminär mark skapas lättare, se figur 10.  
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Figur 8 Kartan inlagd som en ritning för modulerna. 

 

Figur 9 Stadens placeholders. 

 

Figur 10 Stadens placeholders med preliminärt markområde.  



 

 17 

4.1.2 Konstruktion av stadsmuren 
Stadsmuren bestod av tre delar; mur, port och torn. Alla dessa modeller utgick från en kub i 

början innan jag började arbeta med dem. För porten delade jag upp kuben i fler polygoner 

(fig. 11).  

 

Figur 11 Första steget i skapandet av porten. 

I figuren nedan (fig. 12) visas hur en polygon är uppbyggd. En modell, eller "mesh" som det 

ibland kallas, består av polygoner som är punkter i 3D-rymd. Dessa punkter kallas för 

"vertex" och kopplas ihop med linjer som kallas "edge". Ytan mellan dessa vertices kallas för 

en "face", en face är den enda delen av polygonen som syns när den renderas i en spelmotor. I 

en spelmotor brukar generellt inte en baksida av en polygon renderas för att spara på 

resurserna. Motorn förutsätter att en bakvänd polygon inte är synlig för spelaren och 

renderar därför inte ut den. För att visa vilken sida av en polygon som är dess framsida har 

den en "normal" som indikerar detta. En polygon som skall fungera i spelmotorn Unity kan 

bestå av tre vertices men det bör helst vara fyra. Mer än fyra får det dock inte vara (Watkins, 

2011).   

 

Figur 12 En polygons olika beståndsdelar.  

Genom att lägga till fler kanter (edge) till modellen och manipulera hörnens positioner kunde 

jag bygga fram den form av porten jag ville ha (fig. 13). Jag raderade polygonerna i mitten för 

att skapa ett hål och skapade sedan nya polygoner runt de raderade polygonerna för att få en 
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komplett öppning. Jag arbetade endast på den sida av porten som var inne i staden eftersom 

det är den enda sidan av porten spelaren kommer att se. Eftersom spelaren ändå inte skulle 

kunna gå genom porten så valde jag även att ta bort polygoner som aldrig skulle synas (fig. 

14), detta är för att spara på spelmotorns kraft samt för att spara utrymme inför UV-

mappningen. De två andra delarna av stadsmuren behandlades på samma sätt: att lägga till 

geometri och sedan rensa de polygoner som inte behövs. Tornen skiljer sig lite från denna 

process eftersom de polygoner som inte syns inte är borttagna och använder sig av 

takmoduler från bostäderna. Anledningen till varför jag valde att behålla alla av tornens 

polygoner som inte syntes var för att jag ännu inte visste om jag ville kunna återanvända mig 

av tornens delar till andra byggnader i staden. 

 

Figur 13 Portens grundmodell tillsammans med murar och torn. 

 

Figur 14 Portens baksida utanför staden. 
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För att ge en modell en textur, till exempel en färgtextur, krävs en 2D-bild som skall 

representera texturen. Men eftersom modellen är i en 3D-rymd behöver man berätta hur 

detta skall tolkas. Varje vertex tjänar också som en "UV", en koordinat som skall representera 

texturens placering i 3D-rymden. Dessa "UV punkter" vecklas ut till en 2D plan, se fig 15, 

detta kan 3D-program och spelmotorer tolka (Watkins, 2011).  

 

Figur 15 Exempel av en modells UV-map. 

Det finns flera olika texturer och alla tjänar olika syften och flera kan användas på samma 

objekt samtidigt. De två olika texturer jag har använt till modellerna i detta projekt är en 

"diffuse textur" och en "normal map". En "diffuse textur"  är grundlagret av färg som läggs på 

modellen. Detta lager projekteras på modellen utifrån UV-punkterna på en vald diffuse 

textur, se fig. 16 (Watkins, 2011).  

 

Figur 16 Exempel av en modell med en diffuse textur. 

Till stadsmuren gav jag en fototextur av en stenmur som passade den stilen jag ville ha. Jag 

valde att använda mig av fototexturer eftersom jag ville få en realistisk stil på stadens 

utseende och eftersom det sparar tid jämför med om jag hade målat texturerna för hand. Som 

fototextur ville jag ha tegelstenar som målats vitt, detta ger enligt mig den bästa effekten av 

de byggnadstekniker som fanns på den tiden. 
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4.2 Bostäder 

Stadens bostäder består av moduler, byggdelar, som kan bytas ut för att skapa olika 

byggnader av gemensamma delar. En bostadsbyggnad är uppbyggd av fyra delar,  en 

struktur, tak, tegel och en dörr. Fördelen med modulbyggande är det stora antalet objekt som 

kan göras på kort tid. Den stora nackdelen med modulbyggande är begränsningarna inom 

individualiseringen av husen. Men eftersom husen i antikens Grekland inte avvek så mycket 

från varandra så har jag valt att använda moduler. En annan nackdel är UV-linjer i 

textureringen eftersom varje del inte är texturerade efter varandra (Omernick, 2004). Två av 

byggnadernas utseende är inspirerade av British museums visualisering av ett grekisk hus. 

Taken på dessa hus består av tegel som har egna modeller. Jag valde att göra detta eftersom 

husens tak är närmare spelaren än vad till exempel templets tak är. Det finns vissa 

byggnader, så som de offentliga toaletterna, som inte har dessa takplattor, detta är för att 

spelmotorn inte klarar av om en byggnad har för många polygoner och detta är lätt hänt med 

individuella takplattor. Till väggarna använde jag mig av en fototextur av puts som jag 

modifierade färgen på för att få en mer beige nyans.  

 

Figur 17 Bostädernas olika moduldelar. 

4.3 Akropol 

Vissa byggnader, till exempel templet i akropolen, är så annorlunda att de inte i detta projekt 

kan göras av moduler. Templet gjordes i en jonisk stil, se fig. 5, som är inspirerad av Atens 

antika tempel. Templet är den enda byggnaden i verket som deltagaren kan gå in i och 

utforska, därför har det egen rekvisita. För att underlätta modellerandet så delade jag upp  

templet i fyra segment; grunden, kammaren, pelare och tak. Detta gjorde också att jag kunde 

återanvända delarna till andra av stadens byggnader. 



 

 21 

 

Figur 18 Progression av tempelbyggnaden. 

En av de mest återanvända objekten från templet är kolonnerna. Två olika sorters pelare 

gjordes till staden joniska respektive doriska kolonner. För templet valde jag att använda de 

joniska eftersom templet gjordes efter en jonisk konstruktion. De joniska kolonnerna var mer 

detaljerade än de doriska. I fig. 19 ses modellen av en dorisk kolonn med dess diffusa textur. 

Eftersom kolonnernas omkrets av modellen endast är åtta sidor så fick texturen försöka ge 

illusionen av att det finns mer räfflingar än vad det faktiskt gör. För att skapa den illusionen 

tog jag en fototextur av en garagedörr och lade den som ett transparent lager ovanför 

stenmaterialet. Jag gjorde detta eftersom jag inte hittade en bra fototextur av en kolonn, men 

jag tycker att garagedörren lyckades skapa denna illusion. 

 

Figur 19 Dorisk kolonn, textur och modell.  

4.3.1 Templets cella 
Templets innersta kammare, där gudens staty befann sig, kallades för cella, som nämnts i kap 

2.7.3, av de antika grekerna. Jag visste att de brukade färglägga templets fris (se fig. 5) men 

jag hittade ingen källa som berättade att grekerna brukade färglägga templets cella. Jag 

uppfattar det som att grekerna generellt inte täckte sina inre tempelväggar med målningar, 
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men här kom tempelkammaren att färgläggas för att återge Platons beskrivning av Atlantis 

tempel. 

För att skapa en gemensam stil i stadens konstverk, även utanför templet, har jag blivit 

inspirerad av en antik vas kallad "The sacrifice of Polyxena", se fig 20. Dess stil reflekterar 

den stil jag ville använda eftersom den är gjord ungefär samtidigt som Platon var verksam. 

Vasen målades under greklands klassiska era och illustrerar offrandet av den trojanska 

prinsessan Polyxena under det mytologiska trojanska kriget Under den klassiska eran var det 

vanligt med djuroffer. Däremot tros människooffer varit ovanliga och därför kan motivet 

varit provokativt. Målningen i figur 21 porträtterar en grafisk stil som jag finner tilltalande 

och representerar konstverk från tiden innan greklands klassiska era. Genom att använda 

dessa olika stilar kan stadens utveckling enkelt representeras. Då den har utvecklats har även 

dess konststil gjort det. Sättet jag ville färglägga väggarna var inspirerad av en representation 

av staden Pylos tronsal under den klassiska eran, se fig. 22 (Morris, 2009). 
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Figur 20 "The sacrifice of Polyxena", vasmålning från Greklands klassiska era. Fotografi från 
British Museum  
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Figur 21 Krukmålning som porträtterar Homeros berättelse Odysseén (Morris, 2009, s. 115). 

 

Figur 22 Representation av Pylos tronsal (Morris, 2009, s. 64). 
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Jag började med grunden till det material målningarna skulle vara på. Materialet som 

väggmålningarna målades på var i detta fall puts som då täckte alla av kammarens väggar i 

templet. Efter det så valde jag att målningarna skulle målas inom bågar, jag hade en idé att 

en av väggarna skulle berätta Atlantis skapelsemyt.  

 

Figur 23 Diffuse textur av kammarens väggmålningar.  

Skapelsemyten berättas i fyra målningar, se fig. 24, och berättas från vänster till höger. Utan 

förkunskap kan det vara svårt att förstå vad målningarna berättar men jag såg det som att en 

person som växte upp i Atlantis skulle känna till myten och förstå dem. Skapelsemyten 

berättas i Platons texter så jag tror att deltagare skall förstå dessa med. Templet är en viktig 

del för att visa Atlantis högmod. Utsidan av templet är välskött men insidan är utsliten och 

dåligt underhållen. 

 

Figur 24 Skärmdump av kammaren i spelmotorn. 
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4.3.2 Poseidons staty 
Den olympiska guden Poseidon spelade en central roll i Platons Atlantis, han var både det 

Atlantiska rikets skapare och beskyddare. Poseidon var bror till gudarna Zeus och Hades. När 

de delade upp sina domäner tillföll havet Poseidon. Eftersom havet var en viktig del för de 

antika grekerna så visade de Poseidon stor respekt av rädsla för havets vrede. Han var känd 

för sin treudd som också var en symbol för honom. Eftersom han hade en sådan central roll i 

Platons text har jag bestämt att templet i stadens akropol skall vara tillägnat honom. Statyn 

skall bestå av marmor och elfenben med guldbeklädd rustning och vapen.  

Poseidons staty har utformats efter Platons beskrivningar av Atlantis statyer i Poseidons 

tempel i skriften Kritias: 

I templet ställde de statyer av guld: där stod guden på sin vagn som drogs av 

sex bevingade hästar (...) och där inne fanns också många andra votivstatyer 

skänkta av enskilda. (...) där fanns många andra stora motivbilder från kungar 

och privatpersoner från den egna staten och från utländska områden som de 

härskade över (Platon, 2006, s. 527).  

Denna beskrivning som Platon gav är från ett tempel i rikets största stad. Tyvärr har inte 

tiden för genomförandet eller staden plats med ett sådant stort och ståtligt tempel. Jag har 

valt att kompensera detta genom att hämta inspiration från rekonstruktionen av statyn 

tillägnad Atena. Den statyn tillhörde det största och ståtligaste templet i Grekland på sin tid. 

Genom att placera en sådan staty i en liten stat så skall det gestalta rikets rikedomar. 

Jag har hämtat inspiration för statyns utseende från statyer från antika Greklands klassiska 

era. Specifikt är det en bronsstaty (se fig 25) som tros ha varit gjord av Phidas, en atensk 

skulptör, runt 460 f.kr. Denna staty tjänade som inspiration för utseendet av guden 

Poseidon. Kroppen är naken för att visa musklerna och ge ett ideal som män skulle kunna se 

upp till.  Hjälmen visade att karaktären som skulpturen föreställer var en soldat eller en med 

dessa kunskaper så som hjältar, men de var också mode. Denna staty skall ha burit en sköld 

och spjut en gång i tiden men de har försvunnit (Morris, 2009). Jag använde denna staty som 

inspiration för utseendet för Poseidons staty då en gud också skall vara ideal för män i 

staden.  
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Figur 25 Bronsstaty av en krigare från fyrahundratalet f.Kr. (Morris, 2009, s. 301). 

Ovanstående exempel var gjord av brons med koppardetaljer, men materialet kunde vara 

annat beroende på statyns budget. I fig. 26 visar en rekonstruktion av en mer påkostad 

skulptur som tros komma ifrån den klassiska eran. Den skall ha stått i Parthenontemplet i 

Aten. Originalet tros genom texter från antiken ha varit en staty av trä som beklätts med 

elfenben som var ett exklusivt material. Kläderna, rustningarna och vapnen var beklädda 

med guld. Även om dess fysiska attribut inte inspirerade utformningen av Poseidons staty så 

tjänar den som inspirationskälla för statyns material.  
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Figur 26 Rekonstruktion av en staty tillägnad gudinnan Atena. 

Med inspirationen så kunde jag sedan börja skissa på Poseidons utseende. En sak jag 

behövde bestämma var vilken hållning och attityd Poseidon skulle porträtteras i. Skulle 

Poseidon stå i en dynamisk eller statisk ställning? Jag övervägde en dynamisk ställning, med 

treudden i attackposition, men i slutändan valdes den statiska eftersom den tar mindre plats 

och treudden ändå skulle varit svår att se. Detta val styrks av de referenser jag har granskat 

då dessa har statyer i en statisk ställning. 

 

Figur 27 Skisser av idéer till Poseidons staty. 
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Som grundmodell valdes en människa med generiska manliga proportioner. Den var helt slät 

utan några detaljer som ansikte, skägg eller muskler. Den mest detaljerade grundmodellen 

för Poseidons staty var hans hjälm eftersom jag ville ha en så mjuk form för hjälmen som 

möjligt. Jag ville ha en mjuk silhuett av hjälmen eftersom en "normalmap" inte manipulerar 

konturen av en modell. Poseidons treudd blev den enklaste grundmodellen och förblev 

oförändrad genom statyns konstruktion. Jag valde att göra treudden enkel eftersom statyn 

redan hade ganska många polygoner för att vara en rekvisita för templet.  

 

Figur 28 Grundmodellen av Poseidons staty. 

Efter att grundmodellerna skapats så överfördes de till ett 3D-skulpteringsprogram som 

kallas Autodesk Mudbox 2011. Programmet funderar som en digital version av lerskulptering 

där man kan utforma utseendet av modellen genom att bland annat skrapa, skära eller lägga 

till material till modellen. När jag började skulptera så började jag att skulptera ansiktet och 

hjälmen, se fig. 29. Jag ville ge Poseidon en dekorerad hjälm för att ge känslan av en 

påkostad hjälm. Hjälmen fick ett rutigt mönster eftersom detta är ett onaturligt mönster och 

därmed undvika risken att det uppfattas som slumpmässiga buktningar. Utöver hjälmens 

mönster så behövdes även hjälmens kam skulpteras. Efter hjälmen skulpterade jag sedan 

statyns ansiktsdrag inklusive skägg. Jag valde att inte modellera ögon eftersom grekerna 

under antiken brukade måla dessa istället. 
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Figur 29 Skulpering progression av Poseidons staty. Till vänster, grundmodellerna. Till höger, 
färdigskulpterad modell. 

Sedan började jag skulptera resten av kroppens muskler. Som referens för statyns muskler 

utgick jag från en anatomibok, Människans anatomi (Anon, 2009). Jag valde att lägga 

mycket tid på överkroppen av statyn eftersom jag anser att det är där mycket av de manliga 

dragen sitter. Ett val jag var tvungen att göra var att bestämma hur mycket muskler som 

skulle synas. När jag bestämde detta så utgick jag från statyn av Phidas, fig. 25. Jag bestämde 

mig för att hålla musklerna nära den nivån som Phidas staty visar fast något mer definierade. 

Detta eftersom Poseidon är en gud och skall ha ännu större muskler än en vanlig dödlig. Efter 

musklerna så blev statyn färdig för att räkna ut och skapa dess normal maps, fig. 32. 

 

Figur 30 Anatomisk bild av en mans bröst och armmuskulatur (Anon, 2009, s. 33). 
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Figur 31 Polygonskulptering i Autodesk Mudbox 2011 med lågpoly (grund)modellen till vänster 
och högpoly-modellen till höger. 

Eftersom en spelmotor fungerar snabbare när det är mindre polygoner att arbeta med i en 

bana så har jag valt att använda mig av "normal maps". En normal map manipulerar hur en 

ljuskälla interagerar med en yta och ger höjningar och sänkningar på ytan utan att öka antal 

polygoner (Lanier, 2008). Poseidons staty är det viktigaste objektet i verket som använder sig 

av en normalmap och det enda objektet som har fått sin normalmap skapad från Autodesk 

Mudbox 2011. I figur 32 syns den resulterande normalmapen. I bildexemplet, fig. 33, visas 

grundmodellen med för få polygoner för de mindre detaljerna. Men med en normal map 

textur, som reglerar hur ljuset belyser modellen kan man se detaljer så som muskler och 

ansiktsdrag. Märk att "normal map" inte har påverkat silhuetten av modellen. 
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Figur 32 Modell av Poseidons staty med normal map. 

 

Figur 33 Till vänster, grundmodellen utan texturer. Till höger, grundmodellen med texturer och 
"normal map".  

4.3.3 Altaret 
En viktig del av de antika grekernas religion var offerriter. I början av templets modellerande 

förstod jag mig inte på grekernas offerriter så bra och trodde därför att altaret var ett enkelt 

bord eller marmorblock inne i templet. Price beskriver dock att offer brukade offras genom 

att hållas över en öppen eld, se fig. 34, detta kan också ses illustrerat på vasmålningen "The 

sacrifice of Polyxena", se fig. 20. Det som offrades var ofta djur från lantgårdar, beroende på 
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vilken gud som offret var avsett för. Till Poseidon var bland det finaste man kunde offra 

hästar och tjurar (Price, 2010).  

 

Figur 34 En vasmålning från antikens Grekland av en offerrit och ett altare (Price, 2010, s. 23.). 

Jag valde att hämta inspiration och försöka efterlikna altaret i figur 34. Genom detta val 

kunde tillverkningen av altaret effektiviseras. Eftersom det liknar kapitälen från en jonisk 

kolonn kunde det tas från templet. Jag tog en jonisk kolonn från templet och tog av kapitälen. 

Sedan modellerade jag en ny bas till den och gjorde ett hål upptill. Efter det täckte jag hålet 

med en bricka där elden skulle finnas om altaret användes. 

 

Figur 35 Bild av stadens färdiga altare i spelmotorn. 

4.4 Offentliga byggnader och torget 

4.4.1 Torget 
Agoran, grekiska ordet för torget, var stadens centrum och det är därför den får ett eget 

kapitel här. Själva torget är inte intressant, en platt yta med en kullerstenstextur på. Men till 
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torget hör de byggnader och strukturer som är på och runt om det. Den första strukturen jag 

gjorde till torget var stadens brunn. Till brunnen gjorde jag en enkel rörform som jag senare 

ändrade till en lämplig höjd. Som textur använde jag en fototextur av en stenmur som 

påminde om murartekniken längst till höger i fig. 4. Till brunnens vatten använde jag mig av 

unitys samma vatteneffekt som jag använde till havet. Till torget tillhörde också en stoa som 

var den andra strukturen jag gjorde till torget. Stoan är uppbyggd av liknande delar som 

templet består av. Jag använde mig av templets grund och tak som jag modifierade för att 

passa stoans proportioner. Efter det gjorde jag tre väggar och placerade kolonnerna. Till 

denna byggnad använde jag mig av den doriska stilen på kolonnerna. Alla strukturer som 

innehåller kolonner förutom templet har doriska kolonner eftersom jag vill visa en snabb 

expansion av staden som inte gav tid för utsmyckningar. Vid torget finns också två offentliga 

toaletter som är långa rektangulära byggnader. En annan unik byggnad vid torget är en rund 

bikupe-liknande byggnad kallad tholos. Tholos tjänade som grav för de rikare personer som 

hade råd att begravas inuti staden. Marknaden på torget består av en bänk och tyg som 

solskydd som hållas upp av pålar. Marknaden har också en rad av olika lådor som innehåller 

varor. I lådorna finns olika sorters sädesslag, kryddor, pärlor, silver och bärnsten.  

 

Figur 36 Bild av torget i spelmotorn. 

4.4.2 Akademin och andra byggnader 
Det finns ytterligare ett område i staden som passar in i de ovanstående stadsområdena; 

stadens akademi. Det är här mycket av Atlantis militanta kultur manifesterades. Akademin 

består av tre sorters strukturer; byggnaden, brottningsringen och måltavlor. Byggnaden 

använde sig av stoans tak och doriska kolonner. Efter att jag modifierat taket så skapade jag 

fyra väggar som taket kunde ligga på. Eftersom akademin har stadsmuren bakom sig så valde 

jag att endast ha kolonnerna på framsidan, detta tjänade som en liten altan. På varje sida av 

byggnadens port använde jag de två krigarna från väggmålningen i templet. Detta för att ge 

Atlantis kultur en egen särart, så att Atlantis inte är en grekisk kopia, och för att få spelaren 

att associera byggnaden med försvarsmakten. Till brottningsringen gjorde jag ett stort, tunt 

och kort rör som brottningskanten. Efter det skapade jag sand till ringen och använde en 

fototextur av sand. Måltavlorna är gjorda av cylindrar, tre långa för stativet och en för 

måltavlan. Brottningsringen och måltavlorna tjänar också syftet att ge en militärisk känsla till 

området. 
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Figur 37 Bild av akademin i spelmotorn. 

4.5 Implementering i spelmotorn 

4.5.1 Implementeringsmetod 
Till implementeringen för spelmotorn har jag valt att använda mig av en iterationsteknik i 

samma anda som den metod Omernick beskriver i sin bok Creating the art of the game 

(2004). Varje objekt i spelet har alltså samma pipeline. Jag börjar med att importera 

modellen till spelvärlden och placerar den på dess lämpliga plats. Efter det tar jag bort dess 

placeholder från spelvärlden. Sedan ger jag modellen dess texturer och till sist ger jag 

modellen en kollisionsgeometri.  

Kollisionsgeometrier är osynliga restriktioner som hindrar spelaren från att röra sig genom 

objekt. Till detta verk användes tre olika kollisionsgeometrier; kollisionslådor, 

kollisionssfärer och kollisionspolygoner. Jag använde mig av kollisionslådor när rörelser 

inom objektet inte är tillåten, så som en stängd offentlig byggnad. Byggnaden är fyrkantig och 

därför passar en lådform bra. För vissa former passar inte en kollisionslåda, så som spelets 

brunn. Brunnen är en cylinder så jag använde mig av en kollisionssfär och gjorde sfärens 

diameter lite större än brunnens.  Vissa byggnader i staden är möjliga att gå nära inpå eller 

in; Till dessa byggnader valde jag att använda mig av kollisionspolygoner. Detta gör att man 

inte kan gå genom objektets polygoner, men detta är svårare för motorn att räkna ut. Ett sista 

användningsområde för kollisionsgeometrier i mitt verk är "osynliga väggar". Portarna har 

inga dörrar i detta verk, så för att hindra deltagaren från att gå genom porten så placerade jag 

en kollisionslåda där. Kollisionslådan är osynlig för deltagaren, den uppfattas som en osynlig 

vägg. 

 

Figur 38 Olika kollisionsgeometrier i spelvärlden. Vänster; kollisionslåda. Mitten; kollisionssfär. 
Höger; kollisionslåda utan koppling till objekt.  
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4.5.2 Terrängskapande, himmel och ljussättning 
Hela geografin i spelvärlden består av en modell, detta inkluderar torget, stranden och 

kullen. Modellen har en textur vilket gör att texturen sträcks ut över ett stort område. När en 

textur sträcks riskeras det att texturen blir oskarp i spelvärlden. Detta skedde till en viss nivå 

men jag valde att göra detta ändå eftersom det är tidseffektivt.  

 

Figur 39 Texturen till spelets geografi. 

Till himlen använde jag mig av spelmotorns egna skybox. Ljuskällan i spelet skall föreställa 

solsken. Detta skapade jag genom att skapa en "directional light" med samma egenskaper 

som solsken runt förmiddagen. Staden har bara solsken som ljuskälla i detta spelet på grund 

av tiden på dygnet och avsaknad av artificiella ljuskällor. 

4.5.3 Kamera och kontroller 
För att deltagaren skall kunna ta sig runt och utforska staden så behövs en kamera i 

spelvärlden och kontroller för att kontrollera den. Kameran agerar som ögon för deltagaren 

och detta kallas för en "main camera" (Watkins, 2011). Jag använde mig av Unitys egna "first 

person control". Detta är en redan förprogrammerad förstapersons-kamera. Kontrollen 

inkluderar en kamera samt förprogrammerade kommandon för tangenterna. Med detta kan 

nu deltagaren gå framåt, bakåt, i sidled och hoppa med hjälp av tangenterna samtidigt som 

man ser sig omkring med datormusen.  Det var en stor fördel att det gick att använda 

spelmotorns egna kontroller eftersom jag inte har programmeringskunskapen att göra en 

egen från grunden.  
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Figur 40 Kontrollen och kameran som representerar deltagaren i spelvärlden. 

4.5.4 Skapandet av en spelbar version 
När jag hade lagt in allt som skulle finnas i spelmotorn så var den redo för att sparas som en 

slutgiltig spelbar version. I detta steget bestämde jag de inställningar som skulle gälla för 

spelets kvalité så som upplösning, skuggavstånd etc. Till upplösningen valde jag att gå efter 

Watkins (2011) rekommendation som är 1600 x 1200 pixlar. När dessa inställningar var 

gjorda så valde jag vilken plattform som spelet skulle vara till, Windows, och skapade en 

slutgiltig spelbar version. 

4.6 Reflektion över arbetsprocessen 

Något jag skulle ha önskat från början var att ha läst  mer om dystopi. Speciellt inom området 

vilken grafisk symbolism det finns inom dystopi. Något annat jag funderat på att göra om är 

att inte ge husen individuella tegelplattor till taken. Alla de individuella plattorna har en stor 

påverkan på spelets prestanda och gör att spelet ibland går segt. Om jag hade gett husen 

samma platta textur hade spelet gått mjukare, till kostnaden av husens siluett. Jag är inte helt 

säker på om jag hade gjort denna ändring eftersom en modells siluett påverkar hur husen 

uppfattas av spelaren, men det är något jag tänkt på. Något jag har dragit lärdom av är hur 

viktigt det är planera modulerna i ett sådant projekt. Att tackla problemet att producera 

modeller till en hel stad med att använda sig av moduler har visat sig effektivt.  
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5 Analys 

5.1 Genomförande av undersökning 

För att få reda på om det är möjligt att skapa en spelmässigt intressant miljö utan att ge 

avkall på den historiska trovärdigheten fick ett antal personer läsa de relevanta avsnitten i 

Platons verk och därefter vandra runt i miljön. Efter rundvandringen genomfördes 

halvstrukturerade intervjuer och frågorna utformades för att ge svar relaterade kring hur 

deltagaren uppfattade visualiseringen av Platons text. Frågeformuläret innehöll sju 

huvudfrågor och ett antal sonderingsfrågor. Huvudfrågorna gällde hur deltagaren 

uppfattade övergången mellan Platons text till en spelmiljö och om det här gjorts på ett 

spelmässigt inbjudande sätt. Dessa sju frågor, som finns bifogade i appendix A, har i 

detta kapitel delats in i tre kategorier eftersom vissa av frågorna är så nära besläktade 

med varandra. De tre kategorierna är; valet av arkitekturen, effekterna av de dystopiska 

dragen och spelintressant miljö. Sonderingsfrågorna bestod av frågor som skall kunna 

anpassas för att utveckla deltagarens svar. Dessa sonderingsfrågor var till exempel 

”intressant, hur menade du då?” eller ”skulle du kunna ge exempel?”. 

Målet att intervjua tio personer nåddes inte, utan det antal deltagare som deltog blev sju.  

Men eftersom intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter så anser jag att materialet är 

tillräckligt stort för att kunna analyseras. Respondenterna fick vandra omkring i staden i 

ungefär sju minuter, men det var ingen absolut gräns, några fick lite extra tid för att kunna 

utforska miljön i sin egen takt. 

5.1.1 Resultat av den valda arkitekturen 
Den valda arkitekturen var till stor del baserad på grekisk arkitektur från den klassiska eran 

(480-323 f.Kr.). Under undersökningen visade det sig att samtliga deltagare hade tänkt sig en 

grekisk arkitektur efter att ha läst texten. Den valda stilen lyckades alltså leva upp till 

förväntningarna. Något som deltagarna kände att de saknade i staden var mer grönska så 

som dekorativa träd och parker. Detta skulle gett en större känsla av välfärd inom samhället 

som var det som deltagare sa saknades. Inte någon av deltagarna såg någon skillnad mellan 

de joniska och doriska byggnadsstilarna som hade utgjort de olika byggstilarna i staden. 

Enligt intervjuerna var den främsta anledningen till detta att deltagarna inte hade någon 

kunskap om de olika stilarna och därför inte lade märke till dem. Vissa av deltagarna menade 

också att den antika grekiska arkitekturen hade en spelintressant effekt. Eftersom 

arkitekturen inte existerar idag så är den unik nog för att fånga intresset hos dessa deltagare 

och främjar utforskandet. Arkitekturen från det antika Grekland var samtidigt tillräcklig 

igenkännbar för dessa deltagare mer än vad en helt påhittad arkitektur som ej existerat hade 

känts. När dessa deltagare kunde känna igen sig menade de att det fanns referenser till det 

verkliga antikens Grekland ger om arkitekturen och objektens funktionalitet, om det hade 

varit interaktiva i banan.  
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Tabell 1 Diagram över fördelningen av uppfattningen av stadens arkitektur. 

5.1.2 Resultat av dystopiska drag 
Den dystopiska prägeln representerades främst av templets misskötta interiör och i 

kontrasten mellan den och den välskötta exteriören i resten av staden. De flesta respondenter 

uppmärksammade inte de dystopiska dragen, troligen för att de hade en annan uppfattning 

om vad en dystopi är. De ansåg inte att misskötsel var tillräckligt för att göra en miljö 

dystopisk, för dem innebar dystopi förstörelse och ruiner. En annan anledning till att många 

av deltagarna inte såg miljön som en dystopi kan ha varit att stadens färger var alltför ljusa 

medan en dystopi oftast kläs i mörkare nyanser. 

 

Tabell 2 Diagram över fördelningen om dystopiska dragen uppfattades. 

 

Höll med Höll inte med 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Stämde den valda arkitekturen 
överens med den du tänkte dig från 

Platons texter? 
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Uppfattade Uppfattade inte 

Uppfattade du de dystopiska 
dragen och i så fall hur påverkade 

dessa gestaltningen gentemot 
Platons texter?  
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5.1.3 Resultat av spelintressant miljö 
I undersökningen visade det sig att i stort sett alla deltagare självmant utforskade mer av 

staden än de tre obligatoriska områden. Den vanligaste av anledningen till detta var att för 

många är detta ett inlärt beteende. Mönstret de flesta valde att utforska staden på var att gå 

till ett stadsområde, undersöka huvudgatan och sedan undersöka dess gränder. En deltagare 

började med att först vandra in i stadens gränder och utforska huvudgatan sist. Ett annat 

mönster som alla deltagare följde var att bestiga stadens kulle efter att de hade utforskat 

bostadsområdet. Alla som valde att utforska staden mer än det obligatoriska försökte också 

att vandra utanför staden, även om detta inte gick. 

Under undersökningen svarade deltagarna att anledningen till att spelare har lärt sig att 

undersöka stadens gränder är att det är där man förväntar att sidouppdrag finns. Runt 

huvudgatan förväntas att huvuduppgifterna skall finnas. Det är också runt dessa sidouppdrag 

som det mer detaljrika berättandet av miljön förväntas att gestaltas. 

När deltagarna frågades om vilka genrer som passar utifrån källmaterialet och varför så 

svarade majoriteten att äventyr, action och rollspel passade bäst. Detta berodde inte bara på 

spelmiljön utan bestämdes till största del av källtexten. När det kommer till den grafiska 

visualiseringen så ansåg deltagarna att den fotorealistiska texturen pekade mot action eller 

dramagenrer. Samma effekt på deltagarna hade byggnadernas arkitektur när det gällde 

vilken ton och genre som sattes.  

Under undersökningen frågades deltagarna om det var något som saknades för att visualisera 

och göra en intressant spelmiljö av Platons text. Något som togs upp var att staden saknade 

stadsförsköningar så som träd, trädgårdar och statyer. Något som också saknades var 

rekvisita, till exempel möbler och en mer utsmyckad marknad där inte allt såldes i lådor. 

Många deltagare önskade också att man hade kunnat vandra utanför staden för att kunna 

utforska dess omgivningar och att kunna gå in i bostäderna. 

 

Tabell 3 Diagram över antalet deltagare som valde att utforska staden mer än obligatoriskt.  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ja Nej 

Kände du för att utforska mer än 
de tre obligatoriska 

stadsområdena? 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Målet för denna rapport har varit att ta reda på hur en spelutvecklare kan få en källtext att 

överföras till ett bildberättande medium, primärt i en spelmiljö. Ett andra mål har varit att se 

hur mycket en skapare kan ändra verket från källtexten och fortfarande upplevas sann mot 

källmaterialet av mottagaren. Detta arbete hade fokus på visualiseringen av arkitekturen för 

att skapa en spelmässigt intressant miljö som uppmuntrar spelaren att utforska spelvärlden 

och sin omgivning. 

Resultatet från undersökningarna visade att det stämde med deltagarnas synsätt att göra den 

Atlantiska civilisationen till en primärt grekiskt kultur. Under intervjuerna kom det fram att 

deltagarna valde att skapa Atlantis till en grekisk kultur i sin föreställning, även om 

författaren sade att den inte var det. Deltagarna gav Atlantis en grekisk kultur genom 

association, genom att veta att Platon var grek och att texterna refererade flera gånger till 

grekisk mytologi, så som havsguden Poseidon. Deltagarna menade då att allt som behövdes 

för att skapa atlantiska byggnader var att skapa dessa med grekisk arkitektur. Under 

intervjuerna blev det tydligt att det är den enskilde spelarens associationer som styr hur 

miljön uppfattas och vad som ska uträttas i den. Den första uppgiften för spelare i ett spel är 

att ta reda på vad för slags spelrum de befinner sig i och vad som finns runt dem.  

I detta arbete kände jag också att det skulle vara intressant att se hur nära man behöver ligga 

en textförlaga för att miljön ska upplevas som sann mot källtexten. För att uppnå detta valde 

jag att göra min egen tolkning av Platons texter och lägga till dystopiska drag i staden. 

Resultatet från undersökningen visade att deltagare såg de dystopiska dragen beroende på 

sina egna uppfattningar av dystopi innan de läste eller spelade banan. Majoriteten av 

deltagarna, även om de uppfattade de dystopiska dragen, hade redan förutbestämda 

uppfattningar om vad en dystopisk värld är. Eftersom staden inte levde upp till dessa drag så 

var det många av deltagarna som inte uppfattade några dystopiska drag i varken källtexten 

eller banan. Det räckte alltså inte att peka mot den framtida undergången, utan den hade 

behövt gestaltas som en postapokalyps. 

Den sista delen i detta arbetes frågeställning är om visualiseringen med hjälp av arkitekturen 

och rekvisita har lyckats att skapa en intressant miljö. Detta har jag delat upp i två delar; 

stadens stadsplanering och utseendets grafiska stil. Nästan alla spelare valde att utforska mer 

än huvudvägen av staden när de vandrade genom banan. Att välja huvudvägen hade varit den 

snabbaste vägen att avsluta undersökningen. Trots detta valde nästan alla deltagare att 

vandra genom gränder och bestiga stadens kulle. Majoriteten valde att utforska huvudvägen 

sekundärt. Vissa av deltagarna menade att detta berodde på ett inlärt beteendemönster hos 

spelare som gör att de upplever så mycket som möjligt av miljön de spelar i. Det visade sig att 

källtexten satte sin prägel hos deltagarna om hur genreutseende skulle te sig. Deltagarna 

upplevde textens detaljrika beskrivningar som realism och därför reagerade de possitivt på 

fototexturer i miljön. Deltagarna menade också att efter läsningen av källtexterna sattes en 

prägling av banans miljö i deras förväntningar. Den genre som passade bäst enligt denna 

prägling enligt deltagarna var äventyr och action. 
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6.2 Diskussion 

Det finns en samhällelig nytta i att se hur man kan visualisera en källtext. 

Källtextvisualisering kan användas i utbildningssyfte, för att ge ett perspektiv hos studerande 

under tiden de studerar. Genom att studera källtextvisualisering kan vi också få förståelse för 

samtiden, hur vi tänker idag, hur vi uppfattar konceptuella ämnen som dystopi, framtid och 

välfärd. Man kan även få en ny förståelse för samhällsuppbyggnad, sociologi och 

värdegrunder. Något man inte annars kan ta ett foto av. 

Något som jag anser bör diskuteras är balansgången mellan hur sann man skall vara som 

spelutvecklare mot författaren av källmaterialet och förväntningarna hos användarna. I 

denna undersökning visade det sig att deltagarnas förväntningar från källtexterna skiljde sig 

från Platons egen vision av det Atlantiska riket. Platon lever inte idag så hans verkliga vision 

av det han skrev är endast kvar för tolkning. Men Platon menade inte att Atlantis skulle vara 

en renodlad grekisk kultur i dess arkitektur, men detta var vad deltagarna förväntade sig. För 

en grafiker/spelutvecklare uppstår därmed ett dilemma. Ska man eftersträva historisk 

trovärdighet (trohet mot textförlagan), eller ska man konstruera vad man tror publiken 

förväntar sig? Min uppfattning är att man bör eftersträva att ligga nära det historiskt 

trovärdiga och textförlagan, men att man inte sätter handklovar på utvecklaren och därmed 

hämmar verkets konstnärliga aspekter, utan lämnar utrymme för dennes egen tolkning av 

källorna. 

Vad man alltid måste ha i bakhuvudet är att i detta arbete så skrevs källtexterna för så länge 

sedan, runt 360 f.kr. och kulturen den skrevs i har ändrats. Detta är något som försvårar 

visualiseringen för dagens marknad. De dystopiska tolkningarna jag gjorde för staden var de 

dåligt underhållna och misskötta interiörerna hos templet. Alltså saker som pekar fram mot 

en kommande undergång, inte samhället efter undergången. I en kultur där de grekiska 

gudarna existerade och var väldigt fåfänga hade detta betytt katastrof. Men deltagarna är inte 

uppväxta med detta och dystopi betyder något annat idag. Idag kopplar vi dystopi mer till 

förstörelse, mörka färger och misär hos folket, det vill säga, snarare en postapokalyptiskt 

tillstånd. 

Detta leder till frågan om man kan gestalta en text så att den blir visuellt levande med enbart 

arkitektur. Behövs det i vissa fall också karaktärer, helst interagerbara?  Jag tycker själv att 

miljön har lyckats i denna överföring, men jag har frågat mig själv om överföringen hade 

kunnat gå mjukare med interaktiva karaktärer. Det är klart att detta hade varit omöjligt med 

tidsramen för denna rapport men jag tycker att det är värt att ta upp i diskussionen. Jag 

skulle vilja ge liknelsen att arkitekturen är visionens kropp, men folket som bebor samhället 

är visionens själ. 

6.3 Framtida arbete 

Om detta arbete hade fortsatt en längre tid än den jag har haft så skulle nästa steg vara att 

skapa fler rekvisita till staden. Som verket är just nu så upplevs staden som ett ganska tomt 

och obebott område, orört. Ett annat tillägg att göra till verket är att utöka världen så att en 

spelare kan vandra utanför staden. Detta skulle vara en hög prioritet eftersom deltagare i 

undersökningen betonade detta som en önskan att de kunde ha gjort. Områden utanför 

staden skulle kunna vara en lantgård och framförallt en hamn. En hamn hade inte bara tjänat 

syftet att visa Atlantis sjöfararmakt utan även också tjänat en praktisk roll att logiskt 

transportera spelare från en stad till en annan. I framtida arbeten visade undersökningarna 
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att tillägg av karaktärer som man kan både interagera med och uppleva i bakgrunden skulle 

vara en intressant fortsättning. 

Verket kan också arbetas vidare till ett spel. Källtexten kan adapteras till en rad olika 

spelidéer som baseras på äventyr, action och fantasy. En annan idé är att skapa ett rollspel 

baserat på de politiska intrigerna mellan de bröder som styr över ett aggressivt 

imperialistiskt rike. 

De erfarenheterna jag kan ta ut ur detta arbete kan också användas till nytta utanför 

spelbranschen. Erfarenheterna kan appliceras i ett kulturförmedlande syfte genom teori om 

hur man gestaltar genom arkeologiska miljöer, texter och fotografier. Det finns en 

samhällignytta att bevara kulturer genom att ta fram trovärdiga miljöer trots att det inte 

finns någon visuell information. Men det skall tilläggas att dessa miljöer är beroende av 

research i stor omfattning för att bli sanningsenlig.  

Man kan ta denna typ av kulturförmedling ännu ett steg och börja gestalta dagens samhällen, 

historiska händelser och människor. Genom att gestalta nutiden digitalt på en vetenskaplig 

nivå kan vi förmedla delar av vår kultur för framtida generationer. Exempelvis kan 

vetenskapligt utförda 3D-modeller av nutida skulpturer eller arkitektur användas vid 

renovering i framtiden. 

Undersökningen indikerade att det finns förutfattade meningar hos användarna som tar del 

av en produkt som är lätt att förstärka. När ett arbete gestaltas så är det lätt att nå upp en 

upplevelse av trovärdighet hos användaren genom att tillgodose deras förväntningar, sanning 

eller ej. Men detta går i konflikt med skaparens frihet och källans integritet. Ett framtida 

akademiskt arbete är att utforma en teoretisk modell om den prioriteringstriad som sker 

under gestaltningen, jag kallar den för gestaltnings triaden. När det prioriteras mer i en 

kategori så lider de andra kategorierna, prioriteringarna bör ske efter produktens syfte. 
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Appendix A  -  Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

 

Vad för arkitektur hade du i tankarna när du läste Platons text? Stämde den valda 

arkitekturen överens med den du tänkte dig från Platons texter?  

Har dessa dragen lyckats göra en spelmässigt intressant miljö utifrån källtexten och hur har 

den/har den inte gjort det? 

Tycker du att spelmiljön har speciella genre som passar bäst och i så fall vilka? Vad tycker du 

är det som avgör om en genre passar denna spelmiljö? 

Vilka element kände du lyckades/misslyckades att visualisera Platons vision av en Atlantisk 

stad? 

Uppfattade du några dystopiska drag och i så fall hur påverkade dessa gestaltningen 

gentemot Platons texter? Hur påverkade dessa dragen? 

Kände du att utforska mer än de tre obligatoriska stadsområdena och vad var det som 

lockade dig till detta?  

Kände du att något saknades för att representera Platons vision av en atlantisk stad? 

 

Sond frågor: 

Kan du berätta lite mer om...? 

Vad innebär...? 

Det där var intressant, kan du utveckla det lite...? 

Hur tänker du...? 

Skulle du kunna ge exempel...? 

Vilken betydelse har...? 
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Appendix B  -  Platons text, inskannat utdrag ur  Platon. (2006) 

Platon. Skrifter. Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; 
Statsmannen ; Timaios ; Kritias ; Filebos. 
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